
1. นักศึกษาใหม่ สามารถเลือกเปิดบัญชีกับธนาคารใดก็ได้ ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดพร้อมท ำข้อตกลงกับธนำคำรเพ่ือให้ธนาคารหักเงินค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก และหน้ีสินอ่ืนๆ

   จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา ภายในวันท่ี 11 ก.ค. 2561 ณ อาคารเรียนรวม 1 และวันท่ี 22-23 ก.ค. 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

2. กรณีนักศึกษำท่ีประสงค์ ขอกู้ทุน กยศ. นักศึกษำต้องเปิดบัญชีกับธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  เท่ำน้ัน
3. กรณีนักศึกษำท่ีมีบัญชีออมทรัพย์ของ ธ.ไทยพำณิชย์ หรือ ธ.กรุงไทย แล้ว ไม่จ ำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่  เพรำะปัจจุบันมีระบบกำรช ำระเงินแบบออนไลน์ของ ธ.ไทยพำณิชย์/ธ.กรุงไทย กรณีท่ีนักศึกษำได้เปิดบัญชี กับธนำคำรท้ังสองแห่งแล้ว

ท่ีสำขำไหน ก็ได้ และได้สมัคร ใช้บริกำร Scb Easy Net ของ ธ.ไทยพำณิชย์ หรือสมัคร Net Bank ของ ธ.กรุงไทย ก็สำมำรถช ำระเงินค่ำลงทะเบียนออนไลน์ได้ พร้อมท้ังพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ได้เช่นกัน

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ มทส. ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำ มทส.
1. เปิดบัญชีแบบบัตร ATM ธรรมดำ (มีประกันอุบัติเหตุคุ้มครองชีวิต) 1. เปิดบัญชี จ ำนวน 500 บำท

    1.1) จ ำนวนเงินเปิดบัญชี 300 บำท (จำกปกติ 800)  ประกอบด้วย     1.1) ท ำบัตร ATM VISA DEBIT ธรรมดำแบบมีซิปกำร์ด

          - จ านวนเงินในบัญชี 0 บาท           - ค่าธรรมเนียมบัตรแรกเข้า 100 บาท

          - ค่าท าบัตร ATM แบบบัตรธรรมดา 0 บาท           - ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 200 บาท

          - ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 300 บาท วงเงินคุ้มครองเสียชีวิต 200,000 บาท (ปีถัดไปไม่ต่อก็ได้)                              รวม 300 บำท

         - ค่าสมัครฟรี SCB EASY APP (ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตบนมือถือ) หรือ EASY NET ฟรี

         - ค่าสมัครฟรี SCB Connect (รายการแจ้งเตือนเงินเข้า-ออกบัญชีฟรีผ่านไลน์)

         - ค่าสมัครฟรี SCB Promtpay

    1.2) ค่ำธรรมเนียมบัตรรำยปี ปี ละ 200 บำท     1.2) บัตร ATM ไม่มีควำมคุ้มครองประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ

    1.3) กรณีบัตรสูตรหำย ท ำบัตรใหม่ 100 บำท     1.3) กรณีบัตรสูญหำย ท ำบัตรใหม่ 100 บำท

สมัครชุดท่ี 1 : รับส่วนลดค่าธรรมเนียมออกบัตร ATM 300 บาท

2.  เปิดบัญชีแบบบัตร ATM มีประกันอุบัติเหตุคุ้มครองชีวิต 2.  เปิดบัญชีจ ำนวน 700 บำท

    2.1) จ ำนวนเงินท่ีใช้เปิดบัญชี 598 บำท (จำกปกติ 898 บำท) ประกอบด้วย       2.1  ท ำบัตร ATM VISA DEBIT พร้อมควำมคุ้มครองประกันชีวิตแบบมีชิปกำร์ด

          -  เปิดบัญชีเป็น 0 บาท           - ค่าธรรมเนียมบัตรแรกเข้า 100 บาท

          -  ค่าบัตร ATM แบบมีความคุ้มครอง อุบัติเหตุ 399 บาท           - ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ  599 บาท

          -  วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุ 100,000 บาท เบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุได้คร้ังละ 5,000 บาท/ไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง                              รวม 699 บำท

(เข้าโรงพยาบาลเท่าน้ัน คลีนิคเบิกไม่ได้ และเบิกได้จริงตามใบเสร็จตัวจริงเท่าน้ัน)       2.2  ท ำบัตร ATM มีควำมคุ้มครองกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุและมีค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุ

           - ค่าสมัคร SMS (รายปี) 199 บาท (สามารถขอยกเลิกได้ในปีถัดไป)             ตลอดปี (ไม่จ ำกัดจ ำนวนคร้ัง) 

           - ค่าสมัคร SCB EASY APP (ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตบนมือถือ)       2.3  กรณีบัตรสูญหำย ท ำบัตรใหม่  100  บำท

           - ค่าสมัคร SMS (รายปี) 199 บาท (สามารถขอยกเลิกได้ในปีถัดไป) * บัตร ATM มีความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และมีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุตลอดปี (ไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง) 

           - ค่าสมัครฟรี SCB Promtpay ตามรายละเอียด ดังน้ี

     2.2) ค่ำธรรมเนียมเนียมบัตรรำยปี ปีละ 599 บำท (1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท

     2.3) กรณีบัตรสูญหำย ท ำบัตรใหม่ 100 บำท (อบ.1) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือท าร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับข่ี หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

สมัคร ชุดท่ี 2 : รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท  - ส่วนลดค่าธรรมเนียมออกบัตร 300 บาท (2) ถูกฆาตกรรม หรือท าร้ายร่างกาย 30,000 บาท (3) อุบัติเหตุขณะขับข่ี หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 30,000 บาท

(4) การรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง) 5,000 บาท (5) คุ้มครองเงินท่ีถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที 10,000 บาท

(6) คุ้มครองเงินท่ีถูกโจรกรรม อันมีผลสืบเน่ืองจากถูกโจรกรรมข้อมูลบัตร 10,000 บาท

โทรศัพท์สอบถำมข้อมูล ธ.ไทยพำณิชย์ สำขำ มทส. 044 224831 โทรศัพท์สอบถำมข้อมูล ธ.กรุงไทย สำขำ มทส. 044 224876

กำรเปิดบัญชีกับธนำคำร ส ำหรับนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561
เพ่ือช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียน ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ค่ำหอพัก โดยวิธี "ตัดบัญชีเงินฝำกของนักศึกษำ"

*เอกสำรท่ีใช้เปิดบัญชีออมทรัพย์ กับธนำคำร ได้แก่ บัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริงเท่ำน้ัน !


