
แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

1 0513.21402/794 20-ม.ีค.-61 นายวุฒิชัย ทองดอนแอ โครงการพัฒนาวิชาการ " เพิ่มคุณภาพและ

ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุเพื่อการคาและเทคนิค

การผลิตเมล็ดพันธอินทรียเชิงการคา "

คณะเกษตร กําแพงแสน

2 0513.20102(1)/0351 23-ม.ีค.-61 นายสมเกียรติ ไทยปรีชา โครงการพัฒนาวิชาการ  " จัดอบรมสําหรับผูขอรับ

ใบอนุญาตขับรถและตอใบอนุญาตขับรถ "

กองบริหารวิชาการและนิสิต

3 0513.20423/0092 23-ม.ีค.-61 นายศุภชัย เหมือนโพธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " การติดตามประเมินผล

โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริม "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

4 0513.20201(สก)/035 12-ม.ีค.-61 นายธรรมธวัช แสงงาม โครงการพัฒนาวิชการ " การจัดการปุยเคมีตามคา

วิเคราะหดินรวมกับสารปรับปรุงดิน "

คณะเกษตร กําแพงแสน

5 0513.20206/0643 23-ม.ีค.-61 นางสาวราตรี บุญเรืองรอด โครงการพัฒนาวิชาการ " การตรวจสอบเพศ

มะละกอ ดวยเครื่องหมาย DNA "

คณะเกษตร กําแพงแสน

6 0513.20206/0621 21-ม.ีค.-61 นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ โครงการพัฒนาวิชาการ " การฝกอบรม การปลูก

พืชโดยไมใชดิน ป 2561 "

คณะเกษตร กําแพงแสน

7 0513.21402/924 30-ม.ีค.-61 นางสาวสุลักษณ แจมจํารัส โครงการพัฒนาวิชาการ " การอบรมทางวิชาการ

ดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(2561) งวดที่ 1 "

คณะเกษตร กําแพงแสน



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

8 0513.21402/840 23-ม.ีค.-61 นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา โครงการพัฒนาวิชาการ " การผลิตเครื่องกลั่น

น้ํามันหอมระเหยขนาดเล็ก "

คณะเกษตร กําแพงแสน

9 0513.20204/0411 27-ม.ีค.-61 นายศุภชัย อําคา โครงการพัฒนาวิชาการ " ศักยภาพของชนิดปุย

ไนโตรเจนละลายชาตอการสงเสริม "

คณะเกษตร กําแพงแสน

10 0513.21101/2102 30-ม.ีค.-61 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " การดูแลรักษาภูมิทัศน 

สํานักกษาปณ "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

11 0513.20606/2073 2-เม.ย.-61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษา

สัตวในวันหยุดและนอกเวลาทําการประจําป 

60-61 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

12 0513.20606/2062 2-เม.ย.-61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ฝกงานนิสิต นักศึกษา

สัตวแพทยตางสถาบัน ปงบประมาณ 61 งวดที่ 3 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

13 0513.21402/984 9-เม.ย.-61 นางสาวอตินุช แซจิว โครงการพัฒนาวิชาการ " การผลิตปุยอินทรียและ

การผลิตพืชตามระบบ GAP "

คณะเกษตร กําแพงแสน

14 0513.21101/2199 3-เม.ย.-61 นางสาวนิลุบล สุขภาพ โครงการพัฒนาวิชาการ " การประเมินผลการ

ดําเนินของโครงการพัฒนาศูนยเครือขายปราชญ

ชาวบาน "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

15 0513.20305/0585 30-ม.ีค.-61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและ

ทดสอบโครงกรอบประตู หนาตาง "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

16 0513.20417/0078 22-ม.ค.-61 นายเอกฉัตร ตันศิริ โครงการพัฒนาวิชาการ " จัดทําและพัฒนา

ปรับปรุงมาตรฐานการทองเที่ยวไทยและมาตรฐาน "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

17 0513.20304/798 3-เม.ย.-61 นายวิษุวัฒก แตสมบัติ โครงการพัฒนาวิชาการ " พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อติดตามเฝาระวังสถานการณน้ําบาบาล "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

18 0513.20203/354 29-ม.ีค.-61 นางรัตนา ตั้งวงศกิจ โครงการพัฒนาวิชาการ " พัฒนาเพื่อปรับ

โครงสรางการปรับปรุงพันธุออยและพัฒนาระบบ

การบริหาร "

คณะเกษตร กําแพงแสน

19 0513.20102(1)/0390 9-เม.ย.-61 นายสมเกียรติ ไทยปรีชา โครงการพัฒนาวิชาการ " จัดอบรมสําหรับผูขอรับ

ใบอนุญาตขับรถและผูขอตอใบอนุญาตขับรถ "

กองบริหารวิชาการและนิสิต

20 0513.20606/2071 2-เม.ย.-61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษา

แกไขภาวะเสียดทองในมา "

คณะสัตวแพทยศาสตร

นางซอนกลิ่น  ปานดียิ่ง

วันที่ 24 เมษายน 2561
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