
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 6,740.00        -               6,740.00      19-ต.ค.-65
2 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 4,200.00        -               4,200.00      19-ต.ค.-65
3 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 7,000.00        -               7,000.00      19-ต.ค.-65
4 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 8,400.00        -               8,400.00      19-ต.ค.-65
5 ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2565 นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 4,140.00        -               4,140.00      19-ต.ค.-65
6 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 70.00            -               70.00          19-ต.ค.-65
7 ค่าอาหารและอาหารว่างประชุม นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 565.00          -               565.00         19-ต.ค.-65
8 ค่าสอนพิเศษ นายสุวิชา นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 4,800.00        -               4,800.00      19-ต.ค.-65
9 ค่าสอนพิเศษ ศ.เอิบ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 3,200.00        -               3,200.00      19-ต.ค.-65
10 ค่าสอนพิเศษ น.ส.กนกวรรณ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 1,080.00        -               1,080.00      19-ต.ค.-65
11 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 4,200.00        -               4,200.00      19-ต.ค.-65
12 ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2565 นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 3,920.00        -               3,920.00      19-ต.ค.-65
13 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,460.00        -               1,460.00      19-ต.ค.-65
14 ค่าต่อภาษีรถยนต์ นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 523.14          -               523.14         19-ต.ค.-65
15 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 7,200.00        -               7,200.00      19-ต.ค.-65
16 วัสดุงานบ้าน นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,762.00        -               4,762.00      19-ต.ค.-65
17 ค่าอาหารประชุม นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 1,070.00        -               1,070.00      19-ต.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  19 ตุลำคม พ.ศ. 2565



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
18 วัสดุก่อสร้าง นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 3,576.00        -               3,576.00      19-ต.ค.-65
19 ค่าไปรษณีย์ นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 1,000.00        -               1,000.00      19-ต.ค.-65
20 ค่าโทรศัพท์ นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 1,000.00        -               1,000.00      19-ต.ค.-65
21 วัสดุเช้ือเพลิง นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 2,275.00        -               2,275.00      19-ต.ค.-65
22 วัสดุการแพทย์ นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,907.00        -               4,907.00      19-ต.ค.-65
23 ค่าสอนพิเศษ นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 2,400.00        -               2,400.00      19-ต.ค.-65
24 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 2,265.00        -               2,265.00      19-ต.ค.-65
25 ค่าจ้างเหมาคัดไข่ นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 2,160.00        -               2,160.00      19-ต.ค.-65
26 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 4,988.00        -               4,988.00      19-ต.ค.-65
27 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 3,498.00        -               3,498.00      19-ต.ค.-65
28 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,367.50        -               1,367.50      19-ต.ค.-65
29 ค่าสอนพิเศษ รศ.ดร.พัฒนียา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 540.00          -               540.00         19-ต.ค.-65
30 ค่าสอนพิเศษ ผศ.ณนนท์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,600.00        -               1,600.00      19-ต.ค.-65
31 ค่าสอนพิเศษ น.ส.ธนพร นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,400.00        -               2,400.00      19-ต.ค.-65
32 ค่าสอนพิเศษ นายแพทย์วิบูลย์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 3,240.00        -               3,240.00      19-ต.ค.-65
33 ค่าสอนพิเศษ ผศ.ดร.พรทิพย์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 3,200.00        -               3,200.00      19-ต.ค.-65
34 ค่าสอนพิเศษ ศ.นพ.พิภพ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 3,240.00        -               3,240.00      19-ต.ค.-65
35 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 8,200.00        -               8,200.00      19-ต.ค.-65

 


