
แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

1 0513.20501/คศ0778 21-ส.ค.-61 นางสาวกนิษฐา เชาววัฒนกุล โครงการพัฒนาวิชาการ " การสื่อสารการจัดการ

เรียนรูทางคณิตศาสตรระดับประถม "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

2 0513.20206/1683 15-ส.ค.-61 นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ โครงการพัฒนาวิชาการ  " การผลิตผักปลอด

สารพิษในโรงเรือน ปที่ 4 "

คณะเกษตร กําแพงแสน

3 0513.20206/1663 10-ส.ค.-61 นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ โครงการพัฒนาวิชาการ " ที่ปรึกษาการปลูกพืชใน

โรงเรือนผลิตพืชของบริษัทซีวิค มีเดีย จํากัด "

คณะเกษตร กําแพงแสน

4 0513.20608/072 22-ส.ค.-61 นายณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน โครงการพัฒนาวิชการ " การพัฒนาและวิจัยการ

ควบคุมโรคในฟารมสุกร "

คณะสัตวแพทยศาสตร

5 0513.20303/884 27-ส.ค.-61 นางสาวปริญญา พัฒนวสันตพร โครงการพัฒนาวิชาการ " การเพิ่มผลิตภาพ

แรงงาน สู SME 4.0 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

6 0513.20302/706 16-ส.ค.-61 นายเชาว อินทรประสิทธิ โครงการพัฒนาวิชาการ " การยกระดับดาวเดน 

SMEs ไทย (DIP Stars) ประจําปงบประมาณ 2561 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

7 0513.20501/คศ0820 27-ส.ค.-61 นางสาวกนิษฐา เชาววัฒนกุล โครงการพัฒนาวิชาการ " การสื่อสารการจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา รุนที่ 4 "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

8 0513.20207/0918 22-ส.ค.-61 นายชัยณรงค รัตนกรีฑากุล โครงการพัฒนาวิชาการ " การพัฒนา

ผูประกอบการผลิตการเกษตรเขาสูมาตรฐาน

 "

คณะเกษตร กําแพงแสน

9 0513.20305/1711 24-ส.ค.-61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและ

ทดสอบโครงกรอบประตู หนาตาง ผนังอลูมิเนียม

หรือวัสดุ "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

10 0513.21402/3252 15-ส.ค.-61 นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา โครงการพัฒนาวิชาการ " การผลิตเครื่องกลั่น

น้ํามันหอมระเหยขนาดเล็ก (อยางงาย) "

คณะเกษตร กําแพงแสน

11 0513.20203/955 30-ส.ค.-61 นางรัตนา ตั้งวงศกิจ โครงการพัฒนาวิชาการ " พัฒนาระบบสารสนเทศ

เกษตรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

12 0513.21101/5332 23-ส.ค.-61 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " ดูแลรักษาภูมิทัศน 

สํานักกษาปณ  "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

13 0513.21101/5334 23-ส.ค.-61 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " ดูแลรักษาอุทยานเฉลิม

กาญจนาภิเษก "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

14 0513.20102(1)1014 29-ส.ค.-61 นายสมเกียรติ ไทยปรีชา โครงการพัฒนาวิชาการ " การจัดอบรมสําหรับผู

ขอรับใบอนุญาตขับรถและผูขอตอใบอนุญาตขับรถ

 

กองบริหารวิชาการและนิสิต



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

15 0513.20204/1249 31-ส.ค.-61 นางนภาพร พันธุกมลศิลป โครงการพัฒนาวิชาการ " การสนับสนุนการ

ตัดสินใจเพื่อยกระดับการจัดการที่ดินแบบยั่งยืนให

เปนกระแสหลัก "

คณะเกษตร กําแพงแสน

16 0513.20204/1247 31-ส.ค.-61 นายชัยสิทธิ์ ทองจู โครงการพัฒนาวิชาการ " ผลของการจัดการธาตุ

อาหารหลักและจุลธาตุสําหรับเพิ่มผลผลิต "

คณะเกษตร กําแพงแสน

17 0513.20302/750 24-ส.ค.-61 นายเชาว อินทรประสิทธิ โครงการพัฒนาวิชาการ " การออกแบบ สราง

ทดสอบเครื่องจักรแปรรูปอาหาร "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

18 0513.20501/คศ0809 23-ส.ค.-61 นางทัศตริน วรรณเกตุศิริ โครงการพัฒนาวิชาการ " การใชและผลิตสื่อสาร

การสอนวิทยาศาสตรอยางงาย "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

19 0513.20501/คศ0806 23-ส.ค.-61 นางทัศตริน วรรณเกตุศิริ โครงการพัฒนาวิชาการ " กิจกรรมการคิดและ

สื่อสารเพื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

20 0513.20209/2997 30-ส.ค.-61 นางสาวสุกัญญา รัตนทับทิมทอง โครงการพัฒนาวิชาการ " ผลของการเสริมโปร

ไบโอติก "

คณะเกษตร กําแพงแสน

21 0513.20506/068 17-ส.ค.-61 นายธีรศักดิ์ สรอยคีรี โครงการพัฒนาวิชาการ " เทคนิคการสอนใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผูนําทางการสอน "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

22 0513.20305/1743 29-ส.ค.-61 นางสาวเบญญา กสานติกุล โครงการพัฒนาวิชาการ " งานที่ปรึกษาการ

ออกแบบและพัฒนาอุปกรณที่เกี่ยวของกับกาซ

ธรรมชาติ "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

23 0513.20406/134 4-ก.ย.-61 นายอารม อันอาตมงาม โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนา

ระบบและปรับปรุงระบบ การผลิตเชื้อรา "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

24 0513.20306/1126 30-ส.ค.-61 นายนันทวัฒน ขมหวาน โครงการพัฒนาวิชาการ " การศึกษาพฤติกรรม

ของคอนกรีตสมรรถนะสูงสําหรับโครงสรางสะพาน

 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

25 0513.21101/5638 5-ก.ย.-61 นางสาวขวัญกมล สระทองฮวม โครงการพัฒนาวิชาการ " ที่ปรึกษาทางวิชาการ

และบริการวิชาการระยะสั้น ป 2561 "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

26 0513.20308/1327 29-ส.ค.-61 นายบุญมา ปานประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " ที่ปรึกษาศูนยวิจัยอบรม

และถายทอดเทคโนโลยีธุรกิจสีเขียว "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

27 0513.20606/5947 3-ก.ย.-61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ  " ฝกงานนิสิต นักศึกษา

สัตวแพทยตางสถาบัน ปงบประมาณ 2561 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

28 0513.20606/5945 3-ก.ย.-61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษา

แกไขภาวะเสียดทองในมา "

คณะสัตวแพทยศาสตร



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

29 0513.20413/245 22-ส.ค.-61 นางสาวบุษรา พัฒนศิริ โครงการพัฒนาวิชาการ " อบรมโปรแกรมเสริม

สําหรับนักเรียนทุน พสวท. "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

30 0513.20308/1353 3-ก.ย.-61 นายบุญมา ปานประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " การแปรรูปขยะพลาสติก

เปนน้ํามันกาซสังเคราะหและถานเชื้อเพลิง "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

31 0513.20304/2405 24-ส.ค.-61 นายบัญชา ขวัญยืน โครงการพัฒนาวิชาการ " ศึกษาแนวทางการ

ปรับปรุงโครงสรางและแบงสวนราชการในกรม

ทรัพยากรน้ํา "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

32 0513.20207/0982 5-ก.ย.-61 นายชัยณรงค รัตนกรีฑากุล โครงการพัฒนาวิชาการ " การพัฒนา

ผูประกอบการผลิตการเกษตรเขาสูมาตรฐาน

คุณภาพ "

คณะเกษตร กําแพงแสน

33 0513.20501/คศ0840 3-ก.ย.-61 นางสาวพินดา วราสุนันท โครงการพัฒนาวิชาการ " สะเต็มศึกษากับการจัด

คายพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

34 0513.20209/2895 23-ส.ค.-61 นายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ โครงการพัฒนาวิชาการ " การทดสอบพันธุสุกร 

รุนที่ 44 "

คณะเกษตร กําแพงแสน

35 0513.21402/3364 6-ก.ย.-61 นางสาวสุลักษณ แจมจํารัส โครงการพัฒนาวิชาการ " อบรมทางวิชาการดาน

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(2561) "

คณะเกษตร กําแพงแสน



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

36 0513.20608/080 11-ก.ย.-61 นายอาสูตร สงวนเกียรติ โครงการพัฒนาวิชาการ " การพัฒนาวิธีการและ

การศึกษาทางระบาดวิทยาชีวโมเลกุล "

คณะสัตวแพทยศาสตร

37 0513.20304/2572 7-ก.ย.-61 นายไชยาพงษ เทพประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

38 0513.20205/1113 5-ก.ย.-61 นางจุฑามาศ รมแกว โครงการพัฒนาวิชาการ " ประสิทธิภาพทาง

การเกษตรและความคุมคาทางเศรษฐกิจของ

ปุยเคมี "

คณะเกษตร กําแพงแสน

39 0513.21402/3362 6-ก.ย.-61 นางรงรอง หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " การบริการขยายพันธุพืช

โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(2561) "

คณะเกษตร กําแพงแสน

40 0513.21402/3338 5-ก.ย.-61 นางสาวมณี ตันติรุงกิจ โครงการพัฒนาวิชาการ  " การเสริมทักษะ

วิทยาศาสตรดานจุลชีววิทยา "

คณะเกษตร กําแพงแสน

41 0513.20501/คศ0860 5-ก.ย.-61 นางทัศตริน วรรณเกตุศิริ โครงการพัฒนาวิชาการ " การใชและผลิตสื่อการ

สอนวิทยาศาสตรอยางงาย "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

42 0513.20501/คศ0863 5-ก.ย.-61 นางทัศตริน วรรณเกตุศิริ โครงการพัฒนาวิชาการ " กิจกรรมการคิดและ

