
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ภายใต้ 

รายชื่อเครือข่ายร่วมพัฒนา
ผู้ประกอบการ

รายชื่อเครือข่ายร่วมพัฒนา
ผู้ประกอบการ



หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ติดต่อหน่วยงาน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์  E-mail

กองการวิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 8713, 0 5596 8770 
เว็บไซต์ : www.research.nu.ac.th 

คุณเพ็ญพร ประไพพิณ 0 5596 8713 penpondp@nu.ac.th

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
และ Start Up  
มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่ : อาคาร 5 ชั้น 3  ห้อง 334 
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน 
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ :  0 2997 2222 ต่อ  3203
เว็บไซต์ :  bic.rsu.ac.th

อาจารย์ธัญวรัตน์  แดงลิ่ม 08 2645 5562 thanwarat.d@rsu.ac.th

อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ : 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100

คุณณิชานันท์ อุนบุตร 0 8366 86851 nichanan@step.cmu.ac.th

อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่อยู่ : 156 ม.5 ต.พลายชุมพล 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5526 7000 ต่อ 8733 
เว็บไซต์ : http://scipark.psru.ac.th/

1. คุณจิตติมา ปั้นจาด
2. คุณหทัยกาญจน์ สุขม่ัน

08 6406 8387
08 5149 4794

jeab12@gmail.ccom
hathaimay15@gmail.com

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่อยู่ : 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 
57100 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5391 6000 
เว็บไซต์ : https://www.mfu.ac.th/home.html

คุณสกาวเดือน เชื้อสีดา 0 5391 6931 
/08 8556 2494
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หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ติดต่อหน่วยงาน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์  E-mail

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 
เบอร์โทรศัพท์ : 02-555-2000 
เว็บไซต์ : https://kmutnb.ac.th/

คุณธีรภัทร์ อนุภาพพันธุ์ 09 2795 2945 startup@stri.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่อยู่ : 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 
10210 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2954 7300 
เว็บไซต์ : https://www.dpu.ac.th/

1. ดร.เปรมารัช วิลาลัย   
2. คุณชลัมพล  สุขสมบูรณ์วงศ์  

08 0249 5165
09 4632 2702

premarat.vil@dpu.ac.th
chalumpon.suk@dpu.ac.th 

สถาบันนวัตกรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่อยู่ : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร 99 ปี 
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 19 
หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5446 6666 ต่อ 3711-3714 
เว็บไซต์ : http://iti.up.ac.th

คุณวนิกร บัวแก้ว  0 5446 6666  
ต่อ 3711-3714 
08 6672 0316

wanikorn102@gmail.com  

ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม
นักศึกษา (Hatch) และ
ส�านักอุทยานวิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่ : 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด  
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2470 7926 
เวปไซต์ : https://www.facebook.com/kmutt.
hatch

คุณวิไล เตชะธนเลิศ

คุณอัญจิรา อัศวนนท์

0 2470 7926  / 
08 2973 2732
0 2470 7926 / 
08 9920 8022

vilai.tej@mail.kmutt.ac.th

สถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : เลขที่ 999  ถ.พุทธมณฑลสาย 4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2849 6420
เว็บไซต์ : https://int.mahidol.ac.th/

คุณอาภาภรณ์ วิจิตรกูล 0 2849 6420 arpaporn.vij@mahidol.edu
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หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ติดต่อหน่วยงาน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์  E-mail

อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย

ที่อยู่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 111 
อาคาร INC 1 ถนน พหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง 
อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2564 7200
เว็บไซต์ : https://www.sciencepark.or.th

คุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ

คุณปกรณ์พล โคตรชมภู

02 564 7000  
ต่อ71699, 
 08 1318 7532
02 564    
7200 ต่อ 5398,       
08 2635 4792

bcd@nstda.or.th

bcd@nstda.or.th

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

ที่อยู่ : อาคารอ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7485 9518-9
เว็บไซต์ : http://www.psu-bic.psu.ac.th/

คุณพิมพ์มาดา ธีระลีลา 0 7485 9519 , 
08 1957 5851

subic.psusp@gmail.com

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจเทคโนโลย ี
ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

ที่อยู่ : 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ถ.พหลโยธิน 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12000 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2564 7000 
เว็บไซต์ : http://www.nstda.or.th/bic

คุณภัทรพงษ์ พลเสน 0 2564 7000 
ต่อ 71744

putarapong.pol@nstda.
or.th

บริษัท เทคอินสไปเรชั่นจ�ากัด 
(Tech Incube)

ที่อยู่ (ออฟฟิตหลัก) : 73/4 ถ.พลพิชัย 
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
เบอร์โทรศัพท์ : 09 7343 4527 
เว็บไซต์ : http://www.techinspiration.co.th

คุณนภพ น้อยมณี 09 1720 5022 napop.noymanee@gmail.
com

ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(CU Innovation Hub)

ที่อยู่ : ชั้น19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา 
(จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ซอยจุฬา 12 พญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 218 3106
เว็บไซต์ : https://cuinnovationhub.com/

 คุณพิณสุรางค์ กิตติวราพล 02 218 3106, 
08 7719 5861

 pinsurang.k@gmail.com
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หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ติดต่อหน่วยงาน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์  E-mail

Wandee International 
Business (WINB) 
Company Limited

ที่อยู่ : 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ สามเสนใน 
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02 2799844

ดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย 08 1642 6545 wichudans@hotmail.com

วิทยาลัยผู้ประกอบการ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่อยู่ : 126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวง 
รัชดาภิเษก เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2697 6152
เว็บไซต์ : https://ce.utcc.ac.th/

