
แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

1 0513.20207/1674 19-ม.ิย.-61 นางจินตนา อันอาตมงาม โครงการพัฒนาวิชาการ " การประเมินโรคและ

วินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคพืช "

คณะเกษตร กําแพงแสน

2 0513.20204/0902 22-ม.ิย.-61 นายอรรถศิษฐ วงศมณีโรจน โครงการพัฒนาวิชาการ  " ประสิทธิภาพของ 

Nutriplant AG เพื่อเพิ่มความตานทานความเครียด

ของพืช "

คณะเกษตร กําแพงแสน

3 0513.20608/066 12-ม.ิย.-61 นายณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน โครงการพัฒนาวิชาการ " การพัฒนาและวิจัยการ

ควบคุมโรคในฟารมสุกร "

คณะวิศวกรรมศาสตร

4 0513.20308/0863 20-ม.ิย.-61 นายบุญมา ปานประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชการ " การผลิตกระแสไฟฟา

จากกาซขยะตามแนวพระราชดํา ป 2557 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

5 0513.21101/3832 20-ม.ิย.-61 นางสาวขวัญกมล สระทองฮวม โครงการพัฒนาวิชาการ " ที่ปรึกษาทางวิชาการ

และบริการวิชาการระยะสั้น ป 61 "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

6 0513.20206/1308 26-ม.ิย.-61 นายสามารถ เศรษฐวิทยา โครงการพัฒนาวิชาการ " เทคนิคการผลิตมะนาว

นอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการคา "

คณะเกษตร กําแพงแสน



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

7 0513.20203/614 18-ม.ิย.-61 นางรัตนา ตั้งวงศกิจ โครงการพัฒนาวิชาการ " การปรับปรุงพันธุออย

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตออยอยาง

ครบวงจร "

คณะเกษตร กําแพงแสน

8 0513.20801/3145 22-ม.ิย.-61 นายจุลภาค คุนวงศ โครงการพัฒนาวิชาการ " เทคโนโลยีชีวภาพใน

การปรับปรุงพันธุพืชป 61 "

ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

9 0513.20209/2232 29-ม.ิย.-61 นายนิติพงศ หอมวงษ โครงการพัฒนาวิชาการ " การผสมเทียมโค " คณะเกษตร กําแพงแสน

10 0513.20209/2167 26-ม.ิย.-61 นายนิติพงศ หอมวงษ โครงการพัฒนาวิชาการ " การฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การผสมเทียมโค "

คณะเกษตร กําแพงแสน

11 0513.20102(1)/0667 22-ม.ิย.-61 นายสมเกียรติ ไทยปรีชา โครงการพัฒนาวิชาการ " จัดอบรมสําหรับผูขอรับ

ใบอนุญาตขับรถ "

กองบริหารวิชาการและนิสิต

12 0513.20406/075 28-ม.ิย.-61 นายอารม อันอาตมงาม โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนา

ระบบและปรับปรุงระบบ การผลิตเชื้อรา  "

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

13 0513.20206/1311 26-ม.ิย.-61 นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ โครงการพัฒนาวิชาการ " การผลิตผักปลอด

สารพิษในโรงเรือน ปที่ 4 "

คณะเกษตร กําแพงแสน



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

14 0513.20209/2188 28-ม.ิย.-61 นางนวลจันทร พารักษา โครงการพัฒนาวิชาการ " การทดสอบผลิตภัณฑ

สําหรับการปองกันการเกิดไขมันพอกตับในไกเนื้อ "

คณะเกษตร กําแพงแสน

15 0513.20425/0196 29-ม.ิย.-61 นายกิตติพจน เพิ่มพูล โครงการพัฒนาวิชาการ " ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 20 ป "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

16 0513.20801/3186 29-ม.ิย.-61 นางสาวคัทลียา ฉัตรเที่ยง โครงการพัฒนาวิชาการ " ศึกษาบรรจุภัณฑเยื่อ

กระดาษตอการปลดปลอยธาตุอาหารในแปลงออย

 "

ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

17 0513.21101/4092 2-ก.ค.-61 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " ดูแลรักษาอุทยานเฉลิม

กาญจนาภิเษก "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

18 0513.20204/0950 5-ก.ค.-61 นายชัยสิทธิ์ ทองจู โครงการพัฒนาวิชาการ " การใชประโยชนผล

พลอยไดจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่ม

ปริมาณ "

คณะเกษตร กําแพงแสน

19 0513.20204/0949 5-ก.ค.-61 นางสาวสิรินภา ชวงโอภาส โครงการพัฒนาวิชาการ " อบรมเกษตรกร เรื่อง

ปลูกออยถูกวิธี ผลผลิตดี มีกําไร "

คณะเกษตร กําแพงแสน

20 0513.213(2)/181 10-พ.ค.-61 นายอิษฎี กุฏอินทร โครงการพัฒนาวิชาการ " จัดทําแผนพัฒนากีฬา

ฟุตบอล(พ.ศ.2560-2579) "

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

21 0513.20606/4103 3-ก.ค.-61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ฝกงานนิสิต นักศึกษา

สัตวแพทยตางสถาบัน ป 2561 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

22 0513.20305/1335 26-ม.ิย.-61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและ

ทดสอบโครงกรอบประตู หนาตาง "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

23 0513.20304/1600 28-ม.ิย.-61 นายสมชาย ดอนเจดีย โครงการพัฒนาวิชาการ " การศึกษาชลศาสตรการ

