ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์
------------------------------ตามที่กองทุน พัฒ นาผู้ป ระกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง
พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการ
จำนวน ๒ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น
บั ดนี้ การรับ สมัครได้เสร็จ สิ้ น แล้ ว กองทุน พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมตรวจสอบ
คุณ สมบั ติข องผู้ ส มั ครแล้ ว จึ งขอประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ์เข้ารับ การสั ม ภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่
สัมภาษณ์ ดังนี้

ลำดับทีผ่ ู้เข้ารับการสัมภาษณ์
๑. นางสาวขวัญเรือน จันทวงษ์
๒. นายยศพัทธ์ เจียรวัฒนกนก
๓. นางสาวกมลลักษณ์ แดงโสภณ
๔. นายพรพัฒน์ แก้วไพจิตร
๕. นางสาวกัลยรัตน์ กิจทรัพย์ทวี
๖. นางสาวนพวรรณ รัตนเดโช
๗. นายกิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย
๘. นางสาวทิพย์สุดา คนงาม
๙. นายเรืองเดช ฟักเถื่อน
๑๐. นางสาววรสา สุพรรณวิวฒ
ั น์
๑๑. นายวรโชติ ไชยเกษมสันต์
๑๒. นายพงศ์รัตน์ ณ หนองคาย
๑๓. นายวัฒนพงศ์ สิทธิเสรี
๑๔. นางสาวฐิตินันท์ ประดับแสง
๑๕. นายสฤษ โศภีรักข์

ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส
วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๑๕ ชั้น ๓ ทางเชื่อมอาคารพระจอมเกล้า
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ซอยโยธี ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ผู้สมัครลำดับที่ ๑ - ๕ มารายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น.
ผู้สมัครลำดับที่ ๖ - ๑๐ มารายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น.
ผู้สมัครลำดับที่ ๑๑ - ๑๕ มารายงานตัว เวลา ๐๙.๓๐ น.
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์
๑. ใบสมัครฉบับจริงที่ลงลายมือชื่อและเอกสารประกอบการสมัครที่
รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ส่งใบสมัครทาง e-mail)
๒. Presentation เป็นเวลา ๕ นาที แบบฟอร์มจะส่งให้ทาง e-mail
ของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
๓. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
หมายเหตุ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้
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ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการ
ลำดับทีผ่ ู้เข้ารับการสัมภาษณ์
วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์
๑. นางสาวกมลทิพย์ ประสานเกษม
๒. นางสาวธัญวรัตน์ อนุชาตระกูล
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
๓. นางสาวมธุรส ใจกล้า
๔. นางสาวยลศิญา มัติโก
ณ ห้องประชุม ๓๑๕ ชั้น ๓ ทางเชื่อมอาคารพระจอมเกล้า
๕. นางสาวเบญจพร หีตอนันต์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๖. นายศรรักษ์ คุ้มสิงห์สันต์
ซอยโยธี ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๗. นางสาวปวีณา โสนิราช
๘. นางสาวภาสินี ศรีเจริญสุขภาค
ผู้สมัครลำดับที่ ๑ - ๘
มารายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ น.
๙. นายบุณยวรรษ สุระขุนทด
ผู้สมัครลำดับที่ ๙ - ๑๖ มารายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น.
๑๐. นางสาวเกศสุดา พรมตา
ผู้สมัครลำดับที่ ๑๗ - ๒๔ มารายงานตัว เวลา ๐๙.๓๐ น.
๑๑. นายณัฐพล เจริญธมะสุข
ผู้สมัครลำดับที่ ๒๕ - ๓๒ มารายงานตัว เวลา ๑๐.๓๐ น.
๑๒. นายอนุพันธ์ โสมนัส
๑๓. นางสาวกัณยาวีร์ แพนาค
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์
๑๔. นางสาววิกานดา ฐานเจริญ
๑. ใบสมัครฉบับจริงที่ลงลายมือชื่อและเอกสารประกอบการสมัครที่
๑๕. นางสาวปัทมพร ท้าวเขื่อน
รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ส่งใบสมัครทาง e-mail)
๑๖. นางสาวพรพรรณ ทองแถม
๒. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
๑๗. นางสาวชุติญา เดโชศาสตร์
๑๘. นางสาววรรณพร มูลเงิน
หมายเหตุ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน
๑๙. นางสาวอภิชญา อินทรักษ์
เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้
๒๐. นางสาวพรภัทร ข่ายม่าน
๒๑. นายเปี่ยมศักดิ์ ตาลเยี่ยน
๒๒. นางสาวเมธินี คงศรี
๒๓. นายวันชนะชัย ทวีไทย
๒๔. นางสาวนิลาวรรณ ศรีอุทัย
๒๕. นายภณภูมิ เรียงสุวรรณ
๒๖. นางสาวณัฐธยาน์ รัตนสุวรรณ
๒๗. นายสรธร วาสินานนท์
๒๘. นางสาวศศิประภา บ่อสุข
๒๙. นางสาวเบญญาพร ลิ่มพิทักษ์
๓๐. นางสาวสุจิตรา ช่างปั้น
๓๑. นางสาวฐิติรัตน์ จูงใจ
๓๒. นายคณินท์ กายขำสิทธิกุล
กองทุนพัฒ นาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันและเวลาสัมภาษณ์
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.tedfund.mhesi.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาค e-mail: napassawan.p@mhesi.go.th
โทรศัพท์ ๐๘๗-๐๒๙-๕๐๐๑, ๐-๒๓๓๓-๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๗๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

