การยื่นเปิดบัญชีและทาบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
ภาคปกติ
ให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ติดต่อรับเอกสารเปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ และ
จัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. รับเอกสารเปิดบัญชีเพื่อทาบัตรนักศึกษา
- ภาคปกติ ติดต่อรับวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ณ ธนาคารกรุงศรี เวลา 08.30 –
15.30 น.
2. ยื่นขอเปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 3 – 5 สิงหาคม
2563 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้
 เอกสารคาขอเปิดบัญชี พร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
จานวน 1 ฉบับ
 รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 3x4 เซนติเมตร
จานวน 1 รูป
(พร้อมเขียนชื่อสกุลและรหัสนักศึกษาหลังรูปถ่าย)
 สาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนา
จานวน 2 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
 เงินสด
จานวน 170 บาท
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. นักศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ
2. ต้องใส่หน้ากากอนามัย
3. ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ ได้แก่ ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างทาความสะอาดมือ
ด้วยเจลหรือแอลกอฮอลฆ่าเชื้อ
4. ต้องสแกน QR Code ไทยชนะ เข้าใช้บริการ

3. กาหนดการยื่นเอกสารขอเปิดบัญชี ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มีดังต่อไปนี้
ลาดับที่
1.

ภาค
ปกติ

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

2.

ปกติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง)

สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
เทคนิคการสัตวแพทย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟิสิกส์
ภูมิสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถิติประยุกต์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาธารณสุขชุมชน
อุตสาหกรรมศิลป์
วิศวกรรมการก่อสร้าง
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
นวัตกรรมเซรามิกส์
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
การจัดการอุตสาหกรรม

วันที่
30 กรกฎาคม 2563

เวลา
08.30 – 12.00 น.

30 กรกฎาคม 2563

13.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ

ลาดับที่
3.

ภาค
ปกติ

หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

4.

ปกติ

นิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
รัฐศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

5.

ปกติ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)

6.

ปกติ

นิเทศศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
บัญชีบัณฑิต (4 ปี)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

7.

ปกติ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน)
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
ทัศนศิลป์
ออกแบบนิเทศศิลป์
การเงินและการธนาคาร
การจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
การบัญชี
การจัดการโรงแรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์
การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโรงแรม
การศึกษาปฐมวัย

วันที่
31 กรกฎาคม 2563

เวลา
08.30 – 12.00 น.

31 กรกฎาคม 2563

13.00 – 15.00 น.

3 สิงหาคม 2563

08.30 – 12.00 น.

3 สิงหาคม 2563

13.00 – 15.00 น.

4 สิงหาคม 2563

08.30 – 12.00 น.

หมายเหตุ

ลาดับที่
8.

ภาค
ปกติ

หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

9.

ปกติ

ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

10.

ปกติ

ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เคมี
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ชีววิทยา
ดนตรีศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นาฏศิลป์ไทย
พลศึกษา
พุทธศาสนศึกษา
ฟิสิกส์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศิลปศึกษา
สังคมศึกษา

วันที่
4 สิงหาคม 2563

เวลา
13.00 – 15.00 น.

5 สิงหาคม 2563

08.30 – 12.00 น.

5 สิงหาคม 2563

13.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ

