
1. ช่ือโครงการ / ช่ือผู้ฝาก       ส านกัทะเบยีนและประมวลผล     . 

2. รหัสคณะ (Ref. No.1) 

3. Passport No. 

4. รหัสโครงการพัฒนาวิชาการ / รหัสรายได้ (Ref. No.2) 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล   มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
50 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900  

TMB Bank Public Company Limited Comp. Code : 2580 

This part for the bank 

Bank Branch Kasetsart University   Date                                          . 

0 1 5 8 0 4 0 0 1 0 

             

1 0 1           

หมายเลขเชค็ 

Cheque No. 

เช็คลงวันท่ี 

Date 

ธนาคาร / สาขา 

Bank / Branch 

จ านวนเงิน 

Amount (Baht) 

8,500 
Please write amount in words Eight thousand and five hundred baht  

เงินสด 

Cash 

ผู้รับเงิน / Collector 

หมายเหต ุ - กรณีช าระด้วยเช็ค มหาวิทยาลัยฯ จะถอืวา่การช าระมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือธนาคารเรียกเกบ็เงินตามเชค็ได้ 

 - ธนาคารจะรบัเช็คท่ีอยูใ่นส านักหักบัญชีเดยีวกันเท่าน้ัน 

รหัสรายได้ (./Ref. No.2) รหัส ประเภทการฝากเงิน 

101 การน าฝากเงินสด 

102 รายได้จากการขายใบสมัคร 

103 รายได้จากการให้บริการวิชาการ (ท่ีไม่ใช่โครงการ

 พัฒนาวิชาการ 

104 รายได้คา่เชา่ 

105 รายได้จากการรับบริจาค 

106 รายได้ดอกเบีย้เงินฝากจากสถาบันการเงิน 

รหัส ประเภทการฝากเงิน 

107 การน าฝากเงินสด 

108 รายได้คา่ธรรมเนียมสมัครสอบเข้าท างาน 

109 รายได้อื่น ๆ (นอกเหนือจากท่ีระบุข้างต้น) 

201 เงินรับฝาก เช่น เงินคา่ประกัน, เงินมัดจ าของ 

 

Name ________________________________  Tel ____________________ 

1. ช่ือโครงการ / ช่ือผู้ฝาก       ส านกัทะเบยีนและประมวลผล     . 

2. รหัสคณะ (Ref. No.1) 

3. Passport No. 

4. รหัสโครงการพัฒนาวิชาการ / รหัสรายได้ (Ref. No.2) 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล   มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
50 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900  

TMB Bank Public Company Limited Comp. Code : 2580 

This part for payer 

Bank Branch Kasetsart University   Date                                          . 

0 1 5 8 0 4 0 0 1 0 

             

1 0 1           

หมายเลขเชค็ 

Cheque No. 

เช็คลงวันท่ี 

Date 

ธนาคาร / สาขา 

Bank / Branch 

จ านวนเงิน 

Amount (Baht) 

8,500 
Please write amount in words Eight thousand and five hundred baht  

เงินสด 

Cash 

ผู้รับเงิน / Collector 

หมายเหต ุ - กรณีช าระด้วยเช็ค มหาวิทยาลัยฯ จะถอืวา่การช าระมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือธนาคารเรียกเกบ็เงินตามเชค็ได้ 

 - ธนาคารจะรบัเช็คท่ีอยูใ่นส านักหักบัญชีเดยีวกันเท่าน้ัน 

รหัสรายได้ (./Ref. No.2) รหัส ประเภทการฝากเงิน 

101 การน าฝากเงินสด 

102 รายได้จากการขายใบสมัคร 

103 รายได้จากการให้บริการวิชาการ (ท่ีไม่ใช่โครงการ

 พัฒนาวิชาการ 

104 รายได้คา่เชา่ 

105 รายได้จากการรับบริจาค 

106 รายได้ดอกเบีย้เงินฝากจากสถาบันการเงิน 

รหัส ประเภทการฝากเงิน 

107 การน าฝากเงินสด 

108 รายได้คา่ธรรมเนียมสมัครสอบเข้าท างาน 

109 รายได้อื่น ๆ (นอกเหนือจากท่ีระบุข้างต้น) 

201 เงินรับฝาก เช่น เงินคา่ประกัน, เงินมัดจ าของ 

 

Name ________________________________  Tel ____________________ 

 

หมายเหต ุ

(1) ช่ือโครงการ / ช่ือผู้ฝาก 

กรณีน าฝากเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุม่ 2 (เช่น การฝึกอบรม) 

กรณีหน่วยงานน าฝากเงนิทีร่ับประจ าวนั 

กรณี คู่ค้า / ผู้แทน น าฝากด้วยตนเอง 

(2) Ref. No. 1 (รหัสคณะ) 

(3) Ref. No. 1 (เลขประจ าตวัประชาชน) 

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

กรณีน าฝากเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กลุม่ 2 (เช่น การฝึกอบรม) 

 

กรณีหน่วยงานน าฝากเงนิทีร่ับประจ าวนั 

กรณี ผู้น าฝาก น าฝากดว้ยตนเอง 

ใหร้ะบุช่ือโครงการพัฒนาวิชาการ 

ใหร้ะบุช่ือหน่วยงาน 

ใหร้ะบุช่ือคูค่้าตามสัญญา 

ใหร้ะบรุหัส คณะ โดย B แทนด้วย 01 เช่น B01010010 ใหร้ะบุ 0101010010 

กรณีเปน็บคุคลธรรมดาหรือบริษทั ใหร้ะบุ เลขทีบ่ัตรประจ าจัวประชาชน / เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี 

ใหร้ะบรุหัสโครงการพัฒนาวิชาการ โดย B แทนด้วย 01 

เช่น B0101/00029/58 ให้ระบุ 0101010002958 

ใหร้ะบุ การน าฝาก เป็น 101 

ใหร้ะบุ รหัสรายได ้ในการน าฝาก Health Insurance for 1 Year 

Name: ________________________________ 

Student ID:  ___________________________ 


