
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 8,400.00        -                8,400.00      28-ก.พ.-65
2 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 500.00          -                500.00         28-ก.พ.-65
3 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 1,300.00        -                1,300.00      28-ก.พ.-65
4 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 2,000.00        -                2,000.00      28-ก.พ.-65
5 วัสดุวิทยาศาสตร์ นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 3,364.00        -                3,364.00      28-ก.พ.-65
6 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 8,400.00        -                8,400.00      28-ก.พ.-65
7 วัสดุก่อสร้าง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,835.00        -                4,835.00      28-ก.พ.-65
8 ค่าพวงมาลา นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 1,000.00        -                1,000.00      28-ก.พ.-65
9 ค่าล่วงเวลา เดือนมกราคม 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 12,850.00      -                12,850.00    28-ก.พ.-65
10 ค่าสอนพิเศษ ดร.ชวัลพัชร นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,400.00        -                2,400.00      28-ก.พ.-65
11 ค่าสอนพิเศษ นายสาธิต นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 3,200.00        -                3,200.00      28-ก.พ.-65
12 วัสดุงานบ้าน นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,656.00        -                2,656.00      28-ก.พ.-65
13 ค่าจ้างเหมา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 4,000.00        -                4,000.00      28-ก.พ.-65
14 ค่าไปรษณีย์ เดือนธันวาคม 2564 นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 402.00          -                402.00         28-ก.พ.-65
15 ค่าสอนพิเศษ นายกรวิทย์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 6,400.00        -                6,400.00      28-ก.พ.-65
16 ค่าสอนพิเศษ เภสัชหญิงสุไมพร นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,400.00        -                2,400.00      28-ก.พ.-65
17 ค่าสอนพิเศษ ดร.อัญชนีย์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 4,800.00        -                4,800.00      28-ก.พ.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

ติดต่อได้ท่ี  :  งำนกำรเงินคณะเกษตร  เบอร์โทร. 02-579-6130-1 ต่อ 1913

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  28  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
18 ค่าสอนพิเศษ เภสัชหญิงสุไมพร นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,400.00        -                2,400.00      28-ก.พ.-65
19 ค่าสอนพิเศษ นายธีรภัทร นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 4,800.00        -                4,800.00      28-ก.พ.-65
20 ค่าสอนพิเศษ นายธีรภัทร นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 4,800.00        -                4,800.00      28-ก.พ.-65
21 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,258.00        -                1,258.00      28-ก.พ.-65
22 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 4,990.00        -                4,990.00      28-ก.พ.-65
23 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 4,990.00        -                4,990.00      28-ก.พ.-65
24 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,020.00        -                2,020.00      28-ก.พ.-65
25 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 700.00          -                700.00         28-ก.พ.-65



แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.  บุคคลจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตามท่ีได้แจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารกับคณะเกษตร ผ่าน http://www.agr.ku.ac.th  หัวข้อ การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.  ทางการเงินคณะเกษตรจะด าเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้กับบุคคลท่ีถูกหักภาษี และมารับใบภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายได้ท่ีงานการเงินคณะเกษตร

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 คา่ใชจ่้ายโครงการพฒันาคณุภาพนสิติ ปี 2565 นางสาวพจิติรา แก้วสอน 100,000.00      -                100,000.00     28-ก.พ.-65
2 คา่ใชจ่้ายโครงการผลกัดนังานวจิยัประเดน็ระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิปี 2565 นางกรรณกิาร์ สัจจาพันธ์ 40,000.00       -                40,000.00       28-ก.พ.-65
3 คา่ใชจ่้ายโครงการระบบบรหิารงานวจิยั ปี 2565 นางกรรณกิาร์ สัจจาพันธ์ 50,000.00       -                50,000.00       28-ก.พ.-65
4 คา่ของทีร่ะลกึโครงการฯ จ านวน 2 ฉบบั นางกรรณกิาร์ สัจจาพันธ์ 4,365.00         -                4,365.00         28-ก.พ.-65
5 คา่ใชจ่้ายด าเนนิงานโครงการพฒันาศกัยภาพนสิติ ป .โทฯ นางสาวอจัฉรา ขยัน 40,000.00       -                40,000.00       28-ก.พ.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  28  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

ติดต่อได้ท่ี  :  งำนกำรเงินคณะเกษตร  เบอร์โทร. 02-579-6130-1 ต่อ 1913


