
 

   
  

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

1 วัสดุส ำนักงำน นำงพิทยำภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้ำวโพด) 1,900.00         -                 1,900.00       31-พ.ค.-65

2 ค่ำส่งเอกสำร เดือนพฤษภำคม 2565 นำงสำวสุภำภรณ์  เลิศศิริ (ภ.ส่งเสริมฯ) 46.00             -                 46.00           31-พ.ค.-65

3 ค่ำล่วงเวลำ เดือนเมษำยน 2565 นำงสำวสุภำภรณ์  เลิศศิริ (ภ.ส่งเสริมฯ) 980.00            -                 980.00          31-พ.ค.-65

4 ค่ำสอบวิทยำนิพนธ์ นำงสำวชำมำ  อินซอน (ภ.กีฎวิทยำ) 1,000.00         -                 1,000.00       31-พ.ค.-65

5 ค่ำสอนพิเศษ นำงสำวชำมำ  อินซอน (ภ.กีฎวิทยำ) 1,890.00         -                 1,890.00       31-พ.ค.-65

6 วัสดุกำรเกษตร นำงสำววริยำ  ด่อนศรี (สถำนีวิจัยเพชรบูรณ์) 3,770.00         -                 3,770.00       31-พ.ค.-65

7 วัสดุเช้ือเพลิง นำงสำววริยำ  ด่อนศรี (สถำนีวิจัยเพชรบูรณ์) 2,000.00         -                 2,000.00       31-พ.ค.-65

8 วัสดุเช้ือเพลิง นำงสำววริยำ  ด่อนศรี (สถำนีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,880.00         -                 1,880.00       31-พ.ค.-65

9 วัสดุเช้ือเพลิง นำงสำววริยำ  ด่อนศรี (สถำนีวิจัยเพชรบูรณ์) 2,700.00         -                 2,700.00       31-พ.ค.-65

10 วัสดุเช้ือเพลิง นำงสำววริยำ  ด่อนศรี (สถำนีวิจัยเพชรบูรณ์) 4,500.00         -                 4,500.00       31-พ.ค.-65

11 วัสดุกำรเกษตร นำงสำววริยำ  ด่อนศรี (สถำนีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,380.00         -                 1,380.00       31-พ.ค.-65

12 ค่ำจ้ำงเหมำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 6,000.00         -                 6,000.00       31-พ.ค.-65

13 ค่ำจ้ำงเหมำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 4,000.00         -                 4,000.00       31-พ.ค.-65

14 ค่ำจ้ำงเหมำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 2,800.00         -                 2,800.00       31-พ.ค.-65

15 ค่ำจ้ำงเหมำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 7,600.00         -                 7,600.00       31-พ.ค.-65

16 ค่ำจ้ำงเหมำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 8,400.00         -                 8,400.00       31-พ.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  31 พฤษภำคม พ.ศ. 2565



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

17 ค่ำจ้ำงเหมำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 3,200.00         -                 3,200.00       31-พ.ค.-65

18 ค่ำจ้ำงเหมำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 4,800.00         -                 4,800.00       31-พ.ค.-65

19 ค่ำจ้ำงเหมำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 4,800.00         -                 4,800.00       31-พ.ค.-65

20 ค่ำจ้ำงเหมำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 7,200.00         -                 7,200.00       31-พ.ค.-65

21 ค่ำจ้ำงเหมำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 6,000.00         -                 6,000.00       31-พ.ค.-65

22 ค่ำชุดตรวจ ATK นำงพิทยำภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้ำวโพด) 10,000.00       -                 10,000.00      31-พ.ค.-65

23 วัสดุเช้ือเพลิง นำงพิทยำภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้ำวโพด) 16,776.00       -                 16,776.00      31-พ.ค.-65

24 ค่ำจ้ำงเหมำ นำงพิทยำภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้ำวโพด) 63,825.00       -                 63,825.00      31-พ.ค.-65

25 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง นำงพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (สถำนีวิจัยทับกวำง) 2,290.00         -                 2,290.00       31-พ.ค.-65

26 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง นำงพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (สถำนีวิจัยทับกวำง) 1,040.00         -                 1,040.00       31-พ.ค.-65

27 วัสดุเช้ือเพลิง นำงพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภ.สัตวบำล) 2,924.00         -                 2,924.00       31-พ.ค.-65

28 วัสดุกำรเกษตร นำงพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภ.สัตวบำล) 4,813.00         -                 4,813.00       31-พ.ค.-65

29 วัสดุคอมพิวเตอร์ นำงพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภ.สัตวบำล) 5,000.00         -                 5,000.00       31-พ.ค.-65

30 ค่ำสอบวิทยำนิพนธ์ นำงพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภ.สัตวบำล) 3,700.00         -                 3,700.00       31-พ.ค.-65

31 ค่ำสอบวิทยำนิพนธ์ นำงพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภ.สัตวบำล) 4,200.00         -                 4,200.00       31-พ.ค.-65

32 วัสดุทำงกำรศึกษำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 1,872.50         -                 1,872.50       31-พ.ค.-65

33 วัสดุทำงกำรศึกษำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 5,000.00         -                 5,000.00       31-พ.ค.-65

34 ค่ำสอนพิเศษ นำงชลธิชำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 2,400.00         -                 2,400.00       31-พ.ค.-65

35 ค่ำสอนพิเศษ ดร.อมร นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 1,620.00         -                 1,620.00       31-พ.ค.-65

36 ค่ำสอนพิเศษ ดร.สุนิตำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 1,620.00         -                 1,620.00       31-พ.ค.-65

37 ค่ำสอนพิเศษ ดร.กำญจนำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 1,620.00         -                 1,620.00       31-พ.ค.-65

38 ค่ำสอนพิเศษ รศ.อภิญญำ นำงสำวศรันยำ  เผือกผ่อง (ภ.คหกรรมฯ) 6,480.00         -                 6,480.00       31-พ.ค.-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 ค่าใชจ่้ายโครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาในระดบัหลกัสตูร นางสาววนดิา อ่วมเจริญ 10,000.00         -                 10,000.00         31-พ.ค.-65
2 ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกงานนสิติ นางสาวพมิพน์ภิา เพ็งช่าง 120,000.00       -                 120,000.00       31-พ.ค.-65

3 ค่าใชจ่้ายโครงการตดิตามและประเมนิผลเพือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการเรยีนการสอนฯ นางสาวอรณุี วงษ์แก้ว 15,000.00         -                 15,000.00         31-พ.ค.-65

4 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 3 ฉบบั นางวราภรณ์ วงค์พิลา 10,980.00         -                 10,980.00         31-พ.ค.-65

5 ค่าสอนพเิศษ นายณฎัฐ พิชกรรม 3,200.00          -                 3,200.00          31-พ.ค.-65

6 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง  นางสาวณฐัพร วรธงไชย 990.00             -                 990.00             31-พ.ค.-65

 

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  31 พฤษภำคม พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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


