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คู่มือแนะน ำบริกำรบัตร SMART STUDENT CARD  
บัตรเงนิสดธนำคำรกรุงเทพ (Prepaid ATM Card)  

ประจ ำตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
 

บริกำรบตัร SMART STUDENT CARD คือบตัรเงินสดธนำคำรกรุงเทพ (Prepaid ATM Card) ช่วยลดขัน้ตอนในกำร
ใช้เงินสดเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้นกัเรียนในกำรใช้ชีวิตในโรงเรียน ใช้ง่ำยและปลอดภยัด้วยบตัรใบเดียว  โดยบตัรเงินสด
ธนำคำรกรุงเทพ (Prepaid ATM Card) เป็นบตัรไร้สมดุคู่ฝำก ที่สำมำรถจ ำกดัวงเงินกำรเบิกถอนจำกเคร่ือง ATM ธนำคำร
กรุงเทพ ได้ไมเ่กิน 500 บำทตอ่ครัง้ สงูสดุไมเ่กิน 10,000 บำทตอ่วนั จึงเป็นกำรสร้ำงวินยัทำงกำรเงินให้นกัเรียนตัง้แตว่ยัเยำว์ 
 

1) ตัวอย่ำงรูปแบบบัตร มีข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 ด้ำนหน้ำบตัร ด้ำนหลงับตัร 

 
 
 

2) คุณสมบัตขิองบัตรเงนิสดธนำคำรกรุงเทพ (Prepaid ATM Card) 
 

กำรใช้งำนในส่วนโรงเรียน 

 เป็นบตัรประจ ำตวันกัเรียนพร้อมรูปถ่ำยบนบตัร 

 ใช้บตัรลงเวลำเข้ำ-ออกโรงเรียนได้* 
 ใช้บตัรยมื/คืนหนงัสอื ที่ห้องสมดุได้* 
 ใช้บตัรช ำระคำ่อำหำรที่โรงอำหำรและช ำระคำ่สนิค้ำที่ร้ำนค้ำภำยในโรงเรียนได้** 

หมำยเหต ุ *   ระบบกำรใช้งำนบตัรขึน้อยูก่บัระบบงำนภำยในโรงเรียน 

  ** ผู้ปกครองหรือนกัเรียน สำมำรถเติมเงินลงในบตัรได้ทีจ่ดุเติมเงินภำยในโรงเรียน 
 

กำรใช้งำนในส่วนธนำคำร (บตัรเงนิสด Prepaid ATM Card ธนำคำรกรุงเทพ) 

 เป็นบตัร ATM ธนำคำรกรุงเทพ นกัเรียนสำมำรถถอนเงินได้ไมเ่กิน 500 บำทตอ่ครัง้ สงูสดุไมเ่กิน 10,000 บำทตอ่วนั 
ผำ่น เคร่ือง ATM ธนำคำรกรุงเทพ 

 ผู้ปกครองสำมำรถเติมเงินให้นกัเรียน ผำ่นเคร่ือง ATM ธนำคำรกรุงเทพ หรือผำ่นบริกำรบวัหลวง ไอแบงก์กิง้ 

 ไมต้่องมีสมดุคูฝ่ำก 
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3) ประโยชน์ที่จะได้รับจำกบัตรเงนิสดธนำคำรกรุงเทพ (Prepaid ATM Card) 
 

ประโยชน์ที่ ผู้ปกครองจะได้รับ 

 เพิ่มควำมสะดวก อุน่ใจ ให้แก่ผู้ปกครอง สำมำรถควบคมุคำ่ใช้จ่ำยของบตุรหลำนได้  

 สะดวกในกำรเติมเงินในบตัร (บตัรเงินสด Prepaid ATM Card ธนำคำรกรุงเทพ) ให้นกัเรียน ผำ่นเคร่ือง ATM ธนำคำร
กรุงเทพ หรือผ่ำนบริกำรบวัหลวง ไอแบงก์กิง้ (ส ำหรับผู้ปกครองที่มีบญัชีเงินฝำกและบตัรเดบิตบีเฟิสต์ ธนำคำร
กรุงเทพ) 
 

ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ 

 สะดวก สบำย สำมำรถใช้บตัรได้หลำกหลำยกำรใช้งำนในโรงเรียนในบตัรเดยีว (ไมต้่องพกบตัรหลำยใบ) 

 ปลอดภยั ไมต้่องพกเงินสด (ธนบตัรหรือเศษเหรียญทีเ่สีย่งตอ่กำรหำย) 

 สะดวก ในกำรเช็คยอดเงินและถอนเงินไว้ใช้ ผำ่นเคร่ือง ATM ธนำคำรกรุงเทพ 
 

4) อัตรำค่ำธรรมเนียม 
 

ค่ำธรรมเนียมรำยปี 

 ยกเว้นคำ่ธรรมเนียมแรกเข้ำ  
(ปกติธนำคำรเรียกเก็บอตัรำบตัรละ 100 บำท)  