สื่อสารเพื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

43 0513.20608(กพส)/006 30-ส.ค.-61 นายปรีดา เลิศวัชระสารกุล โครงการพัฒนาวิชาการ " การเพิ่มศักยภาพการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่องานวินิจฉัยโรคสัตว "

คณะสัตวแพทยศาสตร

44 0513.21408/847 10-ก.ย.-61 นางอภิตา บุญศิริ โครงการพัฒนาวิชาการ " การใชเทคโนโลยีหลัง

การเก็บเกี่ยวผลิตผลสดเพื่อการถายทอด

เทคโนโลยี การวิจัย งานดานบริการ "

คณะเกษตร กําแพงแสน

45 0513.20501/คศ0881 10-ก.ย.-61 นางสาวกนิษฐา เชาววัฒนกุล โครงการพัฒนาวิชาการ " การสื่อสารการจัดการ

เรียนรูทางคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา รุนที่ 5 "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

46 0513.20304/2626 14-ก.ย.-61 นายนิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน โครงการพัฒนาวิชาการ " ที่ปรึกษาควบคุมการ

กอสรางอาคารศูนยเรียนรวม 4 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

47 0513.20305/1832 14-ก.ย.-61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและ

ทดสอบโครงกรอบประตู หนาตาง "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

48 0513.20304/2455 29-ส.ค.-61 นายวิษุวัฒก แตสมบัติ โครงการพัฒนาวิชาการ " ติดตั้งระบบตรวจวัด

เพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ําในโครงการ

สงน้ํา "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

49 0513.20423/0257 10-ก.ย.-61 นายศุภชัย เหมือนโพธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " ติดตามประเมินผล

โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

50 0513.20209/3315 13-ก.ย.-61 นายนิติพงศ หอมวงษ โครงการพัฒนาวิชาการ " ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การผสมเทียมโค "

คณะเกษตร กําแพงแสน

51 0513.20206/1905 6-ก.ย.-61 นายสุขะวัฒน ทองเหลี่ยว โครงการพัฒนาวิชาการ  " โครงการ เทคนิคการ

ผลิตเงาะ มังคุดและทุเรียน "

คณะเกษตร กําแพงแสน

52 0513.20206/1963 14-ก.ย.-61 นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ โครงการพัฒนาวิชาการ " ที่ปรึกษาการปลูกพืชใน

โรงเรือนผลิตพืชของบริษัทซีวิค มีเดีย จํากัด "

คณะเกษตร กําแพงแสน

53 0513.20203/1039 20-ก.ย.-61 นายสมบัติ ขาวประทีป โครงการพัฒนาวิชาการ " ที่ปรึกษาในโครงการ 1 

ตําบล 1 นวัตกรรมเกษตร "

คณะเกษตร กําแพงแสน

54 0513.20423/0260 11-ก.ย.-61 นายศุภชัย เหมือนโพธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " จางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงระบบการบริหารงานดานทรัพยากร

บุคคล "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

55 0513.20205/1169 20-ก.ย.-61 นางสาวจุฑามาศ รมแกว โครงการพัฒนาวิชาการ " ประสิทธิภาพทาง

การเกษตรและความคุมคาทางเศรษฐกิจของ

ปุยเคมีนาโน "

คณะเกษตร กําแพงแสน



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

56 0513.20204/1337 19-ก.ย.-61 นางสาวสิรินภา ชวงโอภาส โครงการพัฒนาวิชาการ " การวิเคราะห

ประสิทธิภาพของปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต "

คณะเกษตร กําแพงแสน

57 0513.20206/1915 10-ก.ย.-61 นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ โครงการพัฒนาวิชาการ  " การผลิตผักปลอด

สารพิษในโรงเรือน ปที่ 4 "

คณะเกษตร กําแพงแสน

58 0513.20302/782 6-ก.ย.-61 นายเชาว อินทรประสิทธิ โครงการพัฒนาวิชาการ " เพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู

 SME 4.0  ประจําปงบประมาณ 2561"

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

59 0513.20501/คศ0904 17-ก.ย.-61 นางสาวพินดา วราสุนันท โครงการพัฒนาวิชาการ " สะเต็มศึกษากับการจัด

คายพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร รุนที่ 4 "

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

60 0513.20102(1)1103 19-ก.ย.-61 นายสมเกียรติ ไทยปรีชา โครงการพัฒนาวิชาการ " จัดอบรมสําหรับผูขอรับ

ใบอนุญาตขับรถและผูขอตอใบอนุญาตขับรถ "

กองบริหารวิชาการและนิสิต

61 0513.20608/076 10-ก.ย.-61 นายณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน โครงการพัฒนาวิชาการ " การพัฒนาและวิจัยการ

ควบคุมโรคในฟารมสุกร "

คณะสัตวแพทยศาสตร

62 0513.20606/6016 5-ก.ย.-61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษา

สัตวในวันหยุดและนอกเวลาทําการประจําป 

2560-2561 "

คณะสัตวแพทยศาสตร



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

นางซอนกลิ่น ปานดียิ่ง

วันที่ 28 กันยายน 2561

                                   กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 3994, 3650
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