
แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

1 0513.20302/122 13-ก.พ.-61 นายเชาว อินทรประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและ

ออกแบบเครื่องจักรแปรรูปขาวโพด "

คณะวิศวกรรมศาสตร  กําแพงแสน

2 0513.20204/0237 20-ก.พ.-61 นายศุภชัย อําคา โครงการพัฒนาวิชาการ  " ผลของสูตรปุยเคมีที่

แตกตางกันตอการเจริญเติบโตและคุณภาพ

ผลผลิตของผักขึ้นฉาย "

คณะเกษตร กําแพงแสน

3 0513.20606/0741 2-ก.พ.-61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษา

สัตวในวันหยุดและนอกเวลาทําการประจําป 

60-61 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

4 0513.20608/051 15-ก.พ.-61 นายณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน โครงการพัฒนาวิชการ " การพัฒนาและวิจัยการ

ควบคุมโรคในฟารมสุกร "

คณะสัตวแพทยศาสตร

5 0513.20302/150 26-ก.พ.-61 นายเชาว อินทรประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษา

กระบวนการแปรรูปอาหารและออกแบบเครื่องจักร

 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

6 0513.20209/0448 13-ก.พ.-61 นางยุวเรศ เรืองพานิช โครงการพัฒนาวิชาการ " การเสริม Dezigner8 

ตอคุณภาพเปลือกไข "

คณะเกษตร กําแพงแสน



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

7 0513.20425/0074 26-ก.พ.-61 นายกิตติพจน เพิ่มพูล โครงการพัฒนาวิชาการ " งานศึกษาวิจัย เรื่องการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนว

พระราชดําริ "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

8 0513.20203/190 19-ก.พ.-61 นางรัตนา ตั้งวงศกิจ โครงการพัฒนาวิชาการ " พัฒนาเพื่อปรับ

โครงสรางการปรับปรุงพันธุออยและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการผลิตออยอยางครบวงจร"

คณะเกษตร กําแพงแสน

9 0513.20203/212 26-ก.พ.-61 นางรัตนา ตั้งวงศกิจ โครงการพัฒนาวิชาการ " พัฒนาระบบสารสนเทศ

เกษตรอุตสาหกรรม"

คณะเกษตร กําแพงแสน

10 0513.20305/0371 2-ม.ีค.-61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและ

ทดสอบโครงกรอบประตู หนาตาง "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

11 0513.20206/0408 20-ก.พ.-61 นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ โครงการพัฒนาวิชาการ " การผลิตผักปลอด

สารพิษในโรงเรือน ปที่ 3 "

คณะเกษตร กําแพงแสน

12 0513.20502/0127 14-ก.พ.-61 นางสาวอัจฉรา ปุราคม โครงการพัฒนาวิชาการ " พัฒนาศักยภาพศูนยการ

เรียนรูกิจกรรมทางกายตนแบบเพื่อคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

13 0513.20209/0493 16-ก.พ.-61 นางศศิธร นาคทอง โครงการพัฒนาวิชาการ " มาตรฐานอาหาร

ปลอดภัย และเทคโนโลยีการแปรรูป พ.ศ. 2561 "

คณะเกษตร กําแพงแสน

14 0513.20306/0128 5-ก.พ.-61 นางปนัดดา กสิกิจวิวัฒน โครงการพัฒนาวิชาการ " การประเมินความ

นาเชื่อถือและความยืดหยุนความจุของโครงขาย "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

15 0513.20801/0880 5-ม.ีค.-61 นายจุลภาค คุนวงศ โครงการพัฒนาวิชาการ " เทคโนโลยีชีวภาพใน

การปรับปรุงพันธุพืช ป 2561"

ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

16 0513.20102(1)/0166 12-ก.พ.-61 นายสมเกียรติ ไทยปรีชา โครงการพัฒนาวิชาการ " จัดอบรมสําหรับผูขอรับ

ใบอนุญาตขับรถและผูขอตอใบอนุญาต "

