
ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันท่ีโอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาโทรศัพทคณบดี เดือน ธันวาคม 2563 นางสาวณัฎฐิณ ี ทะนะแสง 801.43 -                 801.43 29-ม.ค.-64

2 วัสดุเชื้อเพลิง นางสาวณัฎฐิณ ี ทะนะแสง 300.00 -                 300.00 29-ม.ค.-64

3 วัสดุเชื้อเพลิง นางสาวณัฎฐิณ ี ทะนะแสง 85.00 -                 85.00           29-ม.ค.-64

4 วัสดุเชื้อเพลิง นางสาวณัฎฐิณ ี ทะนะแสง 300.00 -                 300.00 29-ม.ค.-64

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี :

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

แจงเร่ืองการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที ่   29 มกราคม  พ.ศ. 2564



แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

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

2. ทางการเงินคณะเกษตรจะดําเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหกับบุคคลที่ถูกหักภาษี และมารับใบภาษีหัก ณ ท่ีจายไดท่ีงานการเงินคณะเกษตร

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันท่ีโอน/

ที่ หลังหักภาษี จายเช็ค

1 สญัญายมืเงนิ นางสาวปาลดิา ขมอาวุธ 6,555.00 -                 6,555.00          29-ม.ค.-64

2 ค่าใช้จ่ายเดนิทาง รวม 3 ฉบบั นายธานี  ศรีวงศชัย 4,410.00 -                 4,410.00          29-ม.ค.-64

3 ค่าใช้จ่าย รวม 2 ฉบบั นางประนอม คงสกุล 2,500.00 2,500.00          29-ม.ค.-64

4 ค่าใช้จ่ายเดนิทาง  นางสาววชิชุตา แซทาว 2,685.00 -                 2,685.00          29-ม.ค.-64

5 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนปัญหาพเิศษนิสติภาคปลาย ปี 2563 นายปิยะพงษ์ ศรีวงษราช 35,000.00 -                 35,000.00 29-ม.ค.-64

6 ค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาคุณภาพนิสติ นางสาวเฌอมาลย์ วงศชาวจันท 8,290.00 -                 8,290.00          29-ม.ค.-64

7 ค่าสมนาคุณการสอบวดัคุณสมบตัิ นายธาน ี ศรีวงศชัย 2,300.00 -                 2,300.00          29-ม.ค.-64

8 ค่าสอน นางสาวดลฤดี ใจสุทธิ์ 22,500.00 -                 22,500.00 29-ม.ค.-64

9 ค่าสอน นายชาญวทิย์ แกวตาป 22,500.00 -                 22,500.00 29-ม.ค.-64

10 ค่าหน่วยกติวทิยานิพนธ ์รวม 2 ฉบบั นางสาวปาริชาติ พรมโชติ 28,750.00 -                 28,750.00 29-ม.ค.-64

11 ค่าหน่วยกติวทิยานิพนธ ์รวม 3 ฉบบั นางกรรณิการ สัจจาพันธ 32,750.00 -                 32,750.00 29-ม.ค.-64

12 ค่าหน่วยกติวทิยานิพนธ ์รวม 2 ฉบบั นายเอิบ เขียวร่ืนรมณ 27,750.00 -                 27,750.00 29-ม.ค.-64

13 ค่าสอน นางสาวปฐวิภา สงกุมาร 22,500.00 -                 22,500.00 29-ม.ค.-64

14 ค่าหน่วยกติวทิยานิพนธ ์รวม 2 ฉบบั นางสาวอลิศรา มีนะกนิษฐ 17,750.00 -                 17,750.00 29-ม.ค.-64

15 ค่าหน่วยกติวทิยานิพนธ ์รวม 6 ฉบบั นายปติพงษ โตบันลือภพ 158,750.00 -                 158,750.00 29-ม.ค.-64

16 ค่าหน่วยกติวทิยานิพนธ ์รวม 8 ฉบบั นายสุตเขตต นาคะเสถียร 103,250.00 -                 103,250.00 29-ม.ค.-64

17 ค่าหน่วยกติวทิยานิพนธ ์รวม 5 ฉบบั นายสมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 80,000.00 -                 80,000.00 29-ม.ค.-64

18 ค่าหน่วยกติวทิยานิพนธ ์รวม 5 ฉบบั นายเกรียงไกร แกวตระกูลพงษ 79,000.00 -                 79,000.00 29-ม.ค.-64

19 ค่าหน่วยกติวทิยานิพนธ ์รวม 4 ฉบบั นางอัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ 63,500.00 -                 63,500.00 29-ม.ค.-64

20 ค่าหน่วยกติวทิยานิพนธ ์รวม 4 ฉบบั นายสราวุธ รุงเมฆารัตน 45,500.00 -                 45,500.00 29-ม.ค.-64

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันท่ี   29 มกราคม  พ.ศ. 2564

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที ่:

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



ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันท่ีโอน/

ที่ หลังหักภาษี จายเช็ค

จายให

21 ค่าหน่วยกติวทิยานิพนธ ์รวม 4 ฉบบั นางสาวภัศจี คงศีล 63,500.00 -                 63,500.00 29-ม.ค.-64