 คำ่ธรรมเนียมรำยปี แบบเหมำจำ่ยครัง้เดียว 200 บำท ตอ่บตัร  
(ปกติธนำคำรเรียกเก็บอตัรำปีละ 200 บำทตอ่บตัร) 

 

หมำยเหต ุ นกัเรียนสำมำรถใช้งำนบตัรได้สงูสดุ 3 ปี ตลอดสถำนภำพกำรเป็นนกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญั ตำมชว่งชัน้
กำรศกึษำที่โรงเรียนก ำหนด (ชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 1 – 3 และชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 4 – 6) 

 

ค่ำธรรมเนียมบัตรทดแทน 

1) คำ่ธรรมเนียมกำรท ำบตัรใหม ่กรณีบตัรหำย หรือลมืรหสั หรือเปลีย่นข้อมลูบนบตัร หรือบตัรช ำรุดนอกเหนือจำกข้อ 2 
นกัเรียนจะต้องท ำบตัรใหม ่ธนำคำรจะออกบตัรใหมใ่ห้นกัเรียน ตำมที่ได้รับแจ้งจำกโรงเรียน และจะเก็บคำ่ธรรมเนียม
กำรท ำบตัรใหม ่100 บำทตอ่บตัร 

2) คำ่ธรรมเนียมกำรท ำบตัรใหม ่กรณีบตัรเสือ่มสภำพ หรือแถบแมเ่หลก็เสยีอนัเนื่องจำกควำมช ำรุดบกพร่องของบตัรเอง 
หรือเคร่ืองเอทีเอ็มยึด ให้นกัเรียนน ำบตัรมำติดต่อธนำคำรเพื่อขอออกบตัรใหม่ โดยยกเว้นค่ำธรรมเนียมท ำบตัรให้
นกัเรียน 
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5) ขัน้ตอนกำรขอออกบัตรทดแทน  
 

5.1 กรณีบตัรช ำรุด หรือบตัรเสือ่มสภำพ   

 ผู้ถอืบัตรติดต่อโรงเรียน  น ำบตัรเก่ำสง่คืนให้โรงเรียน (ติดต่อที่ห้องธุรกำร อำคำรอสัสมัชญั ชัน้ 1 โทร 0 2630 
7111-25 ต่อ 409 – 410) เพื่อแจ้งอำยดัเงินในบตัร โดยโรงเรียนเป็นผู้ รวบรวมข้อมลูนกัเรียนสง่ให้ธนำคำรออก    
บตัรใหม ่ เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ธนำคำรจะสง่มอบบตัรใหมใ่ห้นกัเรียนที่โรงเรียน ภำยใน 2 สปัดำห์  

 ผู้ถือบัตรโทรติดต่อธนำคำร  เพื่อแจ้งอำยดับตัรเงินสดธนำคำรกรุงเทพ (Prepaid ATM Card) กบัธนำคำร            
ที่หมำยเลข โทร. 0 2638 4444 (ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง) 

 
5.2 กรณีบตัรหำย หรือบตัรถกูยดึโดยเคร่ืองเอทีเอ็ม 

 ผู้ถือบัตรติดต่อโรงเรียน (ติดต่อที่ห้องธุรกำร อำคำรอสัสมัชญั ชัน้ 1 โทร 0 2630 7111-25 ต่อ 409 – 410)     
เพื่อแจ้งบตัรนกัเรียนหำยหรือบตัรถกูยดึโดยเคร่ืองเอทีเอ็ม แจ้งอำยดัเงินในบตัร โดยโรงเรียนเป็นผู้ รวบรวมข้อมลู
นกัเรียนส่งให้ธนำคำรออกบตัรใหม่  เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ธนำคำรจะส่งมอบบตัรใหม่ให้นกัเรียนที่โรงเรียน 
ภำยใน 2 สปัดำห์  

 ผู้ถือบัตรโทรติดต่อธนำคำร  เพื่อแจ้งอำยดับตัรเงินสดธนำคำรกรุงเทพ (Prepaid ATM Card) กบัธนำคำร            
ที่หมำยเลข โทร. 0 2638 4444 (ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง) 

 
5.3 กรณีขอเปลีย่นแปลงรูปภำพ 

 ผู้ถือบัตรติดต่อโรงเรียน (ติดต่อที่ห้องธุรกำร อำคำรอสัสมัชญั ชัน้ 1 โทร 0 2630 7111-25 ต่อ 409 – 410)       
แจ้งควำมประสงค์ขอเปลีย่นแปลงรูปภำพ โดยโรงเรียนเป็นผู้รวบรวมข้อมลูรูปภำพใหม่ของนกัเรียนตำมรูปแบบที่
ธนำคำรก ำหนดส่งให้ธนำคำรออกบตัรใหม่  เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ธนำคำรจะส่งมอบบตัรใหม่ให้นกัเรียนที่
โรงเรียน ภำยใน 2 สปัดำห์  

 
5.4 กรณีพ้นสภำพกำรเป็นนกัเรียน 

 นกัเรียนจะใช้บตัรเงินสด Prepaid ATM Card ธนำคำรกรุงเทพ ได้ตลอดสถำนภำพเป็นนกัเรียนมธัยมศึกษำ
โรงเรียนอัสสมัชัญ ตำมช่วงชัน้กำรศึกษำที่โรงเรียนก ำหนด (ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 และชัน้มัธยมศึกษำ            
ปีที่ 4 – 6) กรณีพ้นสภำพกำรเป็นนักเรียนไม่ว่ำกรณีใดๆ ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองติดต่อธนำคำรกรุงเทพ       
สำขำโอเรียนเต็ล เพื่อขอคืนมลูคำ่เงินในบตัรเงินสดธนำคำรกรุงเทพ (Prepaid ATM Card) โดยธนำคำรจะโอนเงิน
เข้ำบญัชีสะสมทรัพย์ธนำคำรกรุงเทพของนกัเรียน 
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6) วิธีเตมิมูลค่ำเงนิเข้ำในบัตรเงนิสดธนำคำรกรุงเทพ (Prepaid ATM Card)  
 

 

ผู้ปกครองต้องท ำอะไรบ้ำง? 
ผู้ปกครองที่ยงัไม่มีบัญชีเงนิฝำก หรือ มีบัญชเีงนิฝำกอยู่แล้วแต่ยงัไม่มีบตัรบีเฟิสต์ 

 ติดตอ่ขอเปิดบญัชีเงินฝำก และ/หรือท ำบตัรบีเฟิสต์ ธนำคำรกรุงเทพ 
ได้ที่ธนำคำรกรุงเทพทกุสำขำทัว่ประเทศ หรือเพื่อควำมสะดวกสำมำรถตดิตอ่ธนำคำรกรุงเทพสำขำที่ก ำหนด 
ได้แก่  ธนำคำรกรุงเทพ สำขำโอเรียนเตล็  

โทร 0 2630 6780-2 / 0 2237 8593 
เวลำท ำกำร วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลำ 08.30 – 16.00 น.  

 
 

ผู้ปกครองสำมำรถเติมมลูคำ่เงินเข้ำในบตัรเงินสดธนำคำรกรุงเทพ (Prepaid ATM Card) ให้นกัเรียนได้ สะดวก ปลอดภยั 
ผำ่นช่องทำงของธนำคำรได้ 2 ชอ่งทำง คือ 

 

ช่องทำงที่ 1 : ขัน้ตอนกำรเตมิมูลค่ำเงนิเข้ำในบัตรเงนิสดธนำคำรกรุงเทพ (Prepaid ATM Card)   
ผ่ำนเคร่ืองเอทีเอ็มธนำคำรกรุงเทพ 

 

เร่ิมท ำรำยกำรหลงัจำกกดรหสั และเลือกภำษำแล้ว หน้ำจอที่ปรำกฎ คือ 

  
1) เลือกบริกำร “โอนเงิน/โอนเงินพร้อมเพย์/ช ำระเงิน/เตมิเงินมือถือ/อ่ืนๆ        2) เลือกบริกำร “ช ำระเงิน/เติมเงินมือถือ/เตมิเงิน Easy Pass 

 

  
                     3) เลือกประเภทบญัชีท่ีต้องกำรใช้หกับญัชี                                  4) เลือกบริกำร “อ่ืนๆ” 

 

  
                        5) เลือกบริกำร “เตมิเงิน”               6) เลือกบริกำร “บตัรเงินสดธนำคำรกรุงเทพ (BBL Prepaid Card) 
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               9) ตรวจสอบข้อมลู และ กดยืนยนักำรท ำรำยกำร  10) ท ำรำยกำรเรียบร้อยแล้ว กดต้องกำร หำกท่ำนจะใช้บริกำรอ่ืน   
 

 

ช่องทำงที่ 2 : ขัน้ตอนกำรเตมิมูลค่ำเงนิเข้ำในบัตรเงนิสดธนำคำรกรุงเทพ (Prepaid ATM Card)   
ผ่ำนบัวหลวง ไอแบงก์กิง้ 

 
 

กำรเข้ำสู่บริกำรครัง้แรก 

 
หมำยเหต ุ **ขัน้ตอนเฉพำะผู้ที่สมคัรบริกำรผำ่นเคร่ืองเอทีเอม็เทำ่นัน้ 

 
 
