
   คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

     

1.ชือ่โครงการ/ชือ่ผูฝ้าก/ชือ่คูค่า้ KIMBA คณะบรหิารธรุกจิ มก.

    ธนาคารทหารไทย  Comp. Code  :  2569 2.รหัสภาควชิา/โครงการพเิศษ (Ref. No.1) 

3.เลขประจ าตัวประชาชน

หมายเหตุ -  กรณีช าระดว้ยเช็ค มหาวทิยาลัยฯ จะถอืวา่การช าระมผีลสมบรูณ์ตอ่เมือ่ธนาคารเรยีกเก็บเงนิตามเช็คได ้

-  ธนาคารจะรับเช็คทีอ่ยูใ่นส านักหักบัญชเีดยีวกันเทา่นัน้

รหัส ประเภทการฝากเงนิ รหัส ประเภทการฝากเงนิ

101 107 รายไดค้า่ปรับ

102 108 รายไดค้า่ธรรมเนยีมสมัครสอบเขา้ท างาน

103 109

104 201 เงนิรับฝาก เชน่ เงนิค ้าประกัน, เงนิมัดจ าซอง

105 202 คนืเงนิเหลอืจา่ย

106 ชือ่ผูน้ าฝาก โทรศพัท ์
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1.ชือ่โครงการ/ชือ่ผูฝ้าก/ชือ่คูค่า้ KIMBA คณะบรหิารธรุกจิ มก.

    ธนาคารทหารไทย  Comp. Code  :  2569 2.รหัสภาควชิา/โครงการพเิศษ (Ref. No.1) 

3.เลขประจ าตัวประชาชน 

ชือ่ธนาคาร / สาขา

หมายเหตุ -  กรณีช าระดว้ยเช็ค มหาวทิยาลัยฯ จะถอืวา่การช าระมผีลสมบรูณ์ตอ่เมือ่ธนาคารเรยีกเก็บเงนิตามเช็คได ้

-  ธนาคารจะรับเช็คทีอ่ยูใ่นส านักหักบัญชเีดยีวกันเทา่นัน้

รหัส ประเภทการฝากเงนิ รหัส ประเภทการฝากเงนิ

101 107 รายไดค้า่ปรับ

102 108 รายไดค้า่ธรรมเนยีมสมัครสอบเขา้ท างาน

103 109

104 201 เงนิรับฝาก เชน่ เงนิค ้าประกัน, เงนิมัดจ าซอง

105 202 คนืเงนิเหลอืจา่ย

106 ชือ่ผูน้ าฝาก โทรศพัท ์

หมายเหตุ
(1) ช่ือโครงการ/ช่ือหน่วยงาน/ช่ือคู่ค้า
กรณีน าฝากเงินโครงการพฒันาวิชาการ กลุ่ม2  (เช่น การฝึกอบรม) ใหร้ะบุช่ือโครงการพฒันาวิชาการ
กรณีหน่วยงานน าฝากเงินสด/เช็คท่ีรับประจ าวนั ใหร้ะบุช่ือหน่วยงาน
กรณี คู่คา้/ น าฝากดว้ยตนเอง/หรือผูน้ าฝากแทน ใหร้ะบุช่ือคู่คา้ตามสญัญา

(2).รหัสภาควชิา/โครงการพเิศษ (Ref. No.1) ใหร้ะบุรหสั ภาควิชา/โครงการพิเศษ โดย B แทนดว้ย 01  เช่น  B01010010   ใหร้ะบุ 0101010010

(3) เลขประจ าตัวประชาชน ไม่ตอ้งระบุ
4.รหัสโครงการพฒันาวชิาการ/รหัสรายได้ (Ref. No.2) 
กรณีน าฝากเงินโครงการพฒันาวิชาการ กลุ่ม2  (เช่น การฝึกอบรม) ใหร้ะบุรหสัโครงการพฒันาวิชาการ(เลขระเบียนโครงการ) โดย B แทนดว้ย 01

เช่น B0101/00029/58   ใหร้ะบุ 0101010002958  
กรณีหน่วยงานน าฝากเงินสด/เช็คท่ีรับประจ าวนั ใหร้ะบุ การน าฝาก เป็น 101
กรณี ผูน้  าฝาก น าฝากดว้ยตนเอง/ผูฝ้ากแทน ใหร้ะบุ รหสัรายได ้ตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบฟอร์ม

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารวชิาการ (ทีไ่มใ่ชโ่ครงการพัฒนา

วชิาการ)

รายไดอ้ืน่ๆ (นอกเหนอืจากทีร่ะบขุา้งตน้)

รายไดค้า่เชา่

รายไดจ้ากการรับบรจิาค

รายไดด้อกเบีย้เงนิฝากจากสถาบันการเงนิ

รหัสรายได้ (Ref. No.2) ผูรั้บเงนิ / Collector

การน าฝากเงนิสด

รายไดจ้ากการขายใบสมัคร

เงนิสด หนึง่พนับาทถว้น 1,000.00

Cash
โปรดเขยีนจ านวนเงนิเป็นตวัหนังสอื / Please write amount in words

4.รหัสโครงการพัฒนาวชิาการ/รหัสรายได ้(Ref. No.2) 

หมายเลขเช็ค เช็คลงวนัที ่ จ านวนเงนิ

Cheque No. Date Bank / Branch Amount (Baht)

          1      3      7    2      0     0      9    2

การน าฝากเงนิสด

รายไดจ้ากการขายใบสมัคร

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารวชิาการ (ทีไ่มใ่ชโ่ครงการพัฒนา

วชิาการ)

รายไดอ้ืน่ๆ (นอกเหนอืจากทีร่ะบขุา้งตน้)

รายไดค้า่เชา่

รายไดจ้ากการรับบรจิาค

รายไดด้อกเบีย้เงนิฝากจากสถาบันการเงนิ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    50 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900

Cash
โปรดเขยีนจ านวนเงนิเป็นตวัหนังสอื / Please write amount in words

รหัสรายได้ (Ref. No.2) ผูรั้บเงนิ / Collector

เงนิสด หนึง่พนับาทถว้น 1,000.00

Cheque No. Date Bank / Branch Amount (Baht)

หมายเลขเช็ค เช็คลงวนัที ่ ชือ่ธนาคาร / สาขา จ านวนเงนิ

    50 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900

          1      3      7    2      0     0      9    2

4.รหัสโครงการพัฒนาวชิาการ/รหัสรายได ้(Ref. No.2) 

ส าหรับธนาคาร 

             สาขาผูร้ับฝาก ..............................วันที/่Date ......................... 

ส าหรับผูช้ าระเงนิ 

             สาขาผูร้ับฝาก ..............................วันที/่Date ......................... 

 1  0   2    

1  0  2 


