
 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

1 0513.20608/092 13 ธ.ค.61 นายณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการ การพัฒนาและ

วิจัยการควบคุมโรคในฟารมสุกร ป 2561-2562 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

2 0513.21101/7956 17 ธ.ค.61 นางนิลุบล สุขภาพ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการการประเมินผล

การดําเนินงานของโครงการพัฒนาศูนยเครือขาย

ปราชญชาวบาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

3 0513.20406/203 14 ธ.ค.61 นายรัชพล พะวงศรัตน โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการทักษะเชิง

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

4 0513.20206/2669 13 ธ.ค.61 นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการผลิตผักปลอด

สารพิษในโรงเรือน ปที่ 4  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

5 0513.20304/4040 25 ธ.ค.61 นายวิษุวัฒก แตสมบัติ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการติดตั้งระบบ

ตรวจวัดเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ําใน

โครงการสงน้ํา "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

6 0513.20801/0712 26 ธ.ค.61 นายจุลภาค คุนวงศ โครงการพัฒนาวิชาการ " เทคโนโลยีชีวภาพในการ

ปรับปรุงพันธุพืช ป 2561 "

ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

7 0513.20801/0707 25 ธ.ค.61 นายพงศเทพ อัครธนกุล โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการจัดตั้งเครือขาย

เพื่อการถายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการดาน

การปรับปรุงพันธุพืช "

ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

8 0513.20209/4566 26 ธ.ค.61 นายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการทดสอบพันธุสุกร 

รุนที่ 45  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

9 0513.20604/030 20 ธ.ค.61 นางสาวอรวรรณ บุตรดี โครงการพัฒนาวิชาการ " การตรวจภูมิคุมกันโรคติด

เชื้อไวรัสในสุกรดวยวิธีไลซา "

คณะสัตวแพทยศาสตร

10 0513.21402/4969 27 ธ.ค.61 นางรงรอง หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " การบริการขยายพันธุพืช

โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(2561) "

คณะเกษตร กําแพงแสน

11 0513.20207/1508 26 ธ.ค.61 นายชัยณรงค รัตนกรีฑากุล โครงการพัฒนาวิชาการ " การพัฒนาผูประกอบการ

ผลิตการเกษตรเขาสูมาตรฐานคุณภาพ "

คณะเกษตร กําแพงแสน

12 0513.20204/0005 3 ม.ค.62 นางนภาพร พันธุกมลศิลป โครงการพัฒนาวิชาการ " การสนับสนุนการตัดสินใจ

เพื่อยกระดับการจัดการที่ดินแบบยั่งยืนใหเปนกระแส

หลัก  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

13 0513.21402/4966 27 ธ.ค.61 นายวุฒิชัย ทองดอนแอ โครงการพัฒนาวิชาการ " เพิ่มคุณภาพและปรับปรุง

สภาพเมล็ดพันธุเพื่อการคาและเทคนิคการผลิตเมล็ด

พันธุอินทรียเชิงการคา "

คณะเกษตร กําแพงแสน

14 0513.20305/0038 7 ม.ค.62 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและทดสอบ

โครงกรอบประตู หนาตาง  "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

15 0513.21402/001 2 ม.ค.62 นางสาวภคพร สาทลาลัย โครงการพัฒนาวิชาการ " พัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุ

เหลือทิ้งที่เกิดในกระบวนการผลิตขององคการสุรา 

กรมสรรพสามิต "

คณะเกษตร กําแพงแสน



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

16 0513.20206/0069 8 ม.ค.62 นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ โครงการพัฒนาวิชาการ " ที่ปรึกษาการปลูกพืชใน

โรงเรือนผลิตพืชของบริษัทซีวิค มีเดีย จํากัด "

คณะเกษตร กําแพงแสน

17 0513.20406/004 7 ม.ค.62 นายอารม อันอาตมงาม โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนา

ระบบและปรับปรุงระบบ การผลิตเชื้อรา "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

18 0513.20406/006 7 ม.ค.62 นายรัชพล พะวงศรัตน โครงการพัฒนาวิชาการ " ฝกทักษะเชิงปฏิบัติการเคมี 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

19 0513.21402/063 8 ม.ค.62 นางมณฑา วงศมณีโรจน โครงการพัฒนาวิชาการ " การผลิตตนกลาพืชโดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถายทอดเทคโนโลยี(2560) "

คณะเกษตร กําแพงแสน

20 0513.20209/0018 2 ม.ค.62 นายเลอชาติ บุญเอก โครงการพัฒนาวิชาการ " พัฒนาอาหารสําหรับโคนม

โดยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป "

คณะเกษตร กําแพงแสน

21 0513.21402/4964 27 ธ.ค.61 นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " การวิเคราะหคุณภาพน้ํา " คณะเกษตร กําแพงแสน

22 0513.20204/0013 8 ม.ค.62 นายศุภชัย อําคา โครงการพัฒนาวิชาการ " ศักยภาพของชนิดปุย

ไนโตรเจนละลายชาตอการสงเสริมการเจริญเติบโต  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

23 0513.21101/0439 16 ม.ค.62 นายชูเกียรติ รักซอน โครงการพัฒนาวิชาการ " ฝกอบรมหลักสูตร นัก

บริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับกลาง 

รนที่ 86 "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

24 0513.21402/184 18 ม.ค.62 นางสาวสมนึก พรมแดง โครงการพัฒนาวิชาการ " การพัฒนาวิธีการวิเคราะห

ปริมาณสารไอโซฟลาโวน  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

25 0513.20203/0041 15 ม.ค.62 นายนนทวัชร ชัยณรงค โครงการพัฒนาวิชาการ " มหกรรมแทรกเตอรและ

จักรกลเกษตรไทย 2561 "

คณะเกษตร กําแพงแสน

26 0513.20304/124 16 ม.ค.62 นายวิษุวัฒก แตสมบัติ โครงการพัฒนาวิชาการ " พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

ติดตามเฝาระวังสถานการณน้ําบาดาล "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

27 0513.20305/0114 17 ม.ค.62 นางสาวเบญญา กสานติกุล โครงการพัฒนาวิชาการ " งานที่ปรึกษาการออกแบบ

และพัฒนาอุปกรณที่เกี่ยวของกับกาซธรรมชาติ "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

28 0513.20304/4067 28 ธ.ค.61 นายไชยาพงษ เทพประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " ศึกษา สํารวจ ออกแบบ

รายละเอียด งานจัดหาแหลงน้ําดิบ ระบบประปา  "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

29 0513.20608/094 10 ม.ค.62 นายณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน โครงการพัฒนาวิชาการ " การพัฒนาและวิจัยการ

ควบคุมโรคในฟารมสุกร ป 2561-2562 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

30 0513.20604/001 10 ม.ค.62 นางวิไลรัตน ฉ่ําสิงห โครงการพัฒนาวิชาการ " การพัฒนาและวิจัยการ

ตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมและ

สุขภาพสัตว "

คณะสัตวแพทยศาสตร



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

31 0513.20606/0122 7 ม.ค.62 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษาแกไข

ภาวะเสียดทองในมา ปงบประมาณ 2562 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

32 0513.20606/0125 7 ม.ค.62 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษาสัตวใน

วันหยุดและนอกเวลาทําการประจําป 2561-2562 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

33 0513.20606/0129 7 ม.ค.62 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษาสัตวใน

วันหยุดและนอกเวลาทําการประจําป 2561-2562 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

34 0513.20606/0127 7 ม.ค.62 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหบริการตรวจรักษาสัตวใน

วันหยุดและนอกเวลาทําการประจําป 2561-2562  "

คณะสัตวแพทยศาสตร

35 0513.20206/0123 14 ม.ค.62 นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ โครงการพัฒนาวิชาการ " ผลิตผักปลอดสารพิษใน

โรงเรือน ปที่  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

36 0513.20209/0245 23 ม.ค.62 นายนิติพงศ หอมวงษ โครงการพัฒนาวิชาการ " การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การผสมเทียมโค  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

37 0513.20209/0159 17 ม.ค.62 นายภูมพงศ บุญแสน โครงการพัฒนาวิชาการ " ผลของการเสริม G-Life ตอ

สมรรถภาพการผลิตโคนมเพศผู "

คณะเกษตร กําแพงแสน

38 0513.21408/0025 23 ม.ค.62 นางอภิตา บุญศิริ โครงการพัฒนาวิชาการ " การบริการใหคําปรึกษา

บริษัทอกริเฟร็ซ จํากัด "

คณะเกษตร กําแพงแสน



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

39 0513.20801/0918 21 ม.ค.62 นางสาวคัทลียา ฉัตรเที่ยง โครงการพัฒนาวิชาการ " ศึกษาบรรจุภัณฑเยื่อ

กระดาษตอการปลดปลอยธาตุ "

ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

40 0513.20423/(อสส)/0003 16 ม.ค.62 นายศุภชัย เหมือนโพธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " จางที่ปรึกษาโครงการศึกษา

รูปแบบการบริหารที่เหมาะสม ตอบทบาทและพันธกิจ

ของ องคการสวนสัตว "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

41 0513.20423(ธพส)/0003 12 ม.ค.62 นายศุภชัย เหมือนโพธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " สํารวจความพึงพอใจและ

ความผูกพันพนักงาน-ลูกจาง ธพส.ประจําป 2561 "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

42 0513.20305/0146 22 ม.ค.62 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและทดสอบ

โครงกรอบประตู หนาตาง  "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

43 0513.20204/0092 23 ม.ค.62 นายชัยสิทธิ์ ทองจู โครงการพัฒนาวิชาการ " การใชประโยชนผลพลอยได

จากเครื่องกําจัดเศษขยะเพื่อผลิตวัสดุปลูกและปุย

อินทรีย

คณะเกษตร กําแพงแสน

44 0513.20209/0195 21 ม.ค.62 นายนาม บัวทอง โครงการพัฒนาวิชาการ " การจัดทําอาหารโคนมที่

สมดุล

คณะเกษตร กําแพงแสน

นางซอนกลิ่น ปานดียิ่ง

วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

                                   กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 3994, 3650



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ
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