
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 4,700.00        -               4,700.00      11-พ.ย.-65
2 ค่าซ่อมแซม นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 1,530.00        -               1,530.00      11-พ.ย.-65
3 ค่าซ่อมแซม นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 780.00          -               780.00         11-พ.ย.-65
4 ค่าซ่อมแซม นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 1,105.00        -               1,105.00      11-พ.ย.-65
5 ค่าสอนพิเศษ นายค าจันทร์ นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตากลวิธาน) 4,800.00        -               4,800.00      11-พ.ย.-65
6 ค่าสอนพิเศษ นายสุกรรณ์ นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตากลวิธาน) 4,800.00        -               4,800.00      11-พ.ย.-65
7 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตากลวิธาน) 4,200.00        -               4,200.00      11-พ.ย.-65
8 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตากลวิธาน) 4,200.00        -               4,200.00      11-พ.ย.-65
9 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตากลวิธาน) 8,400.00        -               8,400.00      11-พ.ย.-65
10 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตากลวิธาน) 7,200.00        -               7,200.00      11-พ.ย.-65
11 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตากลวิธาน) 7,000.00        -               7,000.00      11-พ.ย.-65
12 ค่าสอนพิเศษ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,800.00        -               4,800.00      11-พ.ย.-65
13 ค่าสอนพิเศษ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 3,240.00        -               3,240.00      11-พ.ย.-65
14 ค่าสอนพิเศษ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 2,400.00        -               2,400.00      11-พ.ย.-65
15 ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 8,800.00        -               8,800.00      11-พ.ย.-65
16 ค่าสอนพิเศษ รศ.ดร.พัฒนียา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 6,480.00        -               6,480.00      11-พ.ย.-65
17 ค่าสอนพิเศษ ผศ.ดร.พรทิพย์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 6,480.00        -               6,480.00      11-พ.ย.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  11 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
18 ค่าสอนพิเศษ ผศ.ดร.พรทิพย์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 6,480.00        -               6,480.00      11-พ.ย.-65
19 ค่าสอนพิเศษ นายกนก นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 3,200.00        -               3,200.00      11-พ.ย.-65
20 ค่าสอนพิเศษ คุณอุศนา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,000.00        -               2,000.00      11-พ.ย.-65
21 ค่าสอนพิเศษ นายธีรภัทร นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 7,200.00        -               7,200.00      11-พ.ย.-65
22 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 538.00          -               538.00         11-พ.ย.-65
23 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 807.50          -               807.50         11-พ.ย.-65
24 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 4,324.00        4,324.00      11-พ.ย.-65
25 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 3,000.00        3,000.00      11-พ.ย.-65
26 ค่าสอนพิเศษ ผศ.ดร.จิตรา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,600.00        1,600.00      11-พ.ย.-65
27 ค่าสอนพิเศษ น.ส.ธนพร นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,400.00        2,400.00      11-พ.ย.-65
28 ค่าสอนพิเศษ นายธีรภัทร นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 9,600.00        9,600.00      11-พ.ย.-65
29 ค่าจ้างเหมาเล้ียงเด็ก เดือนกันยายน 2565 นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 9,000.00        9,000.00      11-พ.ย.-65
30 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,000.00        1,000.00      11-พ.ย.-65



แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.  บริษัทฯ จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตามท่ีได้แจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารกับคณะเกษตร ผ่าน http://www.agr.ku.ac.th  หัวข้อ การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.  บริษัทฯ น าใบเสร็จรับเงิน โดยลงรายมือช่ือผู้รับเงินมาพร้อมแล้วตามเลขท่ีใบแจ้งหน้ีมาส่งให้กับงานการเงินคณะเกษตร
3.  เม่ืองานการเงินคณะเกษตรได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว จะด าเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้กับทางบริษัทฯ  

 
    
    

  
ล ำดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/ หมำยเหตุ หน่วยงาน

ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 051/2502 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มวกเหล็กพญาเย็นไอซ์ 101,000.00       943.93         100,056.07   11-พ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
2 008/0403 นายนิวัติ  แม้นรัมย์ 133,913.25       1,251.53       132,661.72   11-พ.ย.-65 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
3 9111087 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 3,344.02           31.25           3,312.77      11-พ.ย.-65 วท.บ.สาขาเคมีการเกษตร
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หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :
ติดต่อได้ท่ี  :  งำนกำรเงินคณะเกษตร  เบอร์โทร. 02-579-6130-1 ต่อ 1913

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  11 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565