ไหลดานแบบจําลองทางกายภาพ "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

24 0513.20304/1675 2-ก.ค.-61 นายนิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน โครงการพัฒนาวิชาการ " ที่ปรึกษาควบคุมการ

กอสรางอาคารศูนยเรียนรวม 4 งวดที่ 33-34 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

25 0513.20305/1389 4-ก.ค.-61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและ

ทดสอบโครงกรอบประตู หนาตาง "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

26 0513.20404/0413 3-ก.ค.-61 นายอารม อันอาตมงาม โครงการพัฒนาวิชาการ " ดําเนินการศึกษาวิจัย

ระบบหาดและแนวทางแกไขปญหาการกัดเซาะ

ชายฝง "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

27 0513.20209/2239 29-ม.ิย.-61 นายประหยัด ทิราวงศ โครงการพัฒนาวิชาการ  " การตัดแตงเนื้อและ

การแปรรูปเนื้อ

คณะเกษตร กําแพงแสน



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

28 0513.20207/0694 26-ม.ิย.-61 นางจินตนา อันอาตมงาม โครงการพัฒนาวิชาการ " การประเมินโรคและ

วินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคพืช "

คณะเกษตร กําแพงแสน

29 0513.21101/4131 2-ก.ค.-61 นายชูเกียรติ รักซอน โครงการพัฒนาวิชาการ " ฝกอบรมหลักสูตร นัก

บริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 

ระดับกลาง รุนที่ 84 "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

30 0513.20201/3216 29-ม.ิย.-61 นางศศิธร นาคทอง โครงการพัฒนาวิชาการ " กิจกรรมการพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพสินคาในโครงการเที่ยวเพชร

สมุทรคีรีตามวิถีประชารัฐ "

คณะเกษตร กําแพงแสน

31 0513.20502/0524 29-ม.ิย.-61 นายตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล โครงการพัฒนาวิชาการ " ดําเนินงานศูนย

ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวย

ไทย

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

32 0513.20606/4105 3-ก.ค.-61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษา

สัตวในวันหยุดและนอกเวลาทําการประจําป 

60-61 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

33 0513.20425/0202 6-ก.ค.-61 นายกิตติพจน เพิ่มพูล โครงการพัฒนาวิชาการ " จัดทํานโยบายและ

แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงแหงชาติ "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

34 0513.20608/069 9-ก.ค.-61 นายณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน โครงการพัฒนาวิชาการ " การพัฒนาและวิจัยการ

ควบคุมโรคในฟารมสุกร "

คณะสัตวแพทยศาสตร

35 0513.20801/3205 2-ก.ค.-61 นายพงศเทพ อัครธนกุล โครงการพัฒนาวิชาการ " จัดตั้งเครือขายเพื่อการ

ถายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการดานการ

ปรับปรุงพันธุพืช "

ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

36 0513.20501/คศ 0606 9-ก.ค.-61 นางสาวพินดา วราสุนันท โครงการพัฒนาวิชาการ " สะเต็มศึกษากับการจัด

คายพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร "

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

37 0513.21402/2832 10-ก.ค.-61 นางสาวสุลักษณ แจมจํารัส โครงการพัฒนาวิชาการ " อบรมทางวิชาการดาน

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(2561) งวดที่ 2 "

คณะเกษตร กําแพงแสน

38 0513.20406/088 12-ก.ค.-61 นายรัชพล พะวงศรัตน โครงการพัฒนาวิชาการ " หองเรียนอัจฉริยะภาพ

หองพิเศษหองแกวกาญจนาและเพชรกาญจนา "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

39 0513.21101/4452 17-ก.ค.-61 นางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช โครงการพัฒนาวิชาการ " ศึกษาดูงาน หลักสูตร 

Study Visit Program in Thailand "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

40 0513.20203/0791 20-ก.ค.-61 นายพงศศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " เครื่องจักรกลเกษตรใน

การผลิตขาวและเครื่องสีขาวขนาดเล็กระดับชุมชน "

คณะเกษตร กําแพงแสน

41 0513.20305/1486 18-ก.ค.-61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและ

ทดสอบโครงกรอบประตู หนาตาง  "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

42 0513.20207/0776 16-ก.ค.-61 นายชัยณรงค รัตนกรีฑากุล โครงการพัฒนาวิชาการ " ผูประกอบการผลิต

การเกษตรเขาสูมาตรฐานคุณภาพ "

คณะเกษตร กําแพงแสน

43 0513.20209/2451 18-ก.ค.-61 นายเลอชาติ บุญเอก โครงการพัฒนาวิชาการ " อาหารสําหรับโคนมโดย

กระบวนการอัดรีดขึ้นรูป "

คณะเกษตร กําแพงแสน

44 0513.20103(3)/294 19-ก.ค.-61 นายกิตติเดช โพธิ์นิยม โครงการพัฒนาวิชาการ " การทดสอบ

เครื่องจักรกลการเกษตร "

ฝายเครื่องจักรกลฯ

45 0513.20304/1930 17-ก.ค.-61 นายไชยาพงษ เทพประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " จัดทําแผนยุทธศาสตร

ของวิทยาลัยน้ําบาดาลประชารักษ 61-65 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

46 0513.20308/1043 17-ก.ค.-61 นายบุญมา ปานประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " การผลิตกระแสไฟฟา

จากกาซขยะตามแนวพระราชดําริ ป 2557 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน



แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

นางซอนกลิ่น  ปานดียิ่ง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
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