
ลําดับ วันเริ่มงาน ชื่อ – สกุล ตําแหน�ง สังกัด (ศูนย�) หน�วยงาน (ฝ"าย/งาน)

1 1 กรกฎาคม 2560 นายภาณุภัค  ศีลสัตยาวงศ� ผู�ช�วยวิจัย ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ หน�วยวิจัยโลหะ / 

ห�องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง

2 1 กรกฎาคม 2560 นายดนุจิตต�  คุปตะศิริ ผู�ช�วยวิจัย ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ หน�วยวิจัยด�านสิ่งแวดล�อม / 

ห�องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล�อม

3 1 กรกฎาคม 2560 นายวัลลภ  รัตนถาวร นักวิจัย ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ หน�วยวิจัยโลหะ / 

ห�องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเคลือบผิวและการประสาน

4 1 กรกฎาคม 2560 นางสาวจิตสุภา ผิวสา นักวิเคราะห� ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห�งชาติ ฝ8ายสนับสนุนการวิจัย / 

งานบริหารโครงการหน�วยวิจัย

5 1 กรกฎาคม 2560 นางสาวจิรัฐติกาล ทรัพย�สมบูรณ� นักวิเคราะห� ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห�งชาติ ฝ8ายพัฒนาธุรกิจและถ�ายทอดเทคโนโลยี / 

งานพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

6 16 กรกฎาคม 2560 นายชยุตม�  ถานะภิรมย� นักวิจัย ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห�งชาติ หน�วยวิจัยอุปกรณ�สเปกโทรสโกป<และเซนเซอร� / 

ห�องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ�

7 16 กรกฎาคม 2560 นายฉัตรชัย  เบิกบาน ผู�ช�วยวิจัย ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห�งชาติ หน�วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส�และระบบทางชีวการแพทย� / 

ห�องปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย�

8 1 กรกฎาคม 2560 นางสาวรุ�งทิพย�  ไอยรา เจ�าหน�าที่ห�องปฏิบัติการ ศูนย�นาโนเทคโนโลยีแห�งชาติ หน�วยมาตรวิทยานาโนวิเคราะห�และวิศวกรรม / 

ห�องปฏิบัติการความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยี

9 16 กรกฎาคม 2560 นางสาวอัยศวรรย� หงษ�พร�อมญาติ นักพัฒนาองค�กร ศูนย�นาโนเทคโนโลยีแห�งชาติ ฝ8ายบริหารงานทั่วไป / 

งานพัฒนาบุคลากรและองค�กร

  รายชื่อผู%ที่ได%รับการคัดเลือกเข%าปฏิบัติงาน เดือน กรกฎาคม 2560



ลําดับ วันเริ่มงาน ชื่อ – สกุล ตําแหน�ง สังกัด (ศูนย�) หน�วยงาน (ฝ"าย/งาน)

10 1 กรกฎาคม 2560 นางสาวเจนจิรา  ปานล้ําเลิศ เจ�าหน�าที่ห�องปฏิบัติการ ศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห�งชาติ ฝ8ายบริหารโครงสร�างพื้นฐานเพื่อการวิจัย / 

งานบริการเครื่องมือ

11 1 กรกฎาคม 2560 นางสาวธนญา  แซ�ย�าง ผู�ช�วยวิจัย ศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห�งชาติ หน�วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย� / ห�องปฏิบัติการ

วิศวกรรมโปรตีนลิแกนด�และชีววิทยาโมเลกุล

12 1 กรกฎาคม 2560 นางสาวสุภาวดี  ยะถาป8าน ผู�ช�วยวิจัย ศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห�งชาติ หน�วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ / 

ห�องปฏิบัติการไมโครอะเรย�แบบครบวงจร

13 1 กรกฎาคม 2560 นายกิติศักดิ์  สรรสัจจะนนท� ผู�ช�วยวิจัย ศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห�งชาติ หน�วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและชีววัสดุ / 

ห�องปฏิบัติการระบบจุลินทรีย�เพื่อผลิตชีวโมเลกุล

14 16 กรกฎาคม 2560 นายปHยณัฐ  เจริญยิ่งเจริญ ผู�ช�วยวิจัย ศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห�งชาติ หน�วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและชีววัสดุ / 

ห�องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ�จุลินทรีย�

15 1 กรกฎาคม 2560 นางสาวนฤมล  สุขเกษม ผู�ประสานงาน สํานักงานกลาง ด%านพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

สํานักงานประสานงานโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ลําดับ วันเริ่มงาน ชื่อ – สกุล ตําแหน�ง สังกัด (ศูนย�) หน�วยงาน (ฝ"าย/งาน)

16 1 กรกฎาคม 2560 นางสาวอนุวรรณ  อร�ามเมฆ ที่ปรึกษา สํานักงานกลาง ศูนย�บริหารจัดการเทคโนโลยี

ด%านบริการที่ปรึกษาและฝ9กอบรม

ฝ8ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / งานอุตสาหกรรมการผลิต

17 1 กรกฎาคม 2560 นางสาวสยุมพร  ใจดี ที่ปรึกษา สํานักงานกลาง ศูนย�บริหารจัดการเทคโนโลยี

ด%านบริการที่ปรึกษาและฝ9กอบรม

ฝ8ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / งานอุตสาหกรรมการผลิต

18 1 กรกฎาคม 2560 นางสาวปาริชาติ  ทองอร�าม เจ�าหน�าที่การเงินและบัญชี สํานักงานกลาง ด%านแผน งบประมาณและการเงิน

ฝ8ายการเงินและบัญชี 

/งานบริการด�านจ�าย 3

19 1 กรกฎาคม 2560 นายยศวัฒน�  เศรษฐกุลสิทธิ์ วิศวกร สํานักงานกลาง ด%านกิจการพิเศษ

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส�งทางราง

แห�งชาติ

20 1 กรกฎาคม 2560 นายเสกสรรค�  สังสุข นักวิเคราะห� สํานักงานกลาง ศูนย�บริหารจัดการเทคโนโลยี

ด%านสร%างพันธมิตรและเครือข�าย

ศูนย�บ�มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

21 1 กรกฎาคม 2560 นางสาวทิฆัมพร  แสงโสภา นักวิชาการ สํานักงานกลาง สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

ฝ8ายถ�ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน



ลําดับ วันเริ่มงาน ชื่อ – สกุล ตําแหน�ง สังกัด (ศูนย�) หน�วยงาน (ฝ"าย/งาน)

22 16 กรกฎาคม 2560 นางสาวสุฑามาศ  ขจีรัมย� นักวิเคราะห� สํานักงานกลาง ด%านสร%างพันธมิตรและเครือข�าย

ฝ8ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี / 

งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน

23 16 กรกฎาคม 2560 นางสาวสุพัตรา  ละออรัตนศักดิ์ นักวิเคราะห� สํานักงานกลาง ด%านพัฒนาคุณภาพการวิจัย

ฝ8ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย

24 16 กรกฎาคม 2560 นางสาวจิราพร  ลุยตัน นักวิเคราะห� สํานักงานกลาง ด%านแผน งบประมาณและการเงิน

ฝ8ายนโยบาย แผนงานและงบประมาณ /

งานนโยบายและแผน




