
งบประมาณ เงินรายได้

001 11 พ.ย. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  3,000.00   
002 8 ธ.ค. 64 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) ธันวาคม พ.ศ. 2564  3,550.00   
003 10 ม.ค. 65 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) มกราคม พ.ศ. 2565  4,000.00   
004 12 ม.ค. 65 โครงการฝึกซ้อมบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร (ค่าวัสดุ) มกราคม พ.ศ. 2565  1,730.00   

005 20 ม.ค. 65
โครงการแสดงความยินดีบณัฑิตอุณากรรณ ประจ้าปกีารศึกษา 2564 
(ค่าวัสดุ)

มกราคม พ.ศ. 2565  2,010.00   

006 20 ม.ค. 65
โครงการแสดงความยินดีบณัฑิตอุณากรรณ ประจ้าปกีารศึกษา 2564 
(ค่าวัสดุ)

มกราคม พ.ศ. 2565  1,490.00   

007 4 ก.พ. 65 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  2,675.00   
008 7 ก.พ. 65 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  3,100.00   
009 11 ก.พ. 65 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  3,400.00   

010 14 ก.พ. 65
โครงการบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่าเพื่อสร้างประโยชนแ์ก่ชุมชนและ
ผู้รับบริการ คณะศิลปศาสตร์ (ค่าวัสดุ)

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  5,900.00   

011 14 ก.พ. 65
โครงการบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่าเพื่อสร้างประโยชนแ์ก่ชุมชนและ
ผู้รับบริการ คณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย)

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  6,100.00   

012 18 ก.พ. 65 ค่าจ้างเหมาบริการ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  750.00     
013 28 ก.พ. 65 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  3,400.00   
014 8 มี.ค. 65 ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่ มีนาคม พ.ศ. 2565  10,000.00 
015 8 มี.ค. 65 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้) มีนาคม พ.ศ. 2565  8,332.41   
016 9 มี.ค. 65 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย/์การพยาบาล มีนาคม พ.ศ. 2565  6,000.00   
017 31 มี.ค. 65 โครงการศิลปอ์าสา (ค่าวัสดุ) มีนาคม พ.ศ. 2565  1,250.00   

018 31 มี.ค. 65
โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและภมูิทัศนค์ณะศิลปศาสตร์ 
(ค่าวัสดุ)

มีนาคม พ.ศ. 2565  8,000.00   
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019 31 มี.ค. 65 โครงการอุณากรรณรักษ์วัฒนธรรม (ค่าวัสดุ) มีนาคม พ.ศ. 2565  10,000.00 
020 31 มี.ค. 65 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้) มีนาคม พ.ศ. 2565  350.00     

021 31 มี.ค. 65
โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะศิลปศาสตร์ (ค่าวัสดุ)

มีนาคม พ.ศ. 2565  1,600.00   

022 1 เม.ย. 65 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) เมษายน พ.ศ. 2565  3,500.00   
023 5 เม.ย. 65 โครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ (ค่าวัสดุ) เมษายน พ.ศ. 2565  5,077.35   
024 5 เม.ย. 65 โครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ (ค่าครุภณัฑ์) เมษายน พ.ศ. 2565  4,400.00   
025 5 เม.ย. 65 โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะศิลปศาสตร์ เมษายน พ.ศ. 2565  15,000.00 
026 7 เม.ย. 65 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาทั่วไป เมษายน พ.ศ. 2565  4,000.00   

027 7 เม.ย. 65
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญก้าลังใจแก่
นกัศึกษา (ค่าวัสดุ)

เมษายน พ.ศ. 2565  11,100.00 

028 7 เม.ย. 65
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญก้าลังใจแก่
นกัศึกษา (ค่าวัสดุ)

เมษายน พ.ศ. 2565  1,000.00   

029 8 เม.ย. 65
โครงการปจัฉิมนเิทศนกัศึกษาและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะศิลป ์(ค่า
วัสดุ)

เมษายน พ.ศ. 2565  1,510.00   

030 22 เม.ย. 65 โครงการ podcast สอนภาษา ผ่านวัฒนธรรม (ค่าวัสดุ) เมษายน พ.ศ. 2565  2,813.00   
031 22 เม.ย. 65 โครงการ podcast สอนภาษา ผ่านวัฒนธรรม (ค่าวัสดุ) เมษายน พ.ศ. 2565  780.00     
032 6 พ.ค. 65 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) พฤษภาคม พ.ศ. 2565  3,500.00   

033 10 พ.ค. 65
โครงการก้ากับติดตามหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต คณะศิลปศาสตร์ 
(ค่าวัสดุ)

