
 

   
  

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

1 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 3,200.00         -                 3,200.00       25-ก.ค.-65

2 ค่าสอนพิเศษ นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 800.00            -                 800.00          25-ก.ค.-65

3 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 4,200.00         -                 4,200.00       25-ก.ค.-65

4 ค่าจ้างเหมา นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 4,600.00         -                 4,600.00       25-ก.ค.-65

5 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 100.00            -                 100.00          25-ก.ค.-65

6 ค่าอาหารว่างประชุม นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 255.00            -                 255.00          25-ก.ค.-65

7 วัสดุก่อสร้าง นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,995.00         -                 4,995.00       25-ก.ค.-65

8 วัสดุส านักงาน นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 3,200.00         -                 3,200.00       25-ก.ค.-65

9 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 6,400.00         -                 6,400.00       25-ก.ค.-65

10 ค่าโทรศัพท์ เดือน พฤษภาคม 2565 นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 267.50            -                 267.50          25-ก.ค.-65

11 วัสดุงานบ้าน นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 897.00            -                 897.00          25-ก.ค.-65

12 วัสดุงานบ้าน นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 3,103.00         -                 3,103.00       25-ก.ค.-65

13 วัสดุการแพทย์ นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 3,477.50         -                 3,477.50       25-ก.ค.-65

14 วัสดุยานพาหนะ นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 4,976.00         -                 4,976.00       25-ก.ค.-65

15 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 4,156.75         -                 4,156.75       25-ก.ค.-65

16 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,944.00         -                 1,944.00       25-ก.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  25  กรกฎำคม พ.ศ. 2565



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

17 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,240.00         -                 1,240.00       25-ก.ค.-65

18 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,280.00         -                 1,280.00       25-ก.ค.-65

19 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,720.00         -                 1,720.00       25-ก.ค.-65

20 ค่าล่วงเวลา นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 23,940.00       -                 23,940.00      25-ก.ค.-65

21 ค่าอาหารว่างประชุม นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 165.00            -                 165.00          25-ก.ค.-65

22 วัสดุไฟฟ้า นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 4,868.50         -                 4,868.50       25-ก.ค.-65

23 ค่าล่วงเวลา นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 4,410.00         -                 4,410.00       25-ก.ค.-65

24 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 4,200.00         -                 4,200.00       25-ก.ค.-65

25 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 1,700.00         -                 1,700.00       25-ก.ค.-65

26 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 7,400.00         -                 7,400.00       25-ก.ค.-65

27 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 4,200.00         -                 4,200.00       25-ก.ค.-65

28 วัสดุบริโภค นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 411.00            -                 411.00          25-ก.ค.-65

29 วัสดุคอมพิวเตอร์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,680.00         -                 4,680.00       25-ก.ค.-65

30 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 2,000.00         -                 2,000.00       25-ก.ค.-65

31 วัสดุทางการศึกษา นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 5,027.95         -                 5,027.95       25-ก.ค.-65

32 ค่าโทรศัพท์ เดือน มิถุนายน 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 107.00            -                 107.00          25-ก.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 ค่าใชจ่้ายโครงการการศกึษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มฯ นางสาวชลาธร จูเจริญ 180,000.00       -                 180,000.00       25-ก.ค.-65
2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุโครงการปรบัปรงุอาคารคณะเกษตร ประชมุ 3/2565 นางสาวอลศิรา มีนะกนิษฐ 1,500.00          -                 1,500.00          25-ก.ค.-65

3 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุโครงการปรบัปรงุอาคารคณะเกษตร ประชมุ 3/2565 นายณฎัฐ พิชกรรม 1,200.00          -                 1,200.00          25-ก.ค.-65

4 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุโครงการปรบัปรงุอาคารคณะเกษตร ประชมุ 3/2565 นางสาวปานจติ ด ำรงกุลก ำจร 1,200.00          -                 1,200.00          25-ก.ค.-65

5 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุโครงการปรบัปรงุอาคารคณะเกษตร ประชมุ 3/2565 นายศภุกติต์ สำยสุนทร 1,200.00          -                 1,200.00          25-ก.ค.-65

6 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุโครงการปรบัปรงุอาคารคณะเกษตร ประชมุ 3/2565 นายอนุสรณ์ เช้ือสำมำรถ 1,200.00          -                 1,200.00          25-ก.ค.-65

7 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุโครงการปรบัปรงุอาคารคณะเกษตร ประชมุ 3/2565 นำยทศพล ตู้ธนสำร 1,200.00          -                 1,200.00          25-ก.ค.-65

8 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุโครงการปรบัปรงุอาคารคณะเกษตร ประชมุ 3/2565 นายณฐัพล ชนำนุกุล 1,200.00          -                 1,200.00          25-ก.ค.-65

9 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุโครงการปรบัปรงุอาคารคณะเกษตร ประชมุ 3/2565 นายภทัร ภิญชวนิชย์ 1,200.00          -                 1,200.00          25-ก.ค.-65

10 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุโครงการปรบัปรงุอาคารคณะเกษตร ประชมุ 3/2565 นำยวิทยำ ด้วงโพนทัน 1,200.00          -                 1,200.00          25-ก.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี   25  กรกฎำคม พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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


