กำรเปิดบัญชีกับธนำคำร สำหรับนักศึกษำใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
เพื่อชำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียน ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ค่ำหอพัก โดยวิธี "ตัดบัญชีเงินฝำกของนักศึกษำ"
1. นักศึกษาใหม่ สามารถเลือกเปิดบัญชีกับธนาคารใดก็ได้ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดพร้อมทำข้อตกลงกับธนำคำรเพื่อให้ธนาคารหักเงินค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก และหนี้สินอื่นๆ
จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา ภายในวันที่ 11 ก.ค. 2561 ณ อาคารเรียนรวม 1 และวันที่ 22-23 ก.ค. 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
2. กรณีนักศึกษำทีป่ ระสงค์ ขอกูท้ ุน กยศ. นักศึกษำต้องเปิดบัญชีกับธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) เท่ำนัน้
3. กรณีนกั ศึกษำที่มีบัญชีออมทรัพย์ของ ธ.ไทยพำณิชย์ หรือ ธ.กรุงไทย แล้ว ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่ เพรำะปัจจุบันมีระบบกำรชำระเงินแบบออนไลน์ของ ธ.ไทยพำณิชย์/ธ.กรุงไทย กรณีที่นกั ศึกษำได้เปิดบัญชี กับธนำคำรทั้งสองแห่งแล้ว
ที่สำขำไหน ก็ได้ และได้สมัคร ใช้บริกำร Scb Easy Net ของ ธ.ไทยพำณิชย์ หรือสมัคร Net Bank ของ ธ.กรุงไทย ก็สำมำรถชำระเงินค่ำลงทะเบียนออนไลน์ได้ พร้อมทั้งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ได้เช่นกัน

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) สำขำ มทส.
1. เปิดบัญชีแบบบัตร ATM ธรรมดำ (มีประกันอุบัติเหตุคมุ้ ครองชีวิต )
1.1) จำนวนเงินเปิดบัญชี 300 บำท (จำกปกติ 800) ประกอบด้วย
- จานวนเงินในบัญชี 0 บาท
- ค่าทาบัตร ATM แบบบัตรธรรมดา 0 บาท
- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 300 บาท วงเงินคุม้ ครองเสียชีวิต 200,000 บาท (ปีถัดไปไม่ต่อก็ได้)
- ค่าสมัครฟรี SCB EASY APP (ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตบนมือถือ) หรือ EASY NET ฟรี
- ค่าสมัครฟรี SCB Connect (รายการแจ้งเตือนเงินเข้า-ออกบัญชีฟรีผ่านไลน์)
- ค่าสมัครฟรี SCB Promtpay
1.2) ค่ำธรรมเนียมบัตรรำยปี ปี ละ 200 บำท
1.3) กรณีบัตรสูตรหำย ทำบัตรใหม่ 100 บำท
สมัครชุดที่ 1 : รับส่วนลดค่าธรรมเนียมออกบัตร ATM 300 บาท
2. เปิดบัญชีแบบบัตร ATM มีประกันอุบัติเหตุคมุ้ ครองชีวิต
2.1) จำนวนเงินทีใ่ ช้เปิดบัญชี 598 บำท (จำกปกติ 898 บำท) ประกอบด้วย
- เปิดบัญชีเป็น 0 บาท
- ค่าบัตร ATM แบบมีความคุม้ ครอง อุบัติเหตุ 399 บาท
- วงเงินคุม้ ครองอุบัติเหตุ 100,000 บาท เบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุได้ครั้งละ 5,000 บาท/ไม่จากัดจานวนครั้ง
(เข้าโรงพยาบาลเท่านั้น คลีนิคเบิกไม่ได้ และเบิกได้จริงตามใบเสร็จตัวจริงเท่านั้น)
- ค่าสมัคร SMS (รายปี) 199 บาท (สามารถขอยกเลิกได้ในปีถัดไป)
- ค่าสมัคร SCB EASY APP (ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตบนมือถือ)
- ค่าสมัคร SMS (รายปี) 199 บาท (สามารถขอยกเลิกได้ในปีถัดไป)
- ค่าสมัครฟรี SCB Promtpay
2.2) ค่ำธรรมเนียมเนียมบัตรรำยปี ปีละ 599 บำท
2.3) กรณีบัตรสูญหำย ทำบัตรใหม่ 100 บำท
สมัคร ชุดที่ 2 : รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท - ส่วนลดค่าธรรมเนียมออกบัตร 300 บาท

โทรศัพท์สอบถำมข้อมูล ธ.ไทยพำณิชย์ สำขำ มทส. 044 224831

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) สำขำ มทส.
1. เปิดบัญชี จำนวน 500 บำท
1.1) ทำบัตร ATM VISA DEBIT ธรรมดำแบบมีซิปกำร์ด
- ค่าธรรมเนียมบัตรแรกเข้า 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 200 บาท
รวม 300 บำท

1.2) บัตร ATM ไม่มีควำมคุม้ ครองประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
1.3) กรณีบัตรสูญหำย ทำบัตรใหม่ 100 บำท

2. เปิดบัญชีจำนวน 700 บำท
2.1 ทำบัตร ATM VISA DEBIT พร้อมควำมคุม้ ครองประกันชีวิตแบบมีชิปกำร์ด
- ค่าธรรมเนียมบัตรแรกเข้า 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 599 บาท
รวม 699 บำท
2.2 ทำบัตร ATM มีควำมคุม้ ครองกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุและมีค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุ
ตลอดปี (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
2.3 กรณีบัตรสูญหำย ทำบัตรใหม่ 100 บำท
* บัตร ATM มีความคุม้ ครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และมีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุตลอดปี (ไม่จากัดจานวนครั้ง)
ตามรายละเอียด ดังนี้
(1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
(อบ.1) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือทาร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
(2) ถูกฆาตกรรม หรือทาร้ายร่างกาย 30,000 บาท (3) อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 30,000 บาท
(4) การรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 5,000 บาท (5) คุม้ ครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที 10,000 บาท
(6) คุม้ ครองเงินที่ถูกโจรกรรม อันมีผลสืบเนื่องจากถูกโจรกรรมข้อมูลบัตร 10,000 บาท
โทรศัพท์สอบถำมข้อมูล ธ.กรุงไทย สำขำ มทส. 044 224876
*เอกสำรทีใ่ ช้เปิดบัญชีออมทรัพย์ กับธนำคำร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชำชนตัวจริงเท่ำนัน้ !

