
 

   
  

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

1 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต นายธีระ  สมหวัง (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 492.20            -                 492.20          25-พ.ค.-65

2 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต นายธีระ  สมหวัง (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 492.20            -                 492.20          25-พ.ค.-65

3 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 2,000.00         -                 2,000.00       25-พ.ค.-65

4 ค่าจ้างเหมา นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 6,825.00         -                 6,825.00       25-พ.ค.-65

5 วัสดุการแพทย์ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 7,500.00         -                 7,500.00       25-พ.ค.-65

6 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,040.00         -                 1,040.00       25-พ.ค.-65

7 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,520.00         -                 1,520.00       25-พ.ค.-65

8 วัสดุส านักงาน นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 449.40            -                 449.40          25-พ.ค.-65

9 ค่าตรวจสถาพรถ นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 200.00            -                 200.00          25-พ.ค.-65

10 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 3,700.00         -                 3,700.00       25-พ.ค.-65

11 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 4,500.00         -                 4,500.00       25-พ.ค.-65

12 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 7,400.00         -                 7,400.00       25-พ.ค.-65

13 วัสดุส านักงาน นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 545.00            -                 545.00          25-พ.ค.-65

14 ค่าไปรษณีย์ นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 37.00             -                 37.00           25-พ.ค.-65

15 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 4,500.00         -                 4,500.00       25-พ.ค.-65

16 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 1,300.00         -                 1,300.00       25-พ.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  25 พฤษภำคม พ.ศ. 2565



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

17 ค่าไปรษณีย์ นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 128.00            -                 128.00          25-พ.ค.-65

18 ค่าสอนพิเศษ นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 324.00            -                 324.00          25-พ.ค.-65

19 วัสดุวิทยาศาสตร์ นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 4,125.00         -                 4,125.00       25-พ.ค.-65

20 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 4,500.00         -                 4,500.00       25-พ.ค.-65

21 ค่าไปรษณีย์ นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 32.00             -                 32.00           25-พ.ค.-65

22 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 3,700.00         -                 3,700.00       25-พ.ค.-65

23 ค่าไปรษณีย์ นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 668.00            -                 668.00          25-พ.ค.-65

24 ค่าไปรษณีย์ นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 122.00            -                 122.00          25-พ.ค.-65

25 ค่าไปรษณีย์ นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 74.00             -                 74.00           25-พ.ค.-65

26 ค่าสวดอภิธรรม นายปิย  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 5,000.00         -                 5,000.00       25-พ.ค.-65

27 วัสดุการแพทย์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 2,180.00         -                 2,180.00       25-พ.ค.-65

28 ค่าสอนพิเศษ ผศ.ณนนท์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 1,600.00         -                 1,600.00       25-พ.ค.-65

29 ค่าสอนพิเศษ นายธีรภัทร์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 9,600.00         -                 9,600.00       25-พ.ค.-65

30 ค่าสอนพิเศษ ผศ.ณนนท์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 1,600.00         -                 1,600.00       25-พ.ค.-65

31 ค่าสอนพิเศษ นายปรีดา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 2,400.00         -                 2,400.00       25-พ.ค.-65

32 ค่าสอนพิเศษ ดร.เศรษฐ์สิริ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 3,200.00         -                 3,200.00       25-พ.ค.-65

33 ค่าสอนพิเศษ ดร.กฤตลักษณ์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 3,240.00         -                 3,240.00       25-พ.ค.-65

34 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภ.ปฐพีวิทยา) 4,200.00         -                 4,200.00       25-พ.ค.-65

35 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภ.ปฐพีวิทยา) 4,200.00         -                 4,200.00       25-พ.ค.-65

36 ค่าล่วงเวลา นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภ.ปฐพีวิทยา) 6,370.00         -                 6,370.00       25-พ.ค.-65

37 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภ.ปฐพีวิทยา) 4,200.00         -                 4,200.00       25-พ.ค.-65

38 ค่าสอนพิเศษ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภ.ปฐพีวิทยา) 3,240.00         -                 3,240.00       25-พ.ค.-65

39 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภ.เกษตรกลวิธาน) 8,400.00         -                 8,400.00       25-พ.ค.-65



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

40 ค่าล่วงเวลา นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภ.เกษตรกลวิธาน) 980.00            -                 980.00          25-พ.ค.-65

41 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภ.เกษตรกลวิธาน) 8,400.00         -                 8,400.00       25-พ.ค.-65

42 ค่าสอนพิเศษ นางสาวชามา  อินซอน (ภ.กีฎวิทยา) 1,890.00         -                 1,890.00       25-พ.ค.-65

