
 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

1 0513.20304/3187 22-พ.ย.-61 นายไชยาพงษ เทพประสิทธิ์ โครงการ " จางที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินโครงการที่

ไดรับการจัดสรรเงินกองทุน "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

2 0513.20305/2158 26-พ.ย.-61 นายหทัยเทพ วงศสุวรรณ โครงการ " งานจางเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร

สําหรับผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุนใหม "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

3 0513.20606/7351 21-พ.ย.-61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการ " ฝกงานนิสิต นักศึกษาสัตวแพทยตางสถาบัน 

ปงบประมาณ 2561 (งวดที่ 8) "

คณะสัตวแพทยศาสตร

4 0513.20207/1367 22-พ.ย.-61 นางสาวคนึงนิตย เหรียญวรากร โครงการ " Study of Viroids on Tomato and Pepper " คณะเกษตร กําแพงแสน

5 0513.21402/4092 23-พ.ย.-61 นางสาวอตินุช แซจิว โครงการ " การผลิตปุยอินทรียและการผลิตพืชตามระบบ GAP

 และเกษตรอินทรียเพื่อการคา "

คณะเกษตร กําแพงแสน

6 0513.20606/7353 21-พ.ย.-61 นายพรชัย สัญฐิติเสรี โครงการ " ใหบริการตรวจรักษาแกไขภาวะเสียดทองในมา 

(งวดที่ 9) "

คณะสัตวแพทยศาสตร

7 0513.20304/3228 27-พ.ย.-61 นายไชยาพงษ เทพประสิทธิ์ โครงการ " ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย

 แผนงาน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพช. "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

8 0513.20304/3123 15-พ.ย.-61 นายวิษุวัฒก แตสมบัติ โครงการ " ติดตั้งระบบตรวจวัดเพื่อการติดตามและ

บริหารจัดการน้ําในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาปาก

 

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

9 0513.20207/1352 21-พ.ย.-61 นายชัยณรงค รัตนกรีฑากุล โครงการ " การพัฒนาผูประกอบการผลิตการเกษตรเขาสู

มาตรฐานคุณภาพ "

คณะเกษตร กําแพงแสน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

10 0513.20406/185 28-พ.ย.-61 นายอารม อันอาตมงาม โครงการ " ใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบและปรับปรุง

ระบบ การผลิตเชื้อรา "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

11 0513.20608/089 30-พ.ย.-61 นายณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน โครงการ " การพัฒนาและวิจัยการควบคุมโรคในฟารม

สุกร ป (2561-2562) "

คณะสัตวแพทยศาสตร

12 0513.20305/2172 29-พ.ย.-61 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการ " ใหคําปรึกษาและทดสอบโครงกรอบประตู 

หนาตาง ผนังอลูมิเนียมหรือวัสดุอื่น ติดกระจกตาม

มาตรฐาน มอก. "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

13 0513.20304/3253 29-พ.ย.-61 นายนิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน โครงการ " ที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางอาคารศูนยเรียน

รวม 4 "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

14 0513.21402/4853 12-ธ.ค.-61 นางสาวสุลักษณ แจมจํารัส โครงการ " อบรมทางวิชาการดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

(2561) งวดที่ 5 "

คณะเกษตร กําแพงแสน

15 0513.21402/4158
30-พ.ย.-61

นางมณฑา วงศมณีโรจน โครงการ " การผลิตตนกลาพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

และการถายทอดเทคโนโลยี(2561) "

คณะเกษตร กําแพงแสน

16 0513.20302/1052 26-พ.ย.-61 นายเชาว อินทรประสิทธิ์ โครงการ " การออกแบบ สรางทดสอบเครื่องทอด

สูญญากาศ และเครื่องอบแหงแบบสลับทิศทางลม "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

17 0513.20302/1049 26-พ.ย.-61 นายเชาว อินทรประสิทธิ์ โครงการ " การออกแบบ สรางทดสอบเครื่องจักรแปรรูป

อาหาร "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็ค ใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

18 0513.20203/2304 11-ธ.ค.-61 นางรัตนา ตั้งวงศกิจ โครงการ " การพัฒนาเพื่อปรับโครงสรางการปรับปรุง

พันธุออยและพัฒนาระบบการบริหาร "

คณะเกษตร กําแพงแสน

19 0513.21101/7797 11-ธ.ค.-61 นายชูเกียรติ รักซอน โครงการ " ฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณ ระดับกลาง รุนที่ 86 "

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

20 0513.21101/7943 17-ธ.ค.-61 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ โครงการ " ดูแลรักษาอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก " สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน

นางซอนกลิ่น  ปานดียิ่ง

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562
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