คุณสัญชัย  สนั่นทุ่ง 0 2697 6152  sanchai80gb@gmail.com

ส�านักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

ที่อยู่ : 110/1 ชั้น 18 อาคารเคเอกซ์  
ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล�าภูล่าง 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2470 7905 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/kxinnovation, 
http://www.kxinnovation.com

คุณปรีชภาวรรณ ไตรพรยุวสิน 09 5419 0715 preechapawan@kxinno-
vation.com

เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

ที่อยู่ : อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย 
ต�าบลสุรนารี อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
30000 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4422 4823 
เว็บไซต์ : http://technopolis.sut.ac.th/

คุณวริศรา ภูถมนาค 0 4422 4823, 
08 248 00954

waritsara_p@g.sut.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

ที่อยู่ : เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ต�าบลท่าอิฐ 
อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5541 6601 ต่อ 1376
เว็บไซต์ : http://www.uru.ac.th

อาจารย์ ดร.เฉวียง วงค์จินดา

คุณบุปผา  พรมจันทร์

0 5541 6601 
ต่อ 1376 
08 6232 0808
0 5541 6601 
ต่อ 1376 
08 9006 8768

chaweing2009@gmail.
com

sabupha@gmail.com
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หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ติดต่อหน่วยงาน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์  E-mail

ศูนย์ความร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู่ : ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต�าบลขามเรียง 
อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4375 4192
เว็บไซต์ : https://spmsu.msu.ac.th

คุณปิยะนุช สิทธะจันทร์ 06 3616 6495 piyanuch.sittachun@
gmail.com

อุทยาน วิทยา ศาสตร์ 
และ เทคโนโลยี   
มหาวิทย า ลัย วลัย ลักษณ์ 

ที่อยู่ : อาคาร ปฏิบัติการ เทคโนโลยี และ พัฒนา 
นวัตกรรม  มหา วิทยาลัย วลัย ลักษณ์  222  
ต ำ บ ลไทย บุรี  อ ำ เภอ ท่าศาลา 
จังหวัด นครศรี ธรรมราช  80160 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7567 2915 
เว็บไซต์ : http://sciencepark.wu.ac.th

คุณภคกุล  ทวีวรรณ 09 5571 8442 pakakultaweewan@gmail.
com

บริษัท วีลูเต้ จ�ากัด ที่อยู่ ชั้น2 ห้อง b8 8 รามค�าแหง 25 แขวง 
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2718 6254

คุณพสิษฐ์ ศรียาภัย 08 1642 9954 veloute_ceo@hotmail.
com

ส�านักบ่มเพาะวิชาการ
เพื่อวิสาหกิจในชุมชน  
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่อยู่ : ส�านักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจ
ในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 
หมู่ 2 ต�าบลบ้านพร้าว อ�าเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 93210
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7460 9600 ต่อ 7261
เว็บไซต์ : https://www.tsu.ac.th/

คุณสุกัลยา สังข์ทอง  08 7275 1098 sukanya.envi@gmail.com

หลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจ
เทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรม (CUTIP) 
บัณฑิตวิทยาลัย 
และคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

ที่อยู่ : อาคารไชยยศสมบัติ 2 ถนนพญาไท 
วังใหม่ กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2218 5758
เว็บไซต์ : https://www.cbs.chula.ac.th/
home-th/

คุณสิริเพ็ญ บูรณะปฏิมากร 08 8499 4955 siripen.dell@gmail.com
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หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ติดต่อหน่วยงาน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์  E-mail

อุทยานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่อยู่ : 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 50210
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5387 5635 
และ 08 1883 2696
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/MAP.
MJU

คุณสุรัญ กันทะสอน 09 2269 6733 surun.mjubi@gmail.com

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อยู่ : 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2564 2887
เว็บไซต์ : http://Facebook/tuipitu

คุณนิวพล สุขสว่าง 08 5676 9789 tuipi@tbs.tu.ac.th 

ส�านักบริหารงานวิจัยและ
นวัตกรรมพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง

ที่อยู่ :  เลขที่ 1 ซ.ฉลองกรุง 1  เขตลาดกระบัง 
แขวงลาดกระบัง กทม. 10520 
เบอร์โทรศัพท์ : 09 5556 3490  
เว็บไซต์ : https://kris.kmitl.ac.th/ และ https://
www.startup-cave.com/

คุณปทิดา รุจิโมระ 08 2526 3369 pathida.ru@kmitl.ac.th

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ที่อยู่ 99 ม.8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส  
96000 
เบอร์โทรศัพท์ :  0 7370 9030
เว็บไซต์ : http://www.pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิวุธ 
ภูวพัฒน์

08 2526 3369 ritthiwut@gmail.com  

อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่ : อาคารอ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) ถนนกัลป
พฤษ์ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
40002
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4304 8048, 08 5000 8164
เว็บไซต์ : https://sciencepark.kku.ac.th, 
https://th.kku.ac.th, https://innoprise.kku.
ac.th

คุณสุวิทย์ จันทฤทธิ์ 06 4959 5464 incu@kkusp.com
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หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ติดต่อหน่วยงาน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์  E-mail

โครงการอทุยานวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ที่อยู่ : 85 ถนนสถลมาร์ค ต�าบลเมืองศรีไค 
อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4543 3456 
 เว็บไซต์ : https://ubuspark.org/

คุณปิยฉัตร ยิ่งส�าราญ 09 0038 2885 ukipiyatida@gmail.com

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการ
ส�าหรับนักศึกษา (SEDA)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

ที่อยู่ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์  : 0 4422 3226, 0 4422 3322
เว็บไซต์ : https://seda.sut.ac.th/

คุณพงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ
คุณกษิดิศ การบรรจง

09 4656 6441
09 6314 4104

bongse@g.sut.ac.th
kasidit@g.sut.ac.th
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