
 ลาํดับที่ โครงการ/ผู้รับทุน เลขทีสั่ญญา ระยะเวลา หัวหน้าโครงการ
คก 1/2552 7 พ.ย. 51 – 7

 พ.ย. 52
รศ.ดร.อุษณยี ์ วนิิจเขตคาํนวณ

(7 พ.ย. 51) ( 1 ปี) *มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 239 
ถนนหว้ยแกว้ ต.สุเทพ 

อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50200

คก 2/2552 10 พ.ย. 51 – 
10 พ.ย. 53

นางสุรภ ีกรีตยิะองักูร

(10 พ.ย. 51) (2 ปี) *กรมวชิาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จตุจกัร 

กทม. 10900

คก 3/2552 14 พ.ย. 51 – 
14 พ.ย. 53

ดร.วเิชยีร ยงมานิตชยั

(14 พ.ย. 51) (2 ปี) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
บางเขน  กรงุเทพฯ 10900

คก 4/2552 7 ม.ค. 52 – 6
 ก.ค. 53

ดร.นิภาพร อามสัสา4 โครงการการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติผงปรงุ
รสจากผกัพืน้บา้นและเหด็เพื่อใชใ้น

1 โครงการพฒันาการผลติ Bioactive Fractions
ทีม่ฤีทธิต์า้นการกลายพนัธุฤ์ทธิต์า้นอนุมลู
อสิระและฤทธิต์า้นการสลายเซลลข์อ้เขา่จาก
สารสกดัหยาบของลาํไย/ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

2 โครงการพฒันาชุดตรวจสอบไวรสัอยา่งงา่ยและ
เทคนิคการผลติกลว้ยไมป้ลอดไวรสั/กรม
วชิาการเกษตร

3 โครงการผลติกรดไขมนัอะราคโิดนิกจากรา 
Mortierella sp./ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

(7 ม.ค. 52) (1 ปี 6 เดอืน) *หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลอสีาน วทิยาเขตสกลนคร

คก 5/2552 15 ม.ค. 52 – 
14 ม.ค. 54

นางทพิยว์ด ีอรรถธรรม

(15 ม.ค. 52) (2 ปี) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
วทิยาเขตกําแพงแสน จ.

นครปฐม 73140

คก 6/2552 9 ม.ค. 52 -  8
 ม.ค. 54

ดร.จริะเดช แจม่สว่าง

(9 ม.ค. 52) (2 ปี) *คณะเกษตรศาสตร ์
ม.เกษตรศาสตร ์กําแพงแสน 

จ.นครปฐม 73140

คก 7/2552 19 ม.ค. 52 – 
18 ม.ค. 55

รศ.สตัวแพทยห์ญงิ 
ดร.นนัทรกิา ชนัซื่อ

(19 ม.ค. 52) (3 ปี) * ศูนวจิยัโรคสตัวน้ํ์า 
คณะสตัวแพทยศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

อุตสาหกรรมอาหาร/ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน

5 โครงการการผลติหวัเชือ้สารชวีภณัฑเ์ชือ้รา
เพื่อการกําจดัเพลีย้ไฟกลว้ยไม/้
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

6 โครงการการพฒันาเชือ้ราไตรโคเดอรม์า
ปฏปิกัษ์ทีช่่วยเพิม่ผลผลติและลดโรคขา้วเป็น
ชวีภณัฑเ์ชงิพาณชิย/์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

7 โครงการการพฒันาชุดตรวจสาํเรจ็รปูในการ
แยกเพศปลาอะโรวาน่า/
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ุ

watcharee
Typewritten Text
โครงการที่สวก. ให้การสนับสนุน ปีงบประมาณ 2552



 ลาํดับที่ โครงการ/ผู้รับทุน เลขทีสั่ญญา ระยะเวลา หัวหน้าโครงการ
คก 8/2552 2 ก.พ. 52 – 1

 ก.พ. 2553
นายธนดล สตัตบงกช

(2 ก.พ. 52) (1 ปี) * 55/1 หมู ่6  ถ.บางบวัทอง-
สุพรรณบุร ีต.สามเมอืง 

อ.ลาดบวัหลวง 
จ.พระนครศรอียธุยา 13230

 คก 9/2552 21 เม.ย. 52 –
 20 เม.ย. 54

รศ.ดร.สุรยีา ตนัตวิวิฒัน์

(21 เม.ย. 52) (2 ปี) *ภาควชิาพฤกษศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
บางเขน  กรงุเทพฯ 10900

โครงการพฒันาแผน่โปรตนีเสน้ไหมเคลอืบดว้ย
สารมฤีทธิท์างชวีภาพเพื่อใชใ้นการรกัษาแผล/

คก 10/2552 24 เม.ย. 52 –
 23 เม.ย. 55

รศ.ดร.พรอนงค ์อรา่มวทิย์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (24 เม,ย. 52) (3 ปี) *คณะเภสชัศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

10

8 โครงการเพิม่มลูค่าเสน้ใยจากการเกษตรใน
การพฒันาเมด็เสน้ใยผสมพลาสตกิเพื่อใชใ้น
อุตสาหกรรมฉีดพลาสตกิ (อทีร-ีเอเอฟ) / 
บรษิทั ไทยไฮบรดิ จาํกดั

9 โครงการแยกเชือ้และการผลติออรค์ดิไมคอโร
ซ่าทีม่ผีลต่อการงอกและการเจรญิเตบิโตของ
ตน้อ่อนกลว้ยไมอ้งิอาศยั ฟ้ามุย่ เอือ้งเงนิหลวง
และรองเทา้นารอีนิทรยีอ์นิทนนท/์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ุ
ถนนพญาไท  กทม. 10330

 คก 11/2552 1 พ.ค. 52 – 
30 เม.ย. 54

ผศ.ดร.ชตูา บุญภกัดี

(1 พ.ค. 52) (2 ปี) *ภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยับรูพา 
จ.ชลบุร ี20131

 คก 12/2552 12 ม.ิย. 52 -  
11 ม.ิย. 55

รศ.ดร.อภชิาต ิวรรณวจิติร

(12 ม.ิย. 52) (3 ปี) *ศูนยว์ทิยาศาสตรข์า้ว
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
กําแพงแสน จ.นครปฐม 

นครปฐม 73140

คก 13/2552 28 ส.ค. 52 – 
27 ส.ค. 54

รศ.ดร.คณติ กฤษณงักูร

11 โครงการการผลติคอมบแินนทโ์กรฮอรโ์มน 
และการตดิตามผลการเรง่การเจรญิเตบิโตและ
พฒันาการสบืพนัธุข์องปลาในกลุ่มปลาการต์ูน
เพื่อการเพราะเลีย้งเชงิพาณชิย/์มหาวทิยาลยั
บรูพา

12 โครงการการพฒันาพนัธุข์า้วหอม เพื่อการ
แขง่ขนัในตลาดโลก/มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

13 โครงการการผลติโพลโิคซานอลจากไขราํขา้ว /
 ม.พระจอมเกลา้ธนบุรี



 ลาํดับที่ โครงการ/ผู้รับทุน เลขทีสั่ญญา ระยะเวลา หัวหน้าโครงการ
(28 ส.ค. 52) (2 ปี) *คณะทรพัยากรชวีภาพและ

เทคโนโลย ีม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี

คก 14/2552 20 ส.ค. 52 – 
19 ส.ค. 53

นายวรีะศกัดิ ์สุระเรอืงชยั

(20 ส.ค. 52) (1 ปี) *สถาบนัพฒันาและฝึกอบรม
โรงงานตน้แบบและคณะ
ทรพัยากรชวีภาพและ
เทคโนโลย ีม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี

คก 15/2552 24 ส.ค.52 – 
23 ส.ค. 53

นายวรีะ ฟ้าเฟ่ืองวทิยากุล

(24 ส.ค. 52) (1ปี) *คณะวศิวกรรมศาสตร์

ม.เชยีงใหม ่ 239 ถนนหว้ย
แกว้ ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.

เชยีงใหม ่50200

14 โครงการการวจิยัและพฒันาหวัตรวจวดัสาร
แคปไซซนิโดยเทคนิคทางเคมไีฟฟ้าและสรา้ง
ดชันีสมัพนัธค์วามเผด็เพื่อการบ่งชีค้วามเผด็
สาํหรบัใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร/
ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

15 โครงการเครือ่งควา้นเมด็ลาํไยแบบ
กึง่อตัโนมตั/ิม.เชยีงใหม่

คก 16/2552 4 ก.ย.52 – 3 
ก.ย. 54

รศ.ดร.กลา้ณรงค ์ศรรีอต

(4 ก.ย. 52) (2ปี) *อ.อุตสาหกรรมเกษตร 3 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์50
 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว

 เขตจตุจกัร 10320

คก 18/2552 17 ก.ย. 52 – 
16 ก.ย. 54

รศ.ดร.อรพนิ เกดิชชูื่น

(17 ก.ย. 52) (2ปี) *คณะทรพัยากรชวีภาพและ
เทคโนโลย ีม.เทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบุร ี
83 หมู ่8 ถ.เทยีนทะเล 23 

แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน
 10150

16 โครงการการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ
ไฮดรอกซบีวิทเิรต (PHB) เพื่อใชใ้น
อุตสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ/ 
ม.เกษตรศาสตร์

17 โครงการการพฒันาฟิลม์ทีบ่รโิภคจากแป้งขา้ว
และแป้งมนัสาํปะหลงัสาํหรบัอุตสาหกรรมผลไม้
 และธญัพชืแปรรปูของไทย/ 
ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี




