คู่มือแนะนำบริกำร : บัตร SMART STUDENT CARD ประถมศึกษำ
ธนำคำรกรุ งเทพและโรงเรี ยนอัสสัมชัญ มุ่งเน้ นพัฒนำบัตร SMART STUDENT CARD ประถมศึกษำ โดยลดขันตอนใน
้
กำรใช้ เงินสดเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ นกั เรี ยนในกำรใช้ ชีวิตในโรงเรี ยน ใช้ ง่ำยและปลอดภัยด้ วยบัตรใบเดียว ลดขันตอนกำรใช้
้
เงิ นสดในกำรชำระค่ำอำหำรหรื อสินค้ ำภำยในโรงเรี ยน จึงเป็ นกำรสร้ ำงวินัยทำงกำรเงิ น และเสริ มสร้ ำงให้ นักเรี ยนมีควำม
รับผิดชอบตังแต่
้ วยั เยำว์

รู ปแบบบัตร มีข้อมูลดังต่อไปนี ้
ด้ ำนหน้ ำบัตร
1. สัญลักษณ์ของโรงเรี ยนและธนำคำร
2. ชื่อโรงเรี ยน
3. รูปถ่ำยนักเรี ยนเป็ นรูปสี
4. ชื่อและนำมสกุลของนักเรี ยนเป็ นภำษำอังกฤษ
5. เลขประจำตัวนักเรี ยน , ช่วงชัน้
6. วันแรกเข้ ำเป็ นนักเรี ยน
7. ข้ อมูลในส่วนธนำคำร ได้ แก่ รหัสสำขำของธนำคำร
Expiry Date ชื่อผู้ถือบัตรภำษำอังกฤษ
ด้ ำนหลังบัตร
1. มีแถบลำยเซ็นของนักเรี ยน
2. แถบแม่เหล็ก
3. แถบบำร์ โค้ ด

คุณสมบัตขิ องบัตร SMART STUDENT CARD ประถมศึกษำ
 เป็ นบัตรประจำตัวนักเรี ยนพร้ อมรูปถ่ำยบนบัตร
 ใช้ บตั รลงเวลำเข้ ำ-ออกโรงเรี ยนได้ *
 ใช้ บตั รยืม/คืนหนังสือ ที่ห้องสมุดได้ *
 ใช้ บตั รชำระค่ำอำหำรที่โรงอำหำรและชำระค่ำสินค้ ำที่ร้ำนค้ ำภำยในโรงเรี ยนได้ **
หมำยเหตุ
* ระบบกำรใช้ งำนบัตรขึ ้นอยูก่ บั ระบบงำนภำยในโรงเรียน
** ผู้ปกครองหรื อนักเรี ยน สำมำรถเติมเงินลงในบัตรได้ ทจี่ ดุ เติมเงินภำยในโรงเรียน

ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับจำกบัตร SMART STUDENT CARD ประถมศึกษำ
ประโยชน์ ท่ ผี ้ ปู กครองจะได้ รับ
 เพิ่มควำมสะดวก อุน่ ใจ ให้ แก่ผ้ ปู กครอง สำมำรถควบคุมค่ำใช้ จ่ำยของบุตรหลำนได้ และไม่ต้องกังวลเรื่ องควำมปลอดภัยของ
บุตรหลำนวัยเยำว์ (นักเรี ยนไม่ต้องพกเงินสดในโรงเรี ยน)
 สะดวก ในกำรเติมเงิน สำหรับกำรใช้ บตั รชำระค่ำอำหำรที่โรงอำหำรและชำระค่ำสินค้ ำที่ร้ำนค้ ำภำยในโรงเรียน
ผู้ปกครองสำมำรถเติมเงินในบัตรได้ ณ จุดบริ กำรเติมเงินในโรงเรียน
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ประโยชน์ ท่ นี ักเรียนจะได้ รับ
 สะดวก สบำย สำมำรถใช้ บตั รได้ หลำกหลำยกำรใช้ งำนในโรงเรี ยนในบัตรเดียว (ไม่ต้องพกบัตรหลำยใบ)
 สะดวก ในกำรเติมเงิน สำหรับกำรใช้ บตั รชำระค่ำอำหำรที่โรงอำหำรและชำระค่ำสินค้ ำที่ร้ำนค้ ำภำยในโรงเรียน
นักเรี ยนสำมำรถเติมเงินในบัตรได้ ณ จุดบริ กำรเติมเงินในโรงเรี ยน
 ปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสด (ธนบัตรหรื อเศษเหรี ยญทีเ่ สีย่ งต่อกำรหำย)

วิธีเติมเงินในบัตร SMART STUDENT CARD ประถมศึกษำ
ผู้ปกครอง / นักเรี ยน สำมำรถเติมเงินในบัตรให้ บตุ รหลำนเพื่อใช้ ในกำรชำระค่ำอำหำรที่โรงอำหำรหรื อชำระค่ำสินค้ ำที่ร้ำนค้ ำ
ภำยในโรงเรียน โดยเติมเงิน ณ จุดบริ กำรเติมเงินในโรงเรี ยน

กรณีบัตรหำย/บัตรชำรุ ด/บัตรเสื่อมสภำพ
1. ติดต่อโรงเรี ยน
 แจ้ งอำยัดเงินในบัตรและขอหนังสือรับรอง เพื่อนำไปติดต่อธนำคำรขอออกบัตรใหม่ (ติดต่อฝ่ ำยกำรเงิน อำคำร Trinity)
2. โทรติดต่อธนำคำร
 แจ้ งอำยัดบัตร Prepaid ATM โทร 02 638 4444 (ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง)
3. ติอต่อธนำคำรกรุงเทพ ณ สำขำที่กำหนด*
 ขอออกบัตรใหม่และรอรับบัตรใหม่ภำยใน 2 สัปดำห์
* ติดต่อขอทำบัตรใหม่หรื อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
ธนำคำรกรุงเทพ สำขำอัสสัมชัญ พระรำม 2 โทร 034-870049-52 (วันจันทร์ -ศุกร์ เวลำ 8.30 – 15.30 น.)

อัตรำค่ ำธรรมเนียม
ฟรี!
ฟรี!

ค่ ำธรรมเนียมแรกเข้ ำ
ค่ ำธรรมเนียมกำรออกบัตรใหม่ เมื่อบัตรเสื่อมสภำพ

ค่ ำธรรมเนียมรำยปี
* นักเรี ยนสำมำรถใช้ งำนบัตรได้ สงู สุด 3 ปี ตลอดสถำนภำพกำรเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ตำมช่วงชันกำรศึ
้
กษำที่
โรงเรี ยนกำหนด (Year 1 – 3 และ Year 4 - 6)
บัตรหำย/ชำรุ ด
 ค่ำธรรมเนียม 100 บำทต่อบัตร
บัตรเสื่อมสภำพ
 ยกเว้ นค่ำธรรมเนียมกำรออกบัตรใหม่
กรณีพ้นสภำพกำรเป็ นนักเรียน
 คืนบัตรและขอคืนเงินในบัตร ภำยในระยะเวลำที่โรงเรี ยนกำหนด

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี
ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงเทพ สำขำอัสสัมชัญ พระรำม 2 โทร 034-870049-52 (วันจันทร์ -ศุกร์ เวลำ 8.30 – 15.30 น.)
หรื อ โทร 0 2638 4444 (ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง)
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