 
 
 

        7) ระบหุมำยเลข “บตัรเงินสดธนำคำรกรุงเทพ  
(BBL Prepaid Card) 16 หลกั และตรวจสอบควำมถูกต้อง 
 

 

                     8) กดจ ำนวนเงินท่ีต้องกำรเตมิ 
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ขัน้ตอนกำรเตมิเงนิบัตรเงินสด Prepaid ATM Card ธนำคำรกรุงเทพ  
1) เข้ำสู่ระบบบัวหลวง ไอแบงก์กิง้ ได้ที่ www.bangkokbank.com/ibanking  โดยกรอก “รหสัประจ ำตวั (User ID)” 

และ “รหสัลบัแรกเข้ำ/รหสัลบัสว่นตวั (PIN/Password)” แล้วคลกิ “เข้ำสูบ่ริกำร” 

2) เพิ่มบัตรเงนิสด Prepaid ATM Card ธนำคำรกรุงเทพ บุคคลอ่ืน (เฉพำะกำรเติมเงินครัง้แรก) 

 

 A  เข้ำเมน ู“ช ำระเงิน/เตมิเงิน” และ B คลกิ “เพิ่มบตัรบคุคลอื่น”  

 C  ระบหุมำยเลขบตัรเงินสด 16 หลกั 

 D  ก ำหนดช่ือยอ่ผู้ ถือบตัรเงินสด 

 E  ระบอุีเมล แอดเดรส ของผู้ ถือบตัรเงินสด (ส ำหรับกำรแจ้งผลกำรเติมเงินทำงอีเมล) 

 F  ระบหุมำยเลขโทรศพัท์มือถือของผู้ ถือบตัรเงินสด (ส ำหรับกำรสง่ SMS แจ้งผลกำรเติมเงิน) 

 G คลกิ “ขัน้ตอนตอ่ไป” เพื่อด ำเนินกำร 

  

 H/I เข้ำสูห่น้ำจอตรวจสอบข้อมลู หำกข้อมลูที่ระบถุกูต้องให้ใสร่หสัผ่ำนครัง้เดียว (SMS OTP) ที่ระบบสง่ SMS 
ให้ที่หมำยเลขโทรศพัท์มือถือของท่ำนที่ลงทะเบียนไว้กบัธนำคำร จำกนัน้คลิก “ยืนยนั” เพื่อท ำรำยกำรเพิ่มบตัร   
เงินสด 
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คูมื่อแนะน ำบริกำรบตัรเงินสดธนำคำรกรุงเทพ (Prepaid ATM Card)   
ประจ ำตวันกัเรียนระดบัมธัยมศกึษำ โรงเรียนอสัสมัชญั  28 มิถนุำยน 2560 
 

3) ท ำรำยกำรเตมิเงนิบัตรเงนิสด Prepaid ATM Card ธนำคำรกรุงเทพ 

  

 A เข้ำเมน ู“เติมเงินบตัรเงินสด”  

 B เลอืกบตัรเงินสดทีท่ำ่นต้องกำรเตมิเงินให้ จำกเมน ูDrop Down 

 C เลอืกบญัชีที่จะใช้ในกำรท ำรำยกำรเตมิเงิน 

 D ระบจุ ำนวนเงินท่ีต้องกำรเติม 

 E เลอืกวนัท่ี ท่ีต้องกำรท ำรำยกำร 

 F  เลอืกรูปแบบกำรเติมเงิน (เตมิเงิน 1 ครัง้, เติมเงินทกุสปัดำห์, เตมิเงินทกุเดือน หรือ เตมิเงินทกุ 3 เดือน) 

 G ระบบุนัทกึช่วยจ ำ 

 H เลอืกสง่ อีเมล และ/หรือ SMS เพื่อแจ้งผลกำรเติมเงินให้ผู้ ถือบตัรเงินสดทรำบ 

 I คลกิ “ขัน้ตอนตอ่ไป” เพื่อด ำเนินกำร 

   
 J  เข้ำสูห่น้ำจอตรวจสอบ หำกข้อมลูที่ระบถุกูต้อง ให้คลกิ “ยืนยนั” เพื่อท ำรำยกำร 
 เมื่อท ำรำยกำรเติมเงินบตัรเงินสดเรียบร้อยแล้ว ทำ่นสำมำรถคลิก “พิมพ์” เพื่อสัง่พิมพ์ใบยืนยนัรำยกำรและเก็บไว้

เป็นหลกัฐำน 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

หำกมข้ีอสงสัยเพิ่มเติมกรุณำติดต่อ : ธนำคำรกรุงเทพ สำขำโอเรียนเต็ล โทร 0 2630 6780-2 / 0 2237 8593 
 


