
 

   

  

ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 วัสดุทางการศึกษา นางศรันยา  คุณะดิลก 2,930.00         -                 2,930.00       18-ม.ิย.-62

2 คาสอน ดร.พรทิพย นางศรันยา  คุณะดิลก 3,200.00         -                 3,200.00       18-ม.ิย.-62

3 คาสอน ดร.พรทิพย นางศรันยา  คุณะดิลก 4,400.00         -                 4,400.00       18-ม.ิย.-62

4 คาสอน คุณชลธิชา นางศรันยา  คุณะดิลก 3,200.00         -                 3,200.00       18-ม.ิย.-62

5 คาสอน คุณรสรินทร นางศรันยา  คุณะดิลก 1,600.00         -                 1,600.00       18-ม.ิย.-62

6 คาสอน ผศ.ดร.สิทธิพงศ นางศรันยา  คุณะดิลก 1,620.00         -                 1,620.00       18-ม.ิย.-62

7 คาสอน น.ส.ฤทัย นางศรันยา  คุณะดิลก 3,200.00         -                 3,200.00       18-ม.ิย.-62

8 คาสอน รศ.สิริพันธ นางศรันยา  คุณะดิลก 12,960.00       -                 12,960.00     18-ม.ิย.-62

9 คาสอน รศ.อนงค นางศรันยา  คุณะดิลก 12,000.00       -                 12,000.00     18-ม.ิย.-62

10 คาสอน นายสมบุญ นางศรันยา  คุณะดิลก 9,600.00         -                 9,600.00       18-ม.ิย.-62

11 คาสอน นายสมบุญ นางศรันยา  คุณะดิลก 2,400.00         -                 2,400.00       18-ม.ิย.-62

12 คาสอน คุณกฤติกา นางศรันยา  คุณะดิลก 2,400.00         -                 2,400.00       18-ม.ิย.-62

13 คาสอน รศ.สุวิทย นางศรันยา  คุณะดิลก 3,240.00         -                 3,240.00       18-ม.ิย.-62

14 คาสอน นายวัชรพล นางศรันยา  คุณะดิลก 3,200.00         -                 3,200.00       18-ม.ิย.-62

15 คาสอน นายวัชรพล นางศรันยา  คุณะดิลก 3,200.00         -                 3,200.00       18-ม.ิย.-62

16 คาสอน คุณพรรณพิลาส นางศรันยา  คุณะดิลก 1,600.00         -                 1,600.00       18-ม.ิย.-62

17 คาสอน คุณกรวิศ นางศรันยา  คุณะดิลก 3,200.00         -                 3,200.00       18-ม.ิย.-62

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

ติดตอไดที่  :  งานการเงินคณะเกษตร  เบอรโทร. 02-579-6130-1 ตอ 1913

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  18  มิถุนายน พ.ศ. 2562



ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

18 คาสอน รศ.อนงค นางศรันยา  คุณะดิลก 9,600.00         -                 9,600.00       18-ม.ิย.-62

19 คาสอน รศ.อัญชนีย นางศรันยา  คุณะดิลก 4,800.00         -                 4,800.00       18-ม.ิย.-62

20 คาสอน รศ.ดร.พรรณชิภา นางศรันยา  คุณะดิลก 1,620.00         -                 1,620.00       18-ม.ิย.-62

21 คาสอน คุณนภาวดี นางศรันยา  คุณะดิลก 2,800.00         -                 2,800.00       18-ม.ิย.-62

22 คาสอน คุณทัศนีย นางศรันยา  คุณะดิลก 2,400.00         -                 2,400.00       18-ม.ิย.-62

23 คาสอน ดร.วนะพร นางศรันยา  คุณะดิลก 1,200.00         -                 1,200.00       18-ม.ิย.-62

24 คาสอน ผศ. ณนนท นางศรันยา  คุณะดิลก 3,200.00         -                 3,200.00       18-ม.ิย.-62

25 คาสอน รศ.ดร.ชัชวาลย นางศรันยา  คุณะดิลก 1,200.00         -                 1,200.00       18-ม.ิย.-62

26 คาสอน คุณเปมิกา นางศรันยา  คุณะดิลก 3,200.00         -                 3,200.00       18-ม.ิย.-62

27 คาสอบวิทยานิพนธ นางศรันยา  คุณะดิลก 4,200.00         -                 4,200.00       18-ม.ิย.-62



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

1.  บุคคลจะไดรับเงินโอนเขาบัญชีตามที่ไดแจงรายละเอียดบัญชีธนาคารกับคณะเกษตร ผาน http://www.agr.ku.ac.th  หัวขอ แจงรับเช็ค

2.  ทางการเงินคณะเกษตรจะดําเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหกับบุคคลที่ถูกหักภาษี และมารับใบภาษีหัก ณ ที่จายไดที่งานการเงินคณะเกษตร

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิเศษ เดือน มิ.ย.62 นางวัชรี  เลิศมงคล 20,000.00         2,000.00          18,000.00        18-มิ.ย.-62

2 เงินประจําตําแหนงรองคณบดี เดือน ม.ิย.62 นางสาวิตรี พังงา 5,600.00          560.00            5,040.00          18-มิ.ย.-62

3 เงินประจําตําแหนงรองคณบดี เดือน ม.ิย.62 นายสุดสายสิน แกวเรือง 5,600.00          560.00            5,040.00          18-มิ.ย.-62

4 เงินประจําตําแหนงรองคณบดี เดือน ม.ิย.62 นางสาวพัชรียา บุญกอแกว 5,600.00          560.00            5,040.00          18-มิ.ย.-62

5 เงินประจําตําแหนงรองคณบดี เดือน ม.ิย.62 นางสาวพนามาศ ตรีวรรณกุล 5,600.00          560.00            5,040.00          18-มิ.ย.-62

6 เงินประจําตําแหนงรองคณบดี เดือน ม.ิย.62 นายธานี ศรีวงศชัย 5,600.00          560.00            5,040.00          18-มิ.ย.-62

7 เงินประจําตําแหนงรองคณบดี เดือน ม.ิย.62 นางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี 5,600.00          560.00            5,040.00          18-มิ.ย.-62

8 เงินประจําตําแหนงผูชวยคณบดี เดือน มิ.ย.62 นางสาวธิดา เดชฮวบ 3,500.00          350.00            3,150.00          18-มิ.ย.-62

9 เงินประจําตําแหนงผูชวยคณบดี เดือน มิ.ย.62 นายทรงยศ โชติชุติมา 3,500.00          350.00            3,150.00          18-มิ.ย.-62

 

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2562

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

ติดตอไดที่  :  งานการเงินคณะเกษตร  เบอรโทร. 02-579-6130-1 ตอ 1913
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