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ที�พร้อมดําเนินกิจกรรมการสรรหา คัดกรอง
และบ่มเพาะผู้ประกอบการฯ ป� 2566

ร่วมกับ

: TED Fund : ted_fund: @tedfund : tedfund_



ภาคเหนือ
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อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายสุระกิจ กันเหตุ
นางสาววิจิตรา สว่างแจ้ง

surakit111@gmail.com
wijittras@nu.ac.th0 5596 8633

เลขที� 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ� 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
0 5596 8713, 0 5596 8770
www.research.nu.ac.th 

อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณณิชานันท์ อินบุตร nichanan@step.cmu.ac.th083 668 6851 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50100
https://www.step.cmu.ac.th/

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนอื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวจิตติมา ป�� นจาด
นางสาวจิรนันท์ นิ�มอิ�ม

jeab12@gmail.com
Jiranan.ni@psru.ac.th

086 406 8387
088 161 1593

156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 65000
055 267 000 ต่อ 8733
http://scipark.psru.ac.th/

มหาวิทยาลัยแม่ฟ�าหลวง นางสาวสกาวเดือน เชื�อสีดา
นางสาวขนิษฐา จิตนากร

sakaowduan.chu@mfu.ac.th 
khanittha.mfii@mfu.ac.th 

053 916 391
0 5391 6390

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางป�ญญา
และนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
333 หมู่ 1 ตําบลท่าสุด อําเภอเมือง 
จ. เชียงราย 57100
053 916 391
https://www.mfu.ac.th/home.html
https://www.facebook.com/mfii.mfu/

สถาบันนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวกานต์พิชชา ป�ญญา
นายวนิกร บัวแก้ว

kanpitcha.p@gmail.com
wanikorn102@gmail.com 

080 794 3112
086 672 0316
054 466 666 
ต่อ 3711 3714 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร 99 ป� 
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมป�ฺโญ) 
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466666 ต่อ 3711-3714

iti.up.ac.th
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ภาคเหนือ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ติดต่อหน่วยงานโทรศัพท์ E-mailผู้ประสานงาน

อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์

อาจารย์ ดร.เฉวียง วงค์จินดา

นางสาวบุปผา พรมจันทร์

chaweing2009@gmail.com

sabupha@gmail.com

055 416 601 ต่อ 1376 
มือถือ  086 232 0808

055 416 601 ต่อ 1376  
มือถือ  089 006 8768

เลขที� 27 ถนนอินใจมี ตําบลท่าอิฐ 
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จ. อุตรดิตถ์ 53000
055 416 601 ต่อ 1376
www.nsp.uru.ac.th/

อุทยานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายสุรัญ กันทะสอน
นายมงคล คงสุข

surun.mjubi@gmail.com
mongkol512@gmail.com

092 2696733
084 598 6220

63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 50290
053 875 635 และ 081 883 2696
https://www.facebook.com/MAP.MJU

บริษัท เชียงใหม่ อินโนเวชั�น 
อินคิวเบชั�น เซ็นเตอร์ จํากัด 
(Chiangmai Innovation 
Incubation Center Co., Ltd.)

ภญ. ศิริวรรณ ธีระวัฒนชัย

ดร. อุทัย เจริญวงศ์

morya2021@yahoo.com, 

cmiicplus@gmail.com
uthaic@gmail.com

086 389 8388, 

095 234 5423
089 827 0187

260/1 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-หางดง 
ต.หนองควาย อ.หางดง 
จ.เชียงใหม่ 50230
Facebook page cmiic cmiic

ศูนย์นวัตกรรมอาหาร
และบรรจุภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล
นางสาวดวงลดา นธการกิจกุล

chonthicha.fin@gmail.com
duanglada.fin@gmail.com

097 982 4695
080 790 4299

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 
155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50100
https://fin.cmu.ac.th/
https://www.facebook.com/FIN.CMU

บริษัท แบ๊คสเตอร์ จํากัด นายภัทรเชษฐ์ สุดสงวน backsterbox@backster.co.th094 469 6353

199/6 หมู่บ้าน ดิ เออบาน่า +3 
หมู่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 50000
www.backsterbox.com
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ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.กนิษฐา หอมสกุลขจร
น.ส.นุชนาฏ วงษ์สูงเนิน Startup@Stri.kmutnb.ac.th098 239 5466

02 555 2000 ต่อ 1516

1518 ถนน ประชาราษฎร์1 
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื�อ 
กรุงเทพมหานคร 10800
02 555 2000
https://kmutnb.ac.th/

สถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณอรวลัญช์ โลหิตหาญ
คุณอาภาภรณ์ วิจิตรกูล

onwalun.loh@mahidol.edu
arpaporn.vij@mahidol.edu02 849 6420

เลขที� 999  ถ.พุทธมณฑลสาย 4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170
02 849 6420
https://int.mahidol.ac.th/

อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย

คุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ bcd@nstda.or.th02 564 7000 ต่อ 71699

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
111  อาคาร INC 1 ถนน พหลโยธิน 
ตําบลคลองหนึ�ง อําเภอคลองหลวง  
จ. ปทุมธานี 12120
0 2564 7200
https://www.sciencepark.or.th

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

คุณปกรณ์พล โคตรชมภู pakornphol.kot@nstda.or.th02 564 7000

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ�ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12000
02 564 7000
www.nstda.or.th/bic

ศูนย์กลางนวัตกรรม
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(CU Innovation Hub)

 น.ส.พิณสุรางค์ กิตติวราพล cuihubincubator@gmail.com02 218 3106 
087 719 5861

ชั�น19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา 
(จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ซอยจุฬา 12 พญาไท วังใหม่ ปทุมวัน 
กรุงเทพฯ

02 218 3106
https://cuinnovationhub.com/

หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ติดต่อหน่วยงานโทรศัพท์ E-mailผู้ประสานงาน
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ภาคกลาง
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สํานักเคเอกซ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาว จริยาพร ชาครเมตตากุล

นายธัชวนนทน์ นันทนรานนท์

jariyaporn@kxinnovation.com

thatchawanon@kxinnovation.com

0 2470 7905 
091 545 5353

02 470 7905  
063 514 6394

110/1 ชั�น 18 อาคารเคเอกซ์  
ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง 
เขตคลองสาน กทม. 10600
02 470 7905
https://www.facebook.com/kxinnovation, 
https://www.facebook.com/TechbiteIncubator
https://www.kxinnovation.com

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณนิวพล สุขสว่าง
นางสาวอรนิตย์ มหาโภชน์ tuipi@tbs.tu.ac.th 085 676 9789

080 726 4537

ศูนย์ทรัพย์สินทางป�ญญา
และบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ห้อง TCS อาคารหอสมุดป�วยอึ�งภากรณ์ 
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ�ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120

025642887 / 0856769789
Facebook/tuipitu

สํานักบริหารงานวิจัย
และนวัตกรรม
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

ปทิดา รุจิโมระ
นางสาววิชุพร เกตุอุไร pathida.ru@kmitl.ac.th

vichupornketaurai@gmail.com

082 526 3369
095 372 7989

เลขที� 1 ซ.ฉลองกรุง 1  เขตลาดกระบัง 
แขวงลาดกระบัง กทม. 10520

095 556 3490 

https://startupcave.org/program/tys

อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวจิรนันท์ รังหอม
Eastern.scipark@go.buu.ac.th 
Jiranun.ra@go.buu.ac.th

038 102 222 ต่อ 3383
082 714 2251

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพา ชั�น 3 อาคารเกษมจาติกวณิช 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข 
อําเภอเมือง จ. ชลบุรี 20131

038 102 969

http://sciencepark.buu.ac.th/web2020/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

นางสาววรันฐิยา ไชยลา

นางสาวนัฎส�ิณ รสจันทร์

krubi_50@hotmail.com 

nudsarin@kru.ac.th

034 534 096,
085 822 0102

034 534 096,
064 952 6523

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
เลขที� 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว 
อําเภอเมือง จ. กาญจนบุรี 71190 

034-534096 , 
034-534059-60 ต่อ 314

https://ubi.kru.ac.th/
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ภาคกลาง

ศูนย์ผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA)

รศ.ดร. อนุกัลยณ์ จีระลักษณะกุล
คุณพรศิริ เมธีนุกูล anukal@nida.ac.th

sirimethee@gmail.com
nidaaccelerator@gmail.com (E-mail หลัก)

083 24 0246
063 886 4049

คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ชั�น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร 
148 ถ.เสรีไทย คลองจั�น บางกะป� 
กรุงเทพฯ 10240
063-886-4049 (ในเวลาทําการ)                   
nidaaccelerator@gmail.com

คณะเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
นางนัยนา แอ็ครอยด์

naiyanata@g.swu.ac.th02 649 5000 ต่อ 27181
089 414 0045

เลขที� 63 หมู่ 7 
ถนนรังสิต-นครนายกคลอง 
16 อําเภอ องครักษ์ ตําบลองครักษ์ 
จ.นครนายก 26120
https://ai.swu.ac.th

บริษัท เทสท์บัด จํากัด นางสาวอินทิรา บุญเยี�ยม tastebudthailand@gmail.com095 732 4471

459/6 หมู่ที� 5 ตําบลสําโรงเหนือ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ 10270
https://www.tastebudlab.com/

บริษัท ซีไอพี แวลู จํากัด นางสาวโอริสสา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร 
นายสารพล ธีระชีพ

info@cipvalue.com
cip.saraphol@gmail.com

092 590 5447
061 965 9559

89/56 หมู่ที� 3 ซอยกันตนา 
ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางใหญ่ 
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
www.cipvalue.com

บริษัท ซีนเนอร์ยี� 
อินโนเวชั�น จํากัด

นายเทพชัย ปานเจริญ
นางสาวปาริชาติ ทาขัด

thepachai.pancharoen@gmail.com
parichard.t@syntechnology.com

065 542 4477
084 874 7310

96 Moo1, KlongNueng, 
KlongLuang, Pathum Thani, 
Thailand 12120
https://syn-hub.com/

หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ติดต่อหน่วยงานโทรศัพท์ E-mailผู้ประสานงาน
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บริษัท เทค อี-บิสสิเนส 
เซ็นเตอร์ จํากัด 
(Thailand e-Business 
Center: TeC)

นางสาวกมลฉัตร นุใหม่ Kamonchat@tec.work
marketing@tec.work093 130 9170

บริษัท เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ 
จํากัด (สํานักงานใหญ่)
เลขที� 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
ห้องที� 1910 ชั�นที� 19 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120

https://www.tec.work

เมืองนวัตกรรมอาหาร 
(FoodInnopolis)

นายปรเมษฐ์ ชุ่มยิ�ม
นางสาวกรองจิตร สมใส 

porramate.chu@nstda.or.th
krongjit.som@nstda.or.th

144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ�ง 
อําเภอคลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

https://foodinnopolis.or.th/th/home/

086 308 2283
091 713 5433

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คุณชลัมพล  สุขสมบูรณ์วงศ์  
คุณนิศาชล กําจัดภัย

chalumpon.suk@dpu.ac.th
nisachon.kam@dpu.ac.th

110/1-4 ถนนประชาชื�น หลักสี� 
กรุงเทพมหานคร 10210

02-954-7300

https://www.dpu.ac.th/

094 632 2702
081 425 3775

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ประเทศไทย 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

นางจิราวรรณ บุญโพธิ�
นางพจนพร ธิราชัย

jirawan@swpark.or.th
photjanaporn.thi@nstda.or.th

เลขที� 99/31 หมู่4 
อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ 
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

098 247 6369
086 917 9039

สํานักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางอัจฉรินธร เกียรติทนงศักดิ�
นายอวยชัย ศุภพร

ajsharintorn.k@ku.th 
psducs@ku.ac.th 

สํานักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที� 50 
ชั�น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา 
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

0 2942 8925

www.kuservice.ku.ac.th 

09 2414 9166
089 613 7028

: TED Fund : ted_fund: @tedfund : tedfund_



ภาคอีสาน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ติดต่อหน่วยงานโทรศัพท์ E-mailผู้ประสานงาน

เทคโนธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายจิรายุ สังสีแก้ว jirayu.s@g.sut.ac.th

อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 
ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี 
อําเภอเมือง จใ นครราชสีมา 30000

