
 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

1 0513.20423/0016 16 ม.ค.61 นายศุภชัย เหมือนโพธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ สํารวจความพึง

พอใจและความผูกพันพนักงาน-ลูกจาง "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

2 0513.20204/0063 19 ม.ค.61 นางสาวกนกกร สินมา โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ การทดสอบ

ประสิทธิภาพนิวทริแพลนทซอยพลัสตอการ

เจริญเติบโต  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

3 0513.20308/069 23 ม.ค.61 นายบุญมา ปานประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ตนแบบวิธีการ

เพิ่มประสิทธิภาพการฝงกลบขยะอยางยั่งยืน "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

4 0513.20304/118 18 ม.ค.61 นายไชยาพงษ เทพประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ปรับปรุงและ

พัฒนาฐานขอมูลอุตสาหกรรมพลาสติกจากปโตรเลียม

  

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

5 0513.20306/0093 23 ม.ค.61 นายนันทวัฒน ขมหวาน โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ศึกษาพฤติกรรม

ของคอนกรีตสมรรถนะสูงสําหรับโครงสรางสะพาน "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

6 0513.20425/0021 16 ม.ค.61 นายกิตติพจน เพิ่มพูล โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ จัดทํานโยบาย

และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

7 0513.20801/0397 16 ม.ค.61 นายจุลภาค คุนวงศ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ เทคโนโลยีชีวภาพ

ในการปรับปรุงพันธุพืช ป 2561 "

ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

8 0513.21101/0208 12 ม.ค.61 นางนิลุบล สุขภาพ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ การประเมินผล

การดําเนินงานของโครงการพัฒนาศูนยเครือขาย

ปราชญชาวบาน  "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

9 0513.21402/173 17 ม.ค.61 นางมณฑา วงศมณีโรจน โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ การผลิตตนกลา

พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถายทอด

เทคโนโลยี(2560) "

คณะเกษตร กําแพงแสน

10 0513.20607(การเงิน)/855 25 ม.ค.61 นางสาวขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ใหบริการตรวจ

รักษาสัตวนอกเวลาทําการป 2561 "

คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน

11 0513.21402/171 17 ม.ค.61 นางมณฑา วงศมณีโรจน โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ เสริมสรางทักษะ

วิทยาศาสตร(2559) "

คณะเกษตร กําแพงแสน

12 0513.11309/037 15 ม.ค.61 นายวันชาติ ยิบประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ใหบริการตรวจ

รักษาสัตวในวันหยุดและนอกเวลาทําการ ป 2561  "

คณะสัตวแพทยศาสตร มก.หัวหิน

13 0513.20607(การเงิน)/650 3 ม.ค.61 นางสาวขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ใหบริการตรวจ

รักษาสัตวนอกเวลาทําการป 61 "

คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน

14 0513.11309/039 15 ม.ค.61 นายวันชาติ ยิบประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ เสริมศักยภาพการ

ใหบริการโรงพยาบาลสัตว  "

คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน

15 0513.21101/0204 12 ม.ค.61 นายชูเกียรติ รักซอน โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ฝกอบรมหลักสูตร

 นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 

 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

16 0513.20506/567 17 ม.ค.61 นางสาวอัจฉรา ปุราคม โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ พัฒนาศูนยการ

เรียนรูกิจกรรมทางกายตนแบบเพื่อคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ  "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

17 0513.20204/0129 30 ม.ค.61 นายชัยสิทธิ์ ทองจู โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ การจัดการธาตุ

อาหารสําหรับเพิ่มผลผลิตของขาวหอมมะลิอินทรีย "

คณะเกษตร กําแพงแสน

18 0513.20203/97 29 ม.ค.61 นายนนทวัชร ชัยณรงค โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ มหกรรม

แทรกเตอรและจักรกลเกษตรไทย 2561  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

19 0513.20425/0051 8 ก.พ.61 นายกิตติพจน เพิ่มพูล โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 20 ป "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

20 0513.20404/0090 5 ก.พ.61 นายอารม อันอาตมงาม โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ดําเนินการ

ศึกษาวิจัยระบบหาดและแนวทางแกไขปญหาการกัด

  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

21 0513.20306/0119 1 ก.พ.61 นายกฤษณะ จันทรโชติ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ บริการและ

ทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

22 0513.20304/0180 26 ม.ค.61 นายไชยาพงษ เทพประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน  "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

23 0513.21101/0468 23 ม.ค.61 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ดูแลรักษาอุทยาน

เฉลิมกาญจนาภิเษก "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

24 0513.21101/0406 19 ม.ค.61 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ดูแลรักษาภูมิทัศน

 สํานักกษาปณ  "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

25 0513.20606/0705 1 ก.พ.61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ใหบริการตรวจ

รักษาแกไขภาวะเสียดทองในมา "

คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

26 0513.20608(กพส)/004 1 ก.พ.61 นายปรีดา เลิศวัชระสารกุล โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ การเพิ่มศักยภาพ

การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่องานวินิจฉัยโรคสัตว "

คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน

27 0513.11309/093 8 ก.พ.61 นายวันชาติ ยิบประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ เสริมศักยภาพการ

ใหบริการโรงพยาบาลสัตว "

คณะสัตวแพทยศาสตร มก.หัวหิน

28 0513.11309/076 2 ก.พ.61 นายวันชาติ ยิบประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ฝกงานนิสิต 

นักศึกษาสัตวแพทยตางสถาบัน  "

คณะสัตวแพทยศาสตร มก.หัวหิน

29 0513.11309/091 8 ก.พ.61 นายวันชาติ ยิบประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ใหบริการตรวจ

รักษาสัตวในวันหยุดและนอกเวลาทําการ "

คณะสัตวแพทยศาสตร มก.หัวหิน

30 0513.20209/0265 29 ม.ค.61 นางนวลจันทร พารักษา โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ การทดสอบ

ผลิตภัณฑสําหรับการปองกันการเกิดไขมันพอกตับ "

คณะเกษตร กําแพงแสน

31 0513.20204/0172 7 ก.พ.61 นายชัยสิทธิ์ ทองจู โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ การศึกษาและ

พัฒนาวัสดุปลูกสําหรับไมประดับ "

คณะเกษตร กําแพงแสน

32 0513.20306/0097 24 ม.ค.61 นายกฤษณะ จันทรโชติ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ บริการและ

ทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

33 0513.20604/094 12 ก.พ.61 นายวิศณุ บุญญาวิวัฒน โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ เปนที่ปรึกษา

โครงการศึกษาขอมูลเพื่อทบทวนมาตรฐานการชันสูตร

โรคจุดขาว "

คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน

34 0513.20304/334 12 ก.พ.61 นายไชยาพงษ เทพประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ จัดทําแผน

ยุทธศาสตรของวิทยาลัยน้ําบาดาลประชารักษ "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

35 0513.20306/0144 9 ก.พ.61 นางสาวชารินี ลิ้มสวัสดิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ การศึกษาและ

จัดทําคูมือแนวทางการกอสรางสถานีจายน้ํามัน "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

นางซอนกลิ่น ปานดียิ่ง

วันที่ 13 มีนาคม 2561
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