
 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

1 0513.20204/0359 15 ม.ีค.61 นายชัยสิทธิ์ ทองจู โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ " การใชประโยชน

จากเปลือกปูบดเพื่อปลูกขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตว "

คณะเกษตร กําแพงแสน

2 0513.21101/1808 16 ม.ีค.61 นางพาณี สวาสดิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ผลิตสื่อเพื่อ

ประชาสัมพันธ  "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

3 0513.21101/1739 14 ม.ีค.61 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ดูแลรักษาอุทยาน

เฉลิมกาญจนาภิเษก "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

4 0513.20209/0663 8 ม.ีค.61 นางศศิธร นาคทอง โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ มาตรฐานอาหาร

ปลอดภัย และเทคโนโลยีการแปรรูป 61  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

5 0513.20302/206 15 ม.ีค.61 นายเชาว อินทรประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ยกระดับดาวเดน 

SMEs ไทย "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

6 0513.20206/0586 14 ม.ีค.61 นายสามารถ เศรษฐวิทยา โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ เทคนิคการผลิต

ฝรั่งเชิงธุรกิจ รุนที่ 8  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

7 0513.20206/0584 14 ม.ีค.61 นายสามารถ เศรษฐวิทยา โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ การผลิตมะละกอ

คุณภาพ "

คณะเกษตร กําแพงแสน

8 0513.21402/441 16 ก.พ.61 นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ผลิตภัณฑจาก

วัสดุเหลือทิ้งที่เกิดในกระบวนการผลิตขององคการสุรา

  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

9 0513.20203/0132 5 ก.พ.61 นางรัตนา ตั้งวงศกิจ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ เพื่อปรับ

โครงสรางการปรับปรุงพันธุออยและพัฒนาระบบการ

บริหาร "

คณะเกษตร กําแพงแสน

10 0513.20204/0208 13 ก.พ.61 นายกุมุท สังขศิลา โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ วิจัยเพื่อหาขอมูล

คุณลักษณะของแปลงออยใชวิเคราะหเพื่อเพิ่มความ

หวานของออย "

คณะเกษตร กําแพงแสน

11 0513.20607(การเงิน)/1009 14 ก.พ.61 นางสาวขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ใหบริการตรวจ

รักษาสัตวนอกเวลาทําการป 61 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

12 0513.20308/0280 16 ม.ีค.61 นายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ที่ปรึกษาโรงไฟฟา

 CEL I และ CEL II  "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

13 0513.20305/0521 16 ม.ีค.61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ใหคําปรึกษาและ

ทดสอบโครงกรอบประตู หนาตาง "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

14 0513.20608/053 6 ม.ีค.61 นายณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ การพัฒนาและ

วิจัยการควบคุมโรคในฟารมสุกร  "

คณะสัตวแพทยศาสตร

15 0513.21101/1796 16 ม.ีค.61 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน 

ดูแลรักษาบานพักอาศัยและสถานที่ราชการที่มีขนาด

เล็ก "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

16 0513.21408/428 15 ม.ีค.61 นางอภิตา บุญศิริ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ การบริการให

คําปรึกษาบริษัทอกริเฟร็ช จํากัด "

คณะเกษตร กําแพงแสน



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

17 0513.21408/425 15 ม.ีค.61 นางอภิตา บุญศิริ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ การบริการให

คําปรึกษาบริษัทอกริเฟร็ช จํากัด "

คณะเกษตร กําแพงแสน

18 0513.21101/0739 5 ก.พ.61 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ดูแลรักษาภูมิทัศน

 สํานักกษาปณ  "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

19 0513.20308/0197 23 ก.พ.61 นายบุญมา ปานประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ การผลิต

กระแสไฟฟาจากกาซขยะตามแนวพระราชดําริ ป 57 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

20 0513.20304/359 15 ก.พ.61 นายนิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ที่ปรึกษาควบคุม

การกอสรางอาคารศูนยเรียนรวม 4 งวดที่ 28 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

21 0513.21101/1742 14 ม.ีค.61 นายชูเกียรติ รักซอน โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ฝกอบรมหลักสูตร

 นักบริหารการพัฒนาเกษตรและสหกรณ ระดับกลาง 

รุนที่ 83 "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

22 0513.20607(การเงิน)/1166 13 ม.ีค.61 นางสาวขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ใหบริการตรวจ

รักษาสัตวนอกเวลาทําการ 61  "

คณะสัตวแพทยศาสตร

23 0513.20202/0282 21 ม.ีค.61 นางสาวรุงทิพย มาศเมธาทิพย โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ การประเมิน

ประสิทธิภาพการดึงดูดแมลงวันบาน "

คณะเกษตร กําแพงแสน

24 0513.20425/0089 13 ม.ีค.61 นายกิตติพจน เพิ่มพูล โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ งานศึกษาวิจัย 

เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน  "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

25 0513.20204/0389 21 ม.ีค.61 นายชัยสิทธิ์ ทองจู โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ การใชประโยชน

ขยะสดจากบริษัท ดอนเมืองพัฒนา จํากัด "

คณะเกษตร กําแพงแสน



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

26 0513.21101/1893 20 ม.ีค.61 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ดูแลรักษาภูมิทัศน

 สํานักกษาปณ "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

27 0513.21101/1951 22 ม.ีค.61 นางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ ฝกอบรมหลักสูตร

 Thai Herbs and Cuisine"

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

28 0513.21402/809 21 ม.ีค.61 นางอรวรรณ ชวนตระกูล โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ การบริการและ

การตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาและชีวเคมี 

 

คณะเกษตร กําแพงแสน

นางซอนกลิ่น ปานดียิ่ง

วันที่ 3 เมษายน 2561
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