044224823

http://technopolis.sut.ac.th/

0913486869 
044224820

ศูนย์ความร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาว รัชนีกร  คําภูกุล
นางสาวป�ยะนุช สิทธะจันทร์

ratchaneekorn.k@msu.ac.th 
Piyanuch.s@msu.ac.th

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
44150

043 754 192

https://spmsu.msu.ac.th

065 491 1396
063 616 6495

อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสุวิทย์ จันทฤทธิ�
นางสาวมาริษา ศิริสิมะ

incu@kkusp.com

อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123  หมู่ที� 16   
ถนน กัลปพฤกษ์ อําเภอเมืองขอนแก่น 
จ. ขอนแก่น 40002

043-048048, 085-0008164

https://sciencepark.kku.ac.th, 
https://th.kku.ac.th, 
https://innoprise.kku.ac.th

064 959 5464
062 096 8805

โครงการจัดตั�งสถานพัฒนาความเป�น
ผู้ประกอบการสําหรับนักศึกษา (SEDA)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางสาวณัฐณิชา อุณารักษ์
นายสารัช เมืองหมุด

natnicha.a@g.sut.ac.th
Sarat.mmood@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง 
จ. นครราชสีมา 30000

0-4422-3226, 
0-4422-3322

https://seda.sut.ac.th/

044 22 3226
044 22 3226

: TED Fund : ted_fund: @tedfund : tedfund_



ภาคใต้
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ติดต่อหน่วยงานโทรศัพท์ E-mailผู้ประสานงาน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวพิมพ์มาดา ธีระลีลา psubic.fellow@gmail.com

อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที� 6 
ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

0 7485 9518 9

http://www.psu-bic.psu.ac.th/

0 7485 9519 
081 957 5851

บริษัท เทคอินสไปเรชั�นจํากัด 
(Tech Incube)

นางสาวปฏิญญา สระกวี psrakawi@hotmail.com

336/8 พลพิชัยซอย14 ถ.พลพิชัย 
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110

074-800 453

www.techinspiration.co.th

086 471 8888

อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาง สาวภคกุล  ทวีวรรณ pakakultaweewan@gmail.com

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี
และพัฒนานวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
222 ตําบลไทยบุรี อําเภอท่าศาลา
จใ ศรีธรรมราช 80160

075 672 915

sciencepark.wu.ac.th

095 571 8442 

สํานักบ่มเพาะวิชาการ
เพื�อวิสาหกิจในชุมชน  
มหาวิทยาลัยทักษิณ

นางสาวสุกัลยา สังข์ทอง  
นางสาวณพิชญา เชิญพันธกุล

sukanya.envi@gmail.com
napitchaya1994@gmail.com

สํานักบ่มเพาะวิชาการเพื�อวิสาหกิจในชุมชน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 
ตําบลบ้านพร้าว อําเภอป�าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 93210

074609600 ต่อ 7261

https://www.tsu.ac.th/

087 275 1098
092 026 9944

: TED Fund : ted_fund: @tedfund : tedfund_



ภาคใต้
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ติดต่อหน่วยงานโทรศัพท์ E-mailผู้ประสานงาน

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเชิงพื�นที� 
สํานักวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

นายมุสลิม ดีเยาะ 
ดร.อิสมาอีล ราโอบ
นายมูฮําหมัดอามีน หะยีหามะ

muslimftu55@gmail.com
waseemer.raob@gmail.com
ameenfood@gmail.com

เลขที� 135/8 หมู่ที� 3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง 
จ.ป�ตตานี 94160

www.ftu.ac.th

080 931 1872
081 540 5795
084 860 0493

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ Pritty_548@hotmail.com

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคาร 2 
ชั�น 1 เลขที� 160 ต.เขารูปช้าง 
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 

080 539 0924

http://skrubic.skru.ac.th/index.html

092 694 1415

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
คลินิกเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นางสาวดลรัตน์ คงหาญ donrat.k@pkru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 หมู่ที� 6 
ถนนเทพกระษัตรี ตําบลรัษฎา 
อําเภอเมือง จ. ภูเก็ต

https://pkru.ac.th

098 015 318 4

: TED Fund : ted_fund: @tedfund : tedfund_