กองบริหารวิชาการและนิสิต

17 0513.20305/0423 8-ม.ีค.-61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและ

ทดสอบโครงกรอบประตู หนาตาง "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

18 0513.20304/528 6-ม.ีค.-61 นายไชยาพงษ เทพประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

19 0513.20304/510 5-ม.ีค.-61 นายนิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน โครงการพัฒนาวิชาการ " ที่ปรึกษาควบคุมการ

กอสรางอาคารศูนยเรียนรวม 4 งวดที่ 29-30 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

20 0513.20204/0283 2-ม.ีค.-61 นางนภาพร พันธุกมลศิลป โครงการพัฒนาวิชาการ " การพัฒนางานวิจัย

วิทยาศาสตร "

คณะเกษตร กําแพงแสน



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

21 0513.20406/020 5-ม.ีค.-61 นายรัชพล พะวงศรัตน โครงการพัฒนาวิชาการ " อบรมเชิงปฏิบัติการวิชา

ฟสิกส "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

22 0513.20202/0255 5-ม.ีค.-61 นางสาวรุงทิพย มาศเมธาทิพย โครงการพัฒนาวิชาการ " การทดสอบผลิตภัณฑ

สารเคมีกําจัดแมลง "

คณะเกษตร กําแพงแสน

23 0513.20202/0257 5-ม.ีค.-61 นางสาวรุงทิพย มาศเมธาทิพย โครงการพัฒนาวิชาการ " การทดสอบ

เปรียบเทียบผลิตภัณฑสารเคมีกําจัดแมลง ในการ

กําจัดดวงดํา "

คณะเกษตร กําแพงแสน

24 0513.20606/1367 2-ม.ีค.-61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " การใหบริการตรวจ

รักษาแกไขภาวะเสียดทองในมา "

คณะสัตวแพทยศาสตร

25 0513.20606/1401 5-ม.ีค.-61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษา

สัตวในวันหยุดและนอกเวลาทําการประจําป 

60-61 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

26 0513.20206/0451 27-ก.พ.-61 นายสุขะวัฒน ทองเหลี่ยว โครงการพัฒนาวิชาการ " การจัดทรงและตัดแตง

ทรงพุมตนไมผล "

คณะเกษตร กําแพงแสน

27 0513.20101(4)/128 6-ม.ีค.-61 นางกนกวรรณ เลาอรุณ โครงการพัฒนาวิชาการ " ฝกอบรมนานาชาติตาม

ความรวมมือไทย-อิสราเอล "

งานวิเทศ ประชาสัมพันธและชุมชน

สัมพันธ



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

28 0513.21101/1477 2-ม.ีค.-61 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " ดูแลรักษาอุทยานเฉลิม

กาญจนาภิเษก "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม

29 0513.20305/0493 14-ม.ีค.-61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและ

ทดสอบโครงกรอบประตู หนาตาง "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

30 0513.11309/125 2-ม.ีค.-61 นายวันชาติ ยิบประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " ฝกงานนิสิต นักศึกษา

สัตวแพทยตางสถาบันปงบประมาณ 61 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

31 0513.11309/153 12-ม.ีค.-61 นายวันชาติ ยิบประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " การเสริมศักยภาพการ

ใหบริการโรงพยาบาลสัตว มก.หัวหิน ป 61 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

32 0513.11309/151 12-ม.ีค.-61 นายวันชาติ ยิบประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษา

สัตวในวันหยุดและนอกเวลาทําการ ป 61 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

33 0513.20801/0838 28-ก.พ.-61 นายวิชัย โฆสิตรัตน โครงการพัฒนาวิชาการ " ความรวมมือเปน

พันธมิตรทางวิชาการดานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ

พัฒนาพันธุยูคาลิปตัส 2561 "

ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

นางซอนกลิ่น  ปานดียิ่ง

วันที่ 21 มีนาคม 2561

                                          กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 3994
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