
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค

1 วัสดุส ำนักงำน นำงสำวชำมำ  อินซอน (ภำควิชำกีฎวิทยำ) 480.00            -                 480.00          8-เม.ย.-65

2 ค่ำสอนพิเศษ นำยกฤตภัทร นำยศุภกิตต์  สำยสุนทร (ภำควิชำเกษตรกลวิธำน) 3,600.00         -                 3,600.00       8-เม.ย.-65

3 ค่ำสอนพิเศษ นำยกฤตภัทร นำยศุภกิตต์  สำยสุนทร (ภำควิชำเกษตรกลวิธำน) 7,200.00         -                 7,200.00       8-เม.ย.-65

4 วัสดุทำงกำรศึกษำ  นำยศุภกิตต์  สำยสุนทร (ภำควิชำเกษตรกลวิธำน) 3,920.48         -                 3,920.48       8-เม.ย.-65

5 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง นำงสำววริยำ  ด่อนศรี (สถำนีวิจัยเพชรบูรณ์) 4,800.00         -                 4,800.00       8-เม.ย.-65

6 วัสดุเช้ือเพลิง นำงสำววริยำ  ด่อนศรี (สถำนีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,000.00         -                 1,000.00       8-เม.ย.-65

7 ค่ำบริกำรเครือข่ำยเดือน ธันวำคม 2564 นำงสำววริยำ  ด่อนศรี (สถำนีวิจัยเพชรบูรณ์) 541.96            -                 541.96          8-เม.ย.-65

8 ค่ำบริกำรเครือข่ำยเดือน มกรำคม 2565 นำงสำววริยำ  ด่อนศรี (สถำนีวิจัยเพชรบูรณ์) 533.93            -                 533.93          8-เม.ย.-65

9 ค่ำบริกำรเครือข่ำยเดือน ธันวำคม 2564 นำงสำววริยำ  ด่อนศรี (สถำนีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,059.25         -                 1,059.25       8-เม.ย.-65

10 ค่ำบริกำรเครือข่ำยเดือน มกรำคม 2565 นำงสำววริยำ  ด่อนศรี (สถำนีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,059.25         -                 1,059.25       8-เม.ย.-65

11 ค่ำสอนพิเศษ รศ.พญ.อรอุมำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภำควิชำคหกรรมฯ) 1,200.00         -                 1,200.00       8-เม.ย.-65

12 ค่ำสอนพิเศษ น.ส.กิตติยำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภำควิชำคหกรรมฯ) 3,240.00         -                 3,240.00       8-เม.ย.-65

13 วัสดุทำงกำรศึกษำ  นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภำควิชำคหกรรมฯ) 3,790.00         -                 3,790.00       8-เม.ย.-65

14 วัสดุยำนพำหนะ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภำควิชำคหกรรมฯ) 3,000.00         -                 3,000.00       8-เม.ย.-65

15 วัสดุยำนพำหนะ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภำควิชำคหกรรมฯ) 3,000.00         -                 3,000.00       8-เม.ย.-65

16 ค่ำสอนพิเศษ คุณกรรณิกำร์ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภำควิชำคหกรรมฯ) 1,200.00         -                 1,200.00       8-เม.ย.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  8  เมษำยน พ.ศ. 2565



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค

17 วัสดุงำนบ้ำน นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภำควิชำคหกรรมฯ) 3,623.00         -                 3,623.00       8-เม.ย.-65

18 ค่ำสอบวิทยำนิพนธ์ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภำควิชำคหกรรมฯ) 7,400.00         -                 7,400.00       8-เม.ย.-65

19 วัสดุทำงกำรศึกษำ  นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภำควิชำคหกรรมฯ) 5,000.00         -                 5,000.00       8-เม.ย.-65

20 วัสดุเช้ือเพลิง นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภำควิชำคหกรรมฯ) 1,200.00         -                 1,200.00       8-เม.ย.-65

21 ค่ำสอนพิเศษ นำยกนก นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภำควิชำคหกรรมฯ) 3,200.00         -                 3,200.00       8-เม.ย.-65

22 วัสดุทำงกำรศึกษำ  นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภำควิชำคหกรรมฯ) 2,100.00         -                 2,100.00       8-เม.ย.-65

23 ค่ำบริกำรเครือข่ำย เดือนกุมภำพันธ์ 2565 นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถำนีวิจัยทับกวำง) 1,284.00         -                 1,284.00       8-เม.ย.-65

24 ค่ำโทรศัพท์ เดือนกุมภำพันธ์ 2565 นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถำนีวิจัยทับกวำง) 267.50            -                 267.50          8-เม.ย.-65

25 วัสดุเช้ือเพลิง นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถำนีวิจัยทับกวำง) 11,495.60       -                 11,495.60      8-เม.ย.-65

26 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถำนีวิจัยทับกวำง) 1,040.00         -                 1,040.00       8-เม.ย.-65

27 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถำนีวิจัยทับกวำง) 1,760.00         -                 1,760.00       8-เม.ย.-65

28 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถำนีวิจัยทับกวำง) 1,280.00         -                 1,280.00       8-เม.ย.-65



แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.  บุคคลจะได้รับเงินโอนเข้ำบัญชีตำมท่ีได้แจ้งรำยละเอียดบัญชีธนำคำรกับคณะเกษตร ผ่ำน http://www.agr.ku.ac.th  หัวข้อ กำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.  ทำงกำรเงินคณะเกษตรจะด ำเนินกำรออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยให้กับบุคคลท่ีถูกหักภำษี และมำรับใบภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยได้ท่ีงำนกำรเงินคณะเกษตร

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าซ่อมแซมรถตู้ นางสาวณฎัฐณิี ทะนะแสง 3,549.19          -                 3,549.19          8-เม.ย.-65
2 เงนิประจ าต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืนมนีาคม 2565 นางน้องนุช ศิริวงศ์ 4,000.00          400.00            3,600.00          8-เม.ย.-65

3 เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ เดอืนมนีาคม 2565 นางวลัภา แต้มทอง 11,200.00         1,120.00          10,080.00         8-เม.ย.-65

4 เงนิประจ าต าแหน่งหวัหน้าภาคฯ เดอืนมนีาคม 2565 นายปิยะ กิตติภาดากุล 5,600.00          560.00            5,040.00          8-เม.ย.-65

5 เงนิประจ าต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืนมนีาคม 2565 นางสาวปารชิาติ พรมโชติ 2,000.00          200.00            1,800.00          8-เม.ย.-65

6 เงนิประจ าต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืนมนีาคม 2565 นายด ารงวฒุิ อ่อนวิมล 2,000.00          200.00            1,800.00          8-เม.ย.-65

7 ค่าใชจ่้ายรวม 3 ฉบบั นางวราภรณ์ วงค์พิลา 22,665.00         -                 22,665.00         8-เม.ย.-65

8 ค่าใชจ่้ายรวม 11 ฉบบั นางสาวอ าไพ พรหมณเรศ 13,170.00         -                 13,170.00         8-เม.ย.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  8 เมษำยน พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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


