
 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

1 0513.20302/0133 25 ก.พ.62 นายเชาว อินทรประสิทธิ์โครงการพัฒนาวิชาการ " ออกแบบ สรางทดสอบ

เครื่องจักรแปรรูปอาหาร "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

2 0513.20207/0277 27 ก.พ.62 นางสุภาพร กลิ่นคง โครงการพัฒนาวิชาการ " การตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมา

สาเหตุโรคใบขาวออยโดยวิธี Nested PCR ประจําป 2562  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

3 0513.20204/0320 4 ม.ีค.62 นายกุมุท สังขศิลา โครงการพัฒนาวิชาการ " วิเคราะขอมูลภูมิสารสนเทศใน

การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพออย "

คณะเกษตร กําแพงแสน

4 0513.20406/027 28 ก.พ.62 นายอารม อันอาตมงาม โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบ

และปรับปรุงระบบ การผลิตเชื้อรา Mylothecium roridum 

สายพันธุ 448 เพื่อควบคุมและกําจัดผักตบชวา  "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

5 0513.20204/0312 28 ก.พ.62 นายชัยสิทธิ์ ทองจู โครงการพัฒนาวิชาการ " ผลของการจัดการธาตุอาหาร

หลักและจุลธาตุสําหรับเพิ่มผลผลิตและควบคุมโรคใน

พริกไทย "

คณะเกษตร กําแพงแสน

6 0513.20204/0327 6 ม.ีค.62 นายชัยสิทธิ์ ทองจู โครงการพัฒนาวิชาการ " การใชประโยชนวัสดุเหลือใชจาก

กระบวนการผลิตน้ํามะพราวเพื่อผลิตปุยอินทรียตามเกณฑ

มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร "

คณะเกษตร กําแพงแสน

7 0513.20305/0352 27 ก.พ.62 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและทดสอบโครง

กรอบประตู หนาตาง  "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

1 0513.20302/0133 25 ก.พ.62 นายเชาว อินทรประสิทธิ์โครงการพัฒนาวิชาการ " ออกแบบ สรางทดสอบ

เครื่องจักรแปรรูปอาหาร "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

8 0513.20103(3)/109 11 ม.ีค.62 นายกิตติเดช โพธิ์นิยม โครงการพัฒนาวิชาการ " การทดสอบเครื่องจักรกล

การเกษตร  "

ฝายเครื่องจักรกลฯ

9 0513.20207/0359 6 ม.ีค.62 ายชัยณรงค รัตนกรีฑากุโครงการพัฒนาวิชาการ " การพัฒนาผูประกอบการผลิต

การเกษตรเขาสูมาตรฐานคุณภาพ "

คณะเกษตร กําแพงแสน

10 0513.20304/643 13 ม.ีค.62 ายนิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒ โครงการพัฒนาวิชาการ " ศึกษาจัดทําแผนแมบทระบบ

ประปาผิวดินองคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

11 0513.20304/713 20 ม.ีค.62 ายไชยาพงษ เทพประสิทโครงการพัฒนาวิชาการ " ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูล

อุตสาหกรรมพลาสติกจากแหลงปโตรเลียมและแหลงชีวภาพ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

12 0513.20305/0492 22 ม.ีค.62 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " คําปรึกษาและทดสอบโครงกรอบ

ประตู หนาตาง  "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

13 0513.20404/0347 28 ม.ีค.62 นายอารม อันอาตมงาม โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบ

และปรับปรุงระบบ การผลิตเชื้อรา Mylothecium roridum 

สายพันธ 448 เพื่อควบคุมและกําจัดผักตบชวา "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

14 0513.20203/259 28 ม.ีค.62 นางรัตนา ตั้งวงศกิจ โครงการพัฒนาวิชาการ " สรางนวัตกรรมเพื่อการผลิตออย

พันธุดีและสงเสริมออยพันธุใหมปงบประมาณ 2562  "

คณะเกษตร กําแพงแสน



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

1 0513.20302/0133 25 ก.พ.62 นายเชาว อินทรประสิทธิ์โครงการพัฒนาวิชาการ " ออกแบบ สรางทดสอบ

เครื่องจักรแปรรูปอาหาร "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

15 0513.20305/0552 3 เม.ย.62 างสาวเบญญา กสานติกุโครงการพัฒนาวิชาการ " งานที่ปรึกษาการออกแบบและ

พัฒนาอุปกรณที่เกี่ยวของกับกาซธรรมชาติ "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

16 0513.20304/912 9 เม.ย.62 ายไชยาพงษ เทพประสิทโครงการพัฒนาวิชาการ " ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการที่อนุมัติโดย

 กพช. "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

17 0513.20423(กสทช.)/0010 4 เม.ย.62 นายศุภชัย เหมือนโพธิ์ โครงการพัฒนาวิชาการ "  สํารวจทัศนคติและความ

ตองการของคนพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ตอ

การนําเสนอรายการโทรทัศนภายใตการกํากับดูแลของ 

 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

18 0513.20207/0541 11 เม.ย.62 ายชัยณรงค รัตนกรีฑากุโครงการพัฒนาวิชาการ " การพัฒนาผูประกอบการผลิต

การเกษตรเขาสูมาตรฐานคุณภาพ  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

19 0513.20305/0602 17 เม.ย.62 นายสุวรรณ หอมหวล โครงการพัฒนาวิชาการ " ใหคําปรึกษาและทดสอบโครง

กรอบประตู หนาตาง "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

20 0513.20425/0107 23 เม.ย.62 นายกิตติพจน เพิ่มพูล โครงการพัฒนาวิชาการ  " การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ชุมชน ตามแนวพระราชดําริ "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

1 0513.20302/0133 25 ก.พ.62 นายเชาว อินทรประสิทธิ์โครงการพัฒนาวิชาการ " ออกแบบ สรางทดสอบ

เครื่องจักรแปรรูปอาหาร "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

21 0513.20417/0206 15 ก.พ.62 นายเอกฉัตร ตันศิริ โครงการพัฒนาวิชาการ " จัดทําและพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพมาตรฐานการทองเที่ยวไทยและมาตฐานการ

ทองเที่ยวระหวางประเทศ ประจําป 2562 "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

22 0513.20425/0125 2 พ.ค.62 นายกิตติพจน เพิ่มพูล โครงการพัฒนาวิชาการ " งานจางศึกษา วิเคราะหการใช

ประโยชนพื้นที่ชายฝง  "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

23 0513.20304/1081 3 พ.ค.62 ายนิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒ โครงการพัฒนาวิชาการ " ศึกษาจัดทําแผนแมบทระบบ

ประปาผิวดินองคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

24 0513.20204/0532 25 เม.ย.62 นายชัยสิทธิ์ ทองจู โครงการพัฒนาวิชาการ " การใชประโยชนผลพลอยไดจาก

เครื่องกําจัดเศษขยะเพื่อผลิตวัสดุปลูกและปุยอินทรียตาม

เกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรสําหรับพืชอายุสั้น  "

คณะเกษตร กําแพงแสน

25 0513.20204/0561 8 พ.ค.62 นายชัยสิทธิ์ ทองจู โครงการพัฒนาวิชาการ " การใชประโยชนผลพลอยไดจาก

ภาคอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและ

คุณภาพ "

คณะเกษตร กําแพงแสน



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

1 0513.20302/0133 25 ก.พ.62 นายเชาว อินทรประสิทธิ์โครงการพัฒนาวิชาการ " ออกแบบ สรางทดสอบ

เครื่องจักรแปรรูปอาหาร "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

26 0513.20206/1072 15 พ.ค.62 นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ โครงการพัฒนาวิชาการ " ผลิตผักปลอดสารพิษในโรงเรือน

ศูนยรวมเทคโนโลยีการเกษตร "

คณะเกษตร กําแพงแสน

27 0513.20608/113 7 พ.ค.62 ายณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจโครงการพัฒนาวิชาการ " การพัฒนาและวิจัยการควบคุม

โรคในฟารมสุกร(ป 2561-2562)  "

คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน

28 0513.20417/0352 19 ม.ีค.62 นายเอกฉัตร ตันศิริ โครงการพัฒนาวิชาการ " จัดทําและพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพมาตรฐานการทองเที่ยวไทยและมาตรฐานการ

ทองเที่ยวระหวางประเทศ ประจําป 2562 "

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

29 0513.20204/0574 14 พ.ค.62 ายอรรถศิษฐ วงศมณีโรจโครงการพัฒนาวิชาการ " ประสิทธิภาพของ Nutriplant AG 

เพื่อเพิ่มความตานทานความเครียดของพืช "

คณะเกษตร กําแพงแสน

30 0513.20204/0575 14 พ.ค.62 ายอรรถศิษฐ วงศมณีโรจโครงการพัฒนาวิชาการ " การศึกษาประสิทธิภาพของสาร

จับใบตอการใชปุยทางใบและสารกําจัดวัชพืช "

คณะเกษตร กําแพงแสน

31 0513.20305/0822 14 พ.ค.62 นายธนา ชีพสมทรง โครงการพัฒนาวิชาการ " วิเคราะหผลการทดสอบอุปกรณ

ไฟฟา "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน



 - กรณีใหแจงโอนเงินเขาบัญชี  ไดดําเนินการโอนเรียบรอยแลว

 - กรณีสั่งจายเปนเช็คใหติดตอขอรับเงินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ลําดับที่ ศธ ลว. หัวหนาโครงการ โครงการ หนวยงาน

1 0513.20302/0133 25 ก.พ.62 นายเชาว อินทรประสิทธิ์โครงการพัฒนาวิชาการ " ออกแบบ สรางทดสอบ

เครื่องจักรแปรรูปอาหาร "

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

แจงรับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

นางซอนกลิ่น ปานดียิ่ง

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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