พฤษภาคม พ.ศ. 2565  1,665.00   

034 10 พ.ค. 65
โครงการก้ากับติดตามหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต คณะศิลปศาสตร์ 
(ค่าวัสดุ)

พฤษภาคม พ.ศ. 2565  4,300.00   

035 12 พ.ค. 65 โครงการสร้างขวัญและก้าลังใจบคุลากรคณะศิลปศาสตร์ (ค่าวัสดุ) พฤษภาคม พ.ศ. 2565  1,364.00   
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036 12 พ.ค. 65 โครงการสร้างขวัญและก้าลังใจบคุลากรคณะศิลปศาสตร์ (ค่าวัสดุ) พฤษภาคม พ.ศ. 2565  1,000.00   

037 19 พ.ค. 65
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท้านบุ้ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลป
ศาสตร์ (ค่าวัสดุ)

พฤษภาคม พ.ศ. 2565  2,315.00   

038 19 พ.ค. 65
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท้านบุ้ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลป
ศาสตร์ (ค่าวัสดุ)

พฤษภาคม พ.ศ. 2565  2,320.00   

039 26 พ.ค. 65 ค่าวัสดุการศึกษา พฤษภาคม พ.ศ. 2565  10,000.00 
040 2 มิ.ย. 65 โครงการทบทวนและจัดท้าแผนคณะศิลปศาสตร์ (ค่าวัสดุ) มิถุนายน พ.ศ. 2565  2,295.00   
041 2 มิ.ย. 65 ค่าวัสดุการพิมพ์ มิถุนายน พ.ศ. 2565  29,100.00 
042 2 มิ.ย. 65 ค่าวัสดุการพิมพ์ มิถุนายน พ.ศ. 2565  10,895.00 
043 2 มิ.ย. 65 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาทั่วไป มิถุนายน พ.ศ. 2565  2,780.00   
044 6 มิ.ย. 65 ค่าวัสดุส้านกังาน มิถุนายน พ.ศ. 2565  10,000.00 
045 6 มิ.ย. 65 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว มิถุนายน พ.ศ. 2565  7,000.00   
046 6 มิ.ย. 65 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาทั่วไป มิถุนายน พ.ศ. 2565  6,950.00   
047 8 มิ.ย. 65 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) มิถุนายน พ.ศ. 2565  3,500.00   
048 15 มิ.ย. 65 ดครงการสานสัมพันธ์อุณากรรณช่อที่ 8 (ค่าวัสดุ) มิถุนายน พ.ศ. 2565  4,550.00   

049 23 มิ.ย. 65
โครงการปจัฉิมนเิทศนกัศึกษาและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะศิลป ์(ค่า
ใช้สอย)

มิถุนายน พ.ศ. 2565  1,200.00   

050 29 มิ.ย. 65 โครงการสร้างขวัญและก้าลังใจบคุลากรคณะศิลปศาสตร์ (ค่าวัสดุ) มิถุนายน พ.ศ. 2565  650.00     
051 29 มิ.ย. 65 โครงการสร้างขวัญและก้าลังใจบคุลากรคณะศิลปศาสตร์ (ค่าวัสดุ) มิถุนายน พ.ศ. 2565  600.00     
052 4 ก.ค. 65 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาทั่วไป กรกฎาคม พ.ศ. 2565  10,425.00 
053 4 ก.ค. 65 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาทั่วไป กรกฎาคม พ.ศ. 2565  13,500.00 
054 6 ก.ค. 65 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิงและน้า้มันหล่อล่ืน (รถตู้) กรกฎาคม พ.ศ. 2565  3,600.00   
055 6 ก.ค. 65 ค่าวัสดุการศึกษา กรกฎาคม พ.ศ. 2565  3,540.00   
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056 6 ก.ค. 65 ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2565  2,850.00   
057 6 ก.ค. 65 ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2565  5,115.00   
058 7 ก.ค. 65 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กรกฎาคม พ.ศ. 2565  2,960.00   

059 18 ก.ค. 65
โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ (สาขา
ภาษามลายู)

กรกฎาคม พ.ศ. 2565  1,500.00   

060 18 ก.ค. 65 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ กรกฎาคม พ.ศ. 2565  2,490.00   

061 19 ก.ค. 65
โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ (สาขา
อังกฤษ)

กรกฎาคม พ.ศ. 2565  3,250.00   

062 21 ก.ค. 65 โครงการ มนร.เพื่อสังคมพหวุัฒนธรรม กรกฎาคม พ.ศ. 2565  800.00     


