
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 7,700.00        -               7,700.00      30-ม.ค.-66
2 ค่าสอนพิเศษ นางชลธิชา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,400.00        -               2,400.00      30-ม.ค.-66
3 ค่าสอนพิเศษ ดร.ภญ.วิภาดา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,400.00        -               2,400.00      30-ม.ค.-66
4 ค่าสอนพิเศษ น.ส.ดาวิษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,200.00        -               1,200.00      30-ม.ค.-66
5 ค่าสอนพิเศษ นายประทีป นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,200.00        -               1,200.00      30-ม.ค.-66
6 ค่าสอนพิเศษ ผศ.ดร.ชนิดา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 3,240.00        -               3,240.00      30-ม.ค.-66
7 ค่าสอนพิเศษ รศ.ดร.วันทนีย์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,620.00        -               1,620.00      30-ม.ค.-66
8 ค่าสอนพิเศษ นายสมบุญ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 4,800.00        -               4,800.00      30-ม.ค.-66
9 ค่าสอนพิเศษ ผศ.อารยา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 4,800.00        -               4,800.00      30-ม.ค.-66
10 ค่าสอนพิเศษ นายเพชรวุธ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,400.00        -               2,400.00      30-ม.ค.-66
11 วัสดุก่อสร้าง นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 1,560.00        -               1,560.00      30-ม.ค.-66
12 วัสดุวิทยาศาสตร์ นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 2,400.00        -               2,400.00      30-ม.ค.-66
13 ค่าไปรษณีย์ นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 32.00            -               32.00          30-ม.ค.-66
14 วัสดุส านักงาน นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 1,000.00        -               1,000.00      30-ม.ค.-66
15 ค่าไปรษณีย์ นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 18.00            -               18.00          30-ม.ค.-66
16 ค่าไปรษณีย์ นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 115.00          -               115.00         30-ม.ค.-66
17 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 1,000.00        -               1,000.00      30-ม.ค.-66

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  30 มกรำคม พ.ศ. 2566



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
18 ค่าไปรษณีย์ นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 69.00            -               69.00          30-ม.ค.-66
19 ค่าไปรษณีย์ นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 23.00            -               23.00          30-ม.ค.-66
20 ค่าไปรษณีย์ นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 92.00            -               92.00          30-ม.ค.-66
21 ค่าไปรษณีย์ นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 168.00          -               168.00         30-ม.ค.-66
22 ค่าสอบประมวลความรู้ นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 1,700.00        -               1,700.00      30-ม.ค.-66
23 ค่าสอบประมวลความรู้ นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 1,700.00        -               1,700.00      30-ม.ค.-66
24 วัสดุงานบ้าน นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 346.00          -               346.00         30-ม.ค.-66
25 วัสดุการเกษตร นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 480.00          -               480.00         30-ม.ค.-66
26 ค่าจ้างเหมา นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 2,000.00        -               2,000.00      30-ม.ค.-66
27 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 8,400.00        -               8,400.00      30-ม.ค.-66
28 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 275.00          -               275.00         30-ม.ค.-66
29 ค่าจ้างเหมา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 9,000.00        -               9,000.00      30-ม.ค.-66
30 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,700.00        -               1,700.00      30-ม.ค.-66
31 ค่าจ้างเหมา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 9,000.00        -               9,000.00      30-ม.ค.-66
32 ค่าจ้างเหมา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 9,000.00        -               9,000.00      30-ม.ค.-66
33 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,500.00        -               2,500.00      30-ม.ค.-66
34 ค่าจ้างเหมา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 9,000.00        -               9,000.00      30-ม.ค.-66
35 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,300.00        -               1,300.00      30-ม.ค.-66
36 ค่าสอนพิเศษ นายอภินันท์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 3,200.00        -               3,200.00      30-ม.ค.-66
37 ค่าสอนพิเศษ นางชลธิชา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,400.00        -               2,400.00      30-ม.ค.-66
38 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 90.00            -               90.00          30-ม.ค.-66
39 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 75.00            -               75.00          30-ม.ค.-66
40 วัสดุส านักงาน นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 4,000.00        -               4,000.00      30-ม.ค.-66
41 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 90.00            -               90.00          30-ม.ค.-66



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
42 ค่ากระเช้า นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 3,102.01        -               3,102.01      30-ม.ค.-66
43 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 90.00            -               90.00          30-ม.ค.-66