43 ค่าสอนพิเศษ นางสาวชามา  อินซอน (ภ.กีฎวิทยา) 1,400.00         -                 1,400.00       25-พ.ค.-65

44 ค่าสอนพิเศษ นางสาวชามา  อินซอน (ภ.กีฎวิทยา) 1,400.00         -                 1,400.00       25-พ.ค.-65

45 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภ.ส่งเสริมฯ) 80.00             -                 80.00           25-พ.ค.-65

46 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภ.ส่งเสริมฯ) 3,980.00         -                 3,980.00       25-พ.ค.-65

47 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภ.ส่งเสริมฯ) 9,640.00         -                 9,640.00       25-พ.ค.-65

48 ค่าซ่อมแซม นางสาวชามา  อินซอน (ภ.กีฎวิทยา) 2,035.00         -                 2,035.00       25-พ.ค.-65

49 ค่าซ่อมแซม นางสาวชามา  อินซอน (ภ.กีฎวิทยา) 4,000.00         -                 4,000.00       25-พ.ค.-65

50 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 2,575.00         -                 2,575.00       25-พ.ค.-65

51 ค่าส่งเอกสาร เดือนมีนาคม 2565 นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 96.00             -                 96.00           25-พ.ค.-65

52 ค่าส่งเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 320.00            -                 320.00          25-พ.ค.-65

53 ค่าสอนพิเศษ ดร.ปรัชญา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 3,240.00         -                 3,240.00       25-พ.ค.-65

54 ค่าสอนพิเศษ ดร.ชูพรรณ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 9,720.00         -                 9,720.00       25-พ.ค.-65

55 ค่าสอนพิเศษ ผศ.ดร.พรทิพย์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 3,240.00         -                 3,240.00       25-พ.ค.-65

56 ค่าสอนพิเศษ ผศ.ดร.พรทิพย์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 3,240.00         -                 3,240.00       25-พ.ค.-65

57 ค่าสอนพิเศษ อ.ดร.เภสัชกรวิศรุต นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 2,400.00         -                 2,400.00       25-พ.ค.-65

58 ค่าจ้างเหมา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 4,000.00         -                 4,000.00       25-พ.ค.-65

59 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 140.00            -                 140.00          25-พ.ค.-65

60 ค่าจ้างเหมาเปล่ียนซีนโช๊ค นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 400.00            -                 400.00          25-พ.ค.-65

61 ค่าล่วงเวลา เดือนเมษายน 2565 นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 2,110.00         -                 2,110.00       25-พ.ค.-65

62 ค่าส่งเอกสาร เดือนเมษายน 2565 นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 795.00            -                 795.00          25-พ.ค.-65



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

63 วัสดุการเกษตร นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 1,500.00         -                 1,500.00       25-พ.ค.-65

64 วัสดุไฟฟ้า นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 55,200.00       -                 55,200.00      25-พ.ค.-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 ค่าไปรษณีย ์เดอืนเมษายน 2565 นางวราภรณ์ วงค์พิลา 658.00             -                 658.00             25-พ.ค.-65
2 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวจริธนา ศรีดาหลง 240.00             -                 240.00             25-พ.ค.-65

3 ค่าจา้งเหมา นางประนอม คงสกุล 1,000.00          -                 1,000.00          25-พ.ค.-65

4 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวอ าไพ พรหมณเรศ 960.00             960.00             25-พ.ค.-65

5 ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพนสิติฯ นางสาวรตยิา ธุวพาณิชยานันท์ 20,000.00         -                 20,000.00         25-พ.ค.-65

6 ค่าใชจ่้ายโครงการสมัมนาประจ าปีอาจารยแ์ละบุคลากร นายสรุเชษฎ์ อร่ามรักษ์ 150,000.00       -                 150,000.00       25-พ.ค.-65

7 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นางสาวอรวรรณ ค าดี 5,960.00          -                 5,960.00          25-พ.ค.-65

8 ค่าอาหารและเครื่องดืม่ประชมุ นางประนอม คงสกุล 27,900.00         -                 27,900.00         25-พ.ค.-65

9 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางวราภรณ์ วงค์พิลา 3,980.00          -                 3,980.00          25-พ.ค.-65

10 ค่าใชจ่้ายโครงการถ่ายทอดความรูด้า้นการเกษตรฯ นางปาริสุทธ์ิ เฉลิมชัยวัฒน์ 250,000.00       -                 250,000.00       25-พ.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี   25 พฤษภำคม พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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


