
แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

1 0513.20506/051 13-ก.ค.-61 นายธีรศักดิ์ สรอยคีรี โครงการพัฒนาวิชาการ " เทคนิคการสอนใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผูนําทางการสอน "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

2 0513.20501/คศ0632 16-ก.ค.-61 นางสาวกนิษฐา เชาววัฒนกุล โครงการพัฒนาวิชาการ  " สื่อสารการจัดการ

เรียนรูทางคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

3 0513.21101/4572 23-ก.ค.-61 นางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช โครงการพัฒนาวิชาการ " การบริหารงาน

อุดมศึกษาระดับกลาง(สําหรับผูบริหารสาย

สนับสนุน) รุนที่ 4 "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

4 0513.20303/728 17-ก.ค.-61 นางสาวปริญญา พัฒนวสันตพร โครงการพัฒนาวิชการ " เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู 

SME 4.0 ประจําปงบประมาณ 2561 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

5 0513.21101/4506 19-ก.ค.-61 นางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช โครงการพัฒนาวิชาการ " การบริหารงาน

อุดมศึกษาระดับตน(สําหรับผูบริหารสาย

สนับสนุน)รุนที่ 3 "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

6 0513.20406/098 23-ก.ค.-61 นายรัชพล พะวงศรัตน โครงการพัฒนาวิชาการ " คายปฏิบัติการทาง

ฟสิกส(หองเรียนพิเศษ) "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

7 0513.20406/096 23-ก.ค.-61 นายรัชพล พะวงศรัตน โครงการพัฒนาวิชาการ " คายปฏิบัติการทาง

ฟสิกส(หองเรียนคูขนาน) "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

8 0513.20406/100 23-ก.ค.-61 นายรัชพล พะวงศรัตน โครงการพัฒนาวิชาการ " สงเสริมความสามารถ

พิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

9 0513.20423/0171 13-ก.ค.-61 นายศุภชัย เหมือนโพธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " ติดตามประเมินผล

โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริม "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

10 0513.20305/1533 25-ก.ค.-61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและ

ทดสอบโครงกรอบประตู หนาตาง "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

11 0513.21101/4643 25-ก.ค.-61 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " ดูแลรักษาอุทยานเฉลิม

กาญจนาภิเษก  "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

12 0513.20209/2551 26-ก.ค.-61 นายเลอชาติ บุญเอก โครงการพัฒนาวิชาการ " พัฒนาอาหารสําหรับโค

นมโดยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

13 0513.20501/คศ0657 23-ก.ค.-61 นางสาวกนิษฐา เชาววัฒนกุล โครงการพัฒนาวิชาการ " สื่อสารการจัดการ

เรียนรูทางคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

14 0513.20206/1522 23-ก.ค.-61 นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ โครงการพัฒนาวิชาการ " ผลิตผักปลอดสารพิษใน

โรงเรือน ปที่ 4 "

คณะเกษตร กําแพงแสน



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

15 0513.20206/1510 23-ก.ค.-61 นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ โครงการพัฒนาวิชาการ " ที่ปรึกษาการปลูกพืชใน

โรงเรือนผลิตพืชของบริษัทซีวิค "

คณะเกษตร กําแพงแสน

16 0513.20501/คศ0706 6-ส.ค.-61 นางสาวพินดา วราสุนันท โครงการพัฒนาวิชาการ " สะเต็มศึกษากับการจัด

คายพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร รุนที่ 2 "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

17 0513.20406/109 2-ส.ค.-61 นายอารม อันอาตมงาม โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนา

ระบบและปรับปรุงระบบ "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

18 0513.20204/1099 3-ส.ค.-61 นายชัยสิทธิ์ ทองจู โครงการพัฒนาวิชาการ " การตรวดติดตาม

คุณภาพดินและประสิทธิภาพการใชปุยอินทรีย "

คณะเกษตร กําแพงแสน

19 0513.20425/0226 26-ก.ค.-61 นายกิตติพจน เพิ่มพูล โครงการพัฒนาวิชาการ " การประเมินผลการ

ดําเนินงาน 20 ป กองทุนสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

20 0513.20606/4841 3-ส.ค.-61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ฝกงานนิสิต นักศึกษา

สัตวแพทยตางสถาบัน ป 2561 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

21 0513.20501/คศ0728 7-ส.ค.-61 นางทัศตริน วรรณเกตุศิริ โครงการพัฒนาวิชาการ " การใชและผลิตสื่อสาร

การสอนวิทยาศาสตรอยางงาย "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

22 0513.20606/4850 3-ส.ค.-61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษา

แกไขภาวะเสียดทองในมา "

คณะสัตวแพทยศาสตร

23 0513.21101/4663 26-ก.ค.-61 นายชูเกียรติ รักซอน โครงการพัฒนาวิชาการ " ฝกอบรมหลักสูตร นัก

บริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 

ระดับกลาง รุนที่ 85 "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

24 0513.20207/0839 7-ส.ค.-61 นายชัยณรงค รัตนกรีฑากุล โครงการพัฒนาวิชาการ " จัดเตรียมสมปลอดภัยสู

ผูบริโภค "

คณะเกษตร กําแพงแสน

25 0513.20305/1587 3-ส.ค.-61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและ

ทดสอบโครงกรอบประตู หนาตาง "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

26 0513.21402/3115 31-ก.ค.-61 นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " การวิเคราะหคุณภาพน้ํา

 "

คณะเกษตร กําแพงแสน

27 0513.20406/114 7-ส.ค.-61 นายรัชพล พะวงศรัตน โครงการพัฒนาวิชาการ  " อบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

28 0513.20411/0492 25-ก.ค.-61 นายปติ ตรีสุกล โครงการพัฒนาวิชาการ " การอบรมปฏิบัติการเคมี

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนสําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

29 0513.20206/1654 8-ส.ค.-61 นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ โครงการพัฒนาวิชาการ " การทดสอบภาคสนาม

ฟลมคลุมหลังคาโรงเรือนมัลติฟงกชั่นนอล "

คณะเกษตร กําแพงแสน

30 0513.20606/4844 3-ส.ค.-61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษา

สัตวในวันหยุดและนอกเวลาทําการประจําป 

60-61 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

31 0513.20308/1191 9-ส.ค.-61 นายบุญมา ปานประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " การผลิตกระแสไฟฟา

จากกาซขยะตามแนวพระราชดําริป 2557 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

32 0513.20604/003 22-ม.ิย.-61 นายมานะกร สุขมาก โครงการพัฒนาวิชาการ " การจัดทําฐานขอมูลดี

เอ็นเอประจําตัวชาง "

คณะสัตวแพทยศาสตร

นางซอนกลิ่น  ปานดียิ่ง

วันที 27 สิงหาคม  2561

                                          กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 3994
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