
ก าหนดการรับบัตรประจ าตัวนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562  

ณ ห้องเรียน 15-901 และ 15-903 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
*********************** 

วันพฤหัสบดีที ่18 กรกฎาคม 2562 
เวลา ภาคเช้า เวลา ภาคบ่าย 

10.00 - 12.00 น. คณะครุศาสตร ์   13.30 - 16.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 
เวลา ภาคเช้า เวลา ภาคบ่าย 

09.00 - 12.00 น. 1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2.คณะสาธารณสุขศาสตร์       
3.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ       
4.คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม         

13.30 - 16.00 น. 1.คณะวิทยาการจัดการ        
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในการรับบัตรนักศึกษา 
1. บัตรประชาชนตัวจริง  (ล่าสุดและไม่หมดอายุ) ก่อนวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562
2. เงินเปิดบัญชี  จ านวน 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) (ธนาคารหักค่าธรรมเนียมท าบัตรนักศึกษา จ านวน 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ช าระครั้งเดียว)
ยกเว้นกรณีบัตรหายหรือบัตรช ารุด มีค่าธรรมเนียมออกบัตรใบใหม่ทดแทน 50.- บาท/ครั้ง 

กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. 



(ร่าง) แผนผังการสถานที่ การรับบัตรนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเรียน 15-901 และ 15-903 ช้ัน 9 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

*********************** 
ขั้นตอนการบัตรนักศึกษา 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

ห้องเรียน 15-901 ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ห้องเรียน 15-903 ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ-นามสกุล/รหัสนักศึกษา/คณะ
2. เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ชี้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ กับนักศึกษา
3. นักศึกษาน าบัตรประชาชนยืนยันตัวตน ผ่าน Laptop
4. เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ท าการบันทึกข้อมูลของนักศึกษา ผ่าน Tablet

5. นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมรายปีแบบเหมาจ่าย 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
6. รับบัตรประจ าตัวนักศึกษา
7. ตรวจเช็คการรับ User id และ password / การเข้าใช้งาน KTB KEXT
8. นักศึกษา ท าการสมัครเข้าใช้งาน KTB Line Connext

(ร่าง) แผนผังการสถานที่ 

ห้อง 15-906 ทางหนีไฟ ห้อง 15-905 ห้อง 15-904 ห้อง 15-902 ห้องน้ า 
 ทางเข้า-ออก  

ทางเข้า-ออก    ทางเข้า-ออก    ทางเข้า-ออก
ทางเข้า-ออก 

ห้อง 15-903 
 จุด 7 และ จุด 8  
 ตรวจเช็คและการใช้งาน             จุด 5 ช าระเงิน 
 KTB KEXT        1.โต๊ะพับ จ านวน 2 ตัว
1.เก้าอ้ี จ านวน 40 ตัว 2.เก้าอ้ี จ านวน 6 ตัว

 จุด 6 รับบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
1.โตะ๊พับ จ านวน 3 ตัว
2.เก้าอ้ี จ านวน 6 ตัว

ห้อง 15-901 
 จุด 4 ท าการบันทึกข้อมูล 
 ของนักศึกษา ผ่าน Tablet          จุด 2 ชี้แจ้งรายละเอียด 
1.โต๊ะพับ จ านวน 10 ตัว 1.เก้าอ้ี จ านวน 40 ตัว
2.เก้าอ้ี จ านวน 40 ตัว

  จุด 3 แสดงบัตรประชาชน 
   1.โต๊ะพับ จ านวน 10 ตัว  

2.เกา้อ้ี จ านวน 6 ตัว

จุด 1 ตรวจสอบ      ทางเข้า-ออก 
รายชื่อ           ลิฟต์ ชั้น 9 

 จ านวน 2 ตัว 

 ทางเข้า-ออก ลิฟต์ ชั้น 9 จ านวน 3 ตัว 

กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. 


