
 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

1 0513.20101(3)/0973 23 เม.ย.61 นายเพิ่ม สุรักษา โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการปลูกมันสําปะหลัง

เพื่อเลี้ยงไหมอีรี่ "

งานทรัพยสินและสิทธิประโยชน

2 0513.20206/0758 4 เม.ย.61 นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการผลิตผักปลอด

สารพิษในโรงเรือน ปที่ 4  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

3 0513.20209/1016 17 เม.ย.61 นายนิติพงศ หอมวงษ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการการผสมเทียมโค " คณะเกษตร กําแพงแสน

4 0513.20209/1124 25 เม.ย.61 นางนวลจันทร พารักษา โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการทดสอบ

ประสิทธิภาพของสารที่ทําใหเกิดกรด  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

5 0513.21402/1098 20 เม.ย.61 นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการผลิตเครื่องกลั่น

น้ํามันหอมระเหยขนาดเล็ก(อยางงาย) "

คณะเกษตร กําแพงแสน

6 0513.21101/2181 3 เม.ย.61 นายชูเกียรติ รักซอน โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการฝกอบรมหลักสูตร

 นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 

ระดับกลาง รุนที่ 83  "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

7 0513.20302/279 18 เม.ย.61 นายเชาว อินทรประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการเพิ่มผลิตภาพ

แรงงาน สู SME 4.0 ประจําปงบประมาณ 2561 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

8 0513.20604/202 23 เม.ย.61 นายวิศณุ บุญญาวิวัฒน โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการเปนที่ปรึกษา

โครงการศึกษาขอมูลเพื่อทบทวนมาตรฐานการชันสูตร

โรคจุดขาว  "

คณะสัตวแพทยศาสตร

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

9 0513.20305/0762 23 เม.ย.61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการใหคําปรึกษาและ

ทดสอบโครงกรอบประตู หนาตาง ผนังอลูมิเนียมหรือ

วัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

10 0513.20304/904 19 เม.ย.61 นายไชยาพงษ เทพประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการ "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

11 0513.20302/298 25 เม.ย.61 นายเชาว อินทรประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการที่ปรึกษาการจัดตั้ง

 R&D Extruder Plant "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

12 0513.21101/2659 1 พ.ค.61 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการดูแลรักษาอุทยาน

เฉลิมกาญจนาภิเษก  "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

13 0513.20604/025 30 เม.ย.61 นางสาวอรวรรณ บุตรดี โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการการตรวจภูมิคุมกัน

โรคติดเชื้อไวรัสในสุกรดวยวิธีอิไลซา (ELISA) "

คณะสัตวแพทยศาสตร

14 0513.21101/2547 26 เม.ย.61 นางสาวขวัญกมล สระทองฮวม โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการที่ปรึกษาทาง

วิชาการและบริการวิชาการระยะสั้น ป 61  "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

15 0513.20204/601 2 พ.ค.61 นายชัยสิทธิ์ ทองจู โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการพัฒนาปุยอินทรีย

โดยใชวัสดุเหลือใชจาก อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ "

คณะเกษตร กําแพงแสน



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

16 0513.20204/578 27 เม.ย.61 นายชัยสิทธิ์ ทองจู โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการจัดการวัสดุเหลือใช

ในอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล "

คณะเกษตร กําแพงแสน

17 0513.20404/0250 23 เม.ย.61 นายอารม อันอาตมงาม โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการดําเนินการ

ศึกษาวิจัยระบบหาดและแนวทางแกไขปญหาการกัด

เซาะชายฝง "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

18 0513.20425/0137 26 เม.ย.61 นายกิตติพจน เพิ่มพูล โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการประเมินผลการ

ดําเนินงาน 20 ป กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

19 0513.21101/2627 30 เม.ย.61 นางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการบริหารงาน

อุดมศึกษาระดับตน(สําหรับผูบริหารสารสนับสนุน)รุน

ที่ 3 "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

20 0513.20308/0496 27 เม.ย.61 นายบุญมา ปานประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการการผลิต

กระแสไฟฟาจากกาซขยะตามแนวพระราชดําริ ป 57 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

21 0513.21402/1352 2 พ.ค.61 นางสาวอตินุช แซจิว โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการฝกอบรมเยาวชน

เกษตรอาเซียนหลักสูตรการตลาดและการผลิตพืชผัก

อินทรีย "

คณะเกษตร กําแพงแสน

22 0513.20206/0894 26 เม.ย.61 นายสามารถ เศรษฐวิทยา โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการเทคนิคการผลิต

มะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการคา  "

คณะเกษตร กําแพงแสน



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

23 0513.20606/2636 1 พ.ค.61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการใหบริการตรวจ

รักษาแกไขภาวะเสียดทองในมา "

คณะสัตวแพทยศาสตร

24 0513.20606/2634 1 พ.ค.61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการใหบริการตรวจ

รักษาสัตวในวันหยุดและนอกเวลาทําการประจําป 

60-61  "

คณะสัตวแพทยศาสตร

25 0513.20425/0131 23 เม.ย.61 นายกิตติพจน เพิ่มพูล โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราขดําริ "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

26 0513.20204/0618 4 พ.ค.61 นายชัยสิทธิ์ ทองจู โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการผลของการจัดการ

ธาตุอาหารหลักและจุลธาตุสําหรับเพิ่มผลผลิตและ

ควบคุมโรคในพริกไทย "

คณะเกษตร กําแพงแสน

27 0513.20207/0452 1 พ.ค.61 นายชัยณรงค รัตนกรีฑากุล โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการยกระดับการผลิต

พืชผักผลไมของ SME  เพื่อมุงสูมาตรฐานสากล "

คณะเกษตร กําแพงแสน

28 0513.21408/499 30 เม.ย.61 นางอภิตา บุญศิริ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการใชเทคโนโลยีหลัง

การเก็บเกี่ยวผลิตผลสดเพื่อการถายทอดเทคโนโลยี  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

29 0513.20207/0484 9 พ.ค.61 นางสุภาพร กลิ่นคง โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการตรวจวิเคราะหเชื้อ

สาเหตุโรคพืชโดยเทคนิคเฉพาะดาน ป 61 "

คณะเกษตร กําแพงแสน



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

30 0513.21402/1372 4 พ.ค.61 นางรงรอง หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการบริการขยายพันธุ

พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(2561) "

คณะเกษตร กําแพงแสน

31 0513.21101/2861 10 พ.ค.61 นายชูเกียรติ รักซอน โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการฝกอบรมหลักสูตร

นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 

ระดับกลาง รุนที่ 83  "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

32 0513.20304/1042 3 พ.ค.61 นายสมชาย ดอนเจดีย โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการการศึกษาและวิจัย

เพื่อนําผาใบคอนกรีตไปประยุกตใชกับสระเก็บน้ํา "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

33 0513.20103(3)/182 11 พ.ค.61 นายเสกสรร สีหวงษ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการการใหบริการคั่ว

สารกาแฟ  "

ฝายเครื่องจักรกลฯ

34 0513.21402/1437 9 พ.ค.61 นายวุฒิ ทองดอนแอ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการเพิ่มคุณภาพและ

ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุเพื่อการคา "

คณะเกษตร กําแพงแสน

35 0513.20209/1000 10 เม.ย.61 นางศศิธร นาคทอง โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัย "

คณะเกษตร กําแพงแสน

36 0513.20206/1069 15 พ.ค.61 นายสุขะวัฒน ทองเหลี่ยว โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการเทคนิคการผลิต

มะมวงนอกฤดู "

คณะเกษตร กําแพงแสน

37 0513.11309/283 11 พ.ค.61 นายวันชาติ ยิบประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการเสริมศักยภาพการ

ใหบริการโรงพยบาลสัตว  "

คณะสัตวแพทยศาสตร



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

38 0513.11309/251 30 เม.ย.61 นายวันชาติ ยิบประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการฝกงานนิสิต 

นักศึกษาสัตวแพทยตางสถาบันป 61 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

39 0513.11309/281 11 พ.ค.61 นายวันชาติ ยิบประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการใหบริการตรวจ

รักษาสัตวในวันหยุดและนอกเวลาทําการ 

ปงบประมาณ 61 "

คณะสัตวแพทยศาสตร

40 0513.20607(การเงิน)/1584 16 พ.ค.61 นางสาวขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการใหบริการตรวจ

รักษาสัตวนอกเวลาทําการป 61  "

คณะสัตวแพทยศาสตร

41 0513.20608/063 3 พ.ค.61 นายณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการพัฒนาและวิจัย

การควบคุมโรคในฟารมสุกร "

คณะสัตวแพทยศาสตร

42 0513.20304/1081 8 พ.ค.61 นายไชยาพงษ เทพประสิทธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรของวิทยาลัยน้ําบาดาลประชารักษ 61-65 

 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

43 0513.20308/0624 18 พ.ค.61 นายบุญมา ปานประดิษฐ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการการผลิตกระส

ไฟฟาจากกาซขยะตามแนวพระราชดําป 57 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

44 0513.20305/0908 10 พ.ค.61 นายหทัยเทพ วงศสุวรรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการบริการตรวจวัด

ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศเพื่อใชการจัด

การพลังงาน -อนุรักษพลังงานป 61 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

45 0513.20425/0155 16 พ.ค.61 นายกิตติพจน เพิ่มพูล โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการจัดทํานโยบายและ

แผนการบริหารจัดการทรัพยการทางทะเลชายฝง

แหงชาติ "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

46 0513.21101/2912 11 พ.ค.61 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ โครงการพัฒนาวิชาการ " โครงการดูแลรักษาภูมิทัศน

 สํานักกษาปณ  "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

นางซอนกลิ่น ปานดียิ่ง

วันที่ 7 มิถุนายน 2561
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