
 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

1 0513.20209/1844 21 พ.ค.61 นางสาวทัสนันท หงสะพัก โครงการพัฒนาวิชาการ " การทดสอบผลิตภัณฑ

อาหารสัตว "

คณะเกษตร กําแพงแสน

2 0513.20206/1024 15 พ.ค.61 นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการผลิตผักปลอด

สารพิษในโรงเรือน ปที่ 4  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

3 0513.21402/1559 18 พ.ค.61 นางสาวมณี ตันติรุงกิจ โครงการพัฒนาวิชาการ " การวิจัยและพัฒนา

เชื้อจุลินทรียที่เหมาะสม "

คณะเกษตร กําแพงแสน

4 0513.21101/3164 23 พ.ค.61 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " ดูแลรักษาอุทยานเฉลิม

กาญจนาภิเษก  "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

5 0513.21101/3280 30 พ.ค.61 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " ดูแลรักษาภูมิทัศน สํานัก

กษาปณ "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

6 0513.20203/519 25 พ.ค.61 นางรัตนา ตั้งวงศกิจ โครงการพัฒนาวิชาการ " พัฒนาระบบสารสนเทศ

เกษตรอุตสาหกรรม  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

7 0513.20604/268 31 พ.ค.61 นายวิศณุ บุญญาวิวัฒน โครงการพัฒนาวิชาการ " เปนที่ปรึกษาโครงการ

ศึกษาขอมูลเพื่อทบทวนมาตรฐานการชันสูตรโรคจุด

ขาว "

คณสัตวแพทยศาสตร

8 0513.20204/0725 25 พ.ค.61 นายกุมุท สังขศิลา โครงการพัฒนาวิชาการ " การตอบสนองของออยตอ

จุลธาตุและไนโตรเจนในรูปอามีน  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

9 0513.21402/1698 31 พ.ค.61 นางมณฑา วงศมณีโรจน โครงการพัฒนาวิชาการ " การผลิตตนกลาพืชโดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถายทอดเทคโนโลยี(2561)

คณะเกษตร กําแพงแสน

10 0513.20304/1219 21 พ.ค.61 นายไชยาพงษ เทพประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " ปรับปรุงและพัฒนา

ฐานขอมูลอุตสาหกรรมพลาสติกจากแหลงปโตรเลียม "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

11 0513.20305/1083 24 พ.ค.61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและทดสอบ

โครงกรอบประตู หนาตาง "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

12 0513.20308/0657 23 พ.ค.61 นายบุญมา ปานประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " ตนแบบวิธีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการฝงกลบขยะอยางยั่งยืน  "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

13 0513.20304/1203 21 พ.ค.61 นายนิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน โครงการพัฒนาวิชาการ " ที่ปรึกษาควบคุมการ

กอสรางอาคารศูนยเรียนรวม 4 งวดที่ 31-31 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

14 0513.20506/034 25 พ.ค.61 นายธีรศักดิ์ สรอยคีรี โครงการพัฒนาวิชาการ " เทคนิคการสอนในศตวรรษ

ที่ 21 เพื่อพัฒนาผูนําทางการสอน "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

15 0513.20207/0589 25 พ.ค.61 นางสุภาพร กลิ่นคง โครงการพัฒนาวิชาการ " การตรวจสอบเชื้อไฟโต

พลาสมาสาเหตุโรคใบขาวออย "

คณะเกษตร กําแพงแสน

16 0513.20406/060 5 ม.ิย.61 นายอารม อันอาตมงาม โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนา

ระบบและปรับปรุงระบบ การผลิตเชื้อรา "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

17 0513.20201(สก)/091 23 พ.ค.61 นายธรรมธวัช แสงงาม โครงการพัฒนาวิชาการ " การจัดการปุยเคมีตามคา

วิเคราะหดินรวมกับสารปรับปรุงดิน "

คณะเกษตร กําแพงแสน

18 0513.20304/1416 1 ม.ิย.61 นายวิษุวัฒก แตสมบัติ โครงการพัฒนาวิชาการ " พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

ติดตามเฝาระวังสถานการณน้ําบาดาล "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

19 0513.20304/1418 1 ม.ิย.61 นายไชยาพงษ เทพประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

20 0513.20302/368 11 พ.ค.61 นายเชาว อินทรประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " ยกระดับดาวเดน SMEs ไทย

 (DIP Stars) "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

21 0513.20302/430 31 พ.ค.61 นายเชาว อินทรประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " เพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู 

SME 4.0 ประจําปงบประมาณ 2561 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

22 0513.20305/1160 4 ม.ิย.61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและทดสอบ

โครงกรอบประตู หนาตาง  "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

23 0513.20506/041 7 ม.ิย.61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ผลกระทบการเลื่อนเปด-

ปดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาอาเซียน "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

24 0513.20206/1144 28 พ.ค.61 นายสุขะวัฒน ทองเหลี่ยว โครงการพัฒนาวิชาการ " เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุด 

และทุเรียน เชิงการคา รุนที่ 4  "

คณะเกษตร กําแพงแสน



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

25 0513.20606/3344 6 ม.ิย.61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษาแกไข

ภาวะเสียดทองในมา "

คณะสัตวแพทยศาสตร

26 0513.20606/3330 1 ม.ิย.61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ฝกงานนิสิต นักศึกษาสัตว

แพทยตางสถาบัน ป 2561"

คณะสัตวแพทยศาสตร

27 0513.20207/0631 11 ม.ิย.61 นายชัยณรงค รัตนกรีฑากุล โครงการพัฒนาวิชาการ " การยกระดับการผลิตพืชผัก

ผลไมของ SME เพื่อมุงสูมาตรฐานสากล "

คณะเกษตร กําแพงแสน

28 0513.11309/344 11 ม.ิย.61 นายวันชาติ ยิบประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษาสัตวใน

วันหยุดและนอกเวลาทําการ ป 61  "

คณะสัตวแพทยศาสตร

29 0513.11309/346 11 ม.ิย.61 นายวันชาติ ยิบประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " เสริมศักยภาพการใหบริการ

โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน "

คณะสัตวแพทยศาสตร

30 0513.20206/1217 12 ม.ิย.61 นายวันชาติ นิติพันธ โครงการพัฒนาวิชาการ " การขยายพันธุไมผลเชิง

ธุรกิจ "

คณะเกษตร กําแพงแสน

31 0513.21402/1865 13 ม.ิย.61 นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา โครงการพัฒนาวิชาการ " การผลิตเครื่องกลั่นน้ํามัน

หอมระเหยขนาดเล็ก (อยางงาย)  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

32 0513.21402/1878 14 ม.ิย.61 นางสาวสมนึก พรมแดง โครงการพัฒนาวิชาการ " การพัฒนาวิธีการวิเคราะห

ปริมาณสารไอโซฟลาโวน "

คณะเกษตร กําแพงแสน

33 0513.20417/0080 22 ม.ค.61 นายเอกฉัตร ตันศิริ โครงการพัฒนาวิชาการ " จัดทําและพัฒนาปรับปรุง

มาตรฐานการทองเที่ยวไทย  "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

34 0513.21402/1856 13 ม.ิย.61 นายวุฒิชัย ทองดอนแอ โครงการพัฒนาวิชาการ " การผลิตปุยอินทรียจากมูล

ไกเนื้อเพื่อใชในนาขาวและพืชผัก "

คณะเกษตร กําแพงแสน

35 0513.20607(การเงิน)/1746 11 ม.ิย.61 นางสาวขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษาสัตว

นอกเวลาทําการป 2561 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

36 0513.20606/3442 6 ม.ิย.61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษาสัตวใน

วันหยุดและนอกเวลาทําการประจําป 60-61 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

37 0513.20207/0667 18 ม.ิย.61 นายชัยณรงค รัตนกรีฑากุล โครงการพัฒนาวิชาการ " การพัฒนาผูประกอบการ

ผลิตการเกษตรเขาสูมาตรฐานคุณภาพ  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

38 0513.20308/0792 12 ม.ิย.61 นายบุญมา ปานประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " ที่ปรึกษาศูนยวิจัยอบรม

และถายทอดเทคโนโลยีธุรกิจสีเขียว "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

39 0513.20306/0472 25 พ.ค.61 นายกฤษณะ จันทรโชติ โครงการพัฒนาวิชาการ " บริการและทดสอบวัสดุทาง

วิศวกรรม "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

40 0513.20305/1252 15 ม.ิย.61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและทดสอบ

โครงกรอบประตู หนาตาง  "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

41 0513.21101/3374 1 ม.ิย.61 นายชูเกียรติ รักซอน โครงการพัฒนาวิชาการ " ฝกอบรมหลักสูตร นัก

บริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับกลาง 

รุนที่ 84 "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

42 0513.21101/3743 18 ม.ิย.61 นางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช โครงการพัฒนาวิชาการ " ศึกษาดูงาน Trade and 

Education Study Mission to Thailand  "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

43 0513.21101/3567 11 ม.ิย.61 นางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช โครงการพัฒนาวิชาการ " ฝกอบรมหลักสูตร การ

บริหารงานอุดมศึกษาระดับตน รุนที่ 3 "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

44 0513.21101/3744 18 ม.ิย.61 นางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช โครงการพัฒนาวิชาการ " ฝกอบรมหลักสูตร การ

บริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุนที่ 4 "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

45 0513.21101/3472 6 ม.ิย.61 นางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช โครงการพัฒนาวิชาการ " ศึกษาดูงาน หลักสูตร Study

 Visit Program "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

นางซอนกลิ่น ปานดียิ่ง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

                                   กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 3994, 3650


	24 ก.ค.61

