เอกสารแนบที 2

ใบสมัคร
ค่ ายการเงิน “TISCO Financial Camp” ออมก่ อนใช้ สร้ างวินัยทางการเงิน
คําชีแ' จงการสมัคร: กรุ ณากรอกข้ อมูลตัวบรรจง และแนบเอกสารหลักฐานให้ ครบถ้ วน โดยใบสมัครแบ่งเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที) * สําหรับนักเรี ยน , ท่าน และ ส่วนที) , สําหรับคุณครูที)ปรึกษา * ท่าน (ต้ องไม่เคยเข้ าร่ วมค่ายการเงินทิสโก้ มา
ก่อน) ดังนี 3
ส่ วนที+ , ใบสมัครและเอกสารสําหรั บนักเรี ยน ประกอบด้ วย
*.* ใบสมัครของนักเรี ยน พร้ อมติดรู ปถ่ายขนาด 1 หรื อ 2 นิ 3ว คนละ 1 รู ป
*., เอกสารคําถามที)เกี)ยวข้ องกับความสนใจทางด้ านการเงินเพื)อประกอบการพิจารณา (* ทีม/*ชุด)
ส่ วนที+ 0 ใบสมัครและเอกสารสําหรั บคุณครู ท+ ปี รึกษา ประกอบด้ วย
,.* ใบสมัครของคุณครู พร้ อมติดรู ปถ่ายขนาด * หรื อ , นิ 3ว จํานวน * รู ป
,., แบบสอบถามความพร้ อมในการดําเนินกิจกรรมต่อยอดของโรงเรี ยนหลังจบค่าย
ส่ งใบสมัครมาได้ ท+ ี
ค่ ายการเงินทิสโก้ รุ่ นที+ ........(ระบุรุ่นที)สมัคร).............
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
48/2 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน3 1
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500
หรือ E-mail: tiscofinancialcamp@tisco.co.th หรือ Inbox มาทางเพจ ค่ ายการเงินทิสโก้
สอบถามรายละเอียดเพิ+มเติม ติดต่ อได้ ท+ ี :
ผู้ประสานงาน: คุณธนพัฒน์ กลิ)นพิบลู ย์ / คุณกิตติมา อัศวเรื องชัย
โทรศัพท์: 02 633 6686 / 02 633 6907 โทรสาร: 02 633 6925 (เวลาทําการ จันทร์ -ศุกร์ 8.30-17.00 น.)
Email : tiscofinancialcamp@tisco.co.th Website : www.tisco.co.th/th/sd/csr/socialcreativity.html#.html
Facebook : www.facebook.com/tiscofinancialcamp
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ส่ วนที+, (,.,)

ใบสมัครเข้ าร่ วมค่ ายการเงินทิสโก้ “TISCO Financial Camp”
กรุณา

เลื อกรุ่นที ต้องการเข้าร่ วม ( ที ม ต่อ รุ่น เท่านัน)
รุ่นที) *^ : วันที) *^ - ,_ มีนาคม ,`a, (รวมวันเดินทาง)
รุ่นที) *b : วันที) * – a เมษายน ,`a, (รวมวันเดินทาง)

ชื+อทีม ................................................................... โรงเรี ยน.........................................................
ส่ วนที+ , ใบสมัครสําหรั บนักเรี ยน
ผู้สมัครคนที+ 1: นักเรี ยน
ชื)อ (นาย/นางสาว)......................................................นามสกุล...............................................
อายุ..................ปี ชื)อเล่น...........................................ชันมั
3 ธยมศึกษาปี ที) ...............................
แผนการเรี ยน………………….............................................เกรดเฉลี)ย……….........................
ติดรูปถ่าย
เลขประจําตัวนักเรี ยน................................... เลขประจําตัวประชาชน..................................
สัญชาติ.................................................ศาสนา............................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที)ติดต่อได้ ...................................................................................................
E-mail ................................................................................................................................................................
ชื)อผู้ปกครอง............................................................... หมายเลขโทรศัพท์...........................................................
ตําแหน่ง/กิจกรรมที)เข้ าร่ วมในโรงเรี ยนที)โดดเด่นที)สดุ .........................................................................................
......................................................................................................................................................................
โรคประจําตัว □ไม่มี มี (ระบุ) ...................................ยารับประทาน □ไม่มี มี (ระบุ)........................
ประวัติการแพ้ ยา□ไม่มี มี (ระบุ) .............................................................................................................
ประวัติการแพ้ อาหาร □ไม่มี มี (ระบุ) ...........................................................................................................
ประเภทอาหาร (กรุ ณาระบุให้ ชดั เจน) อาหารทัว) ไป
อาหารมุสลิม
อาหารมังสวิรัติ

□ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นความจริ งและยินดีปฏิบตั ิตามเงื)อนไขโครงการทุกประการ
ลงชื)อ ............................................นักเรี ยนผู้สมัครคนที) *
(.........................................)
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ส่ วนที+, (,.,)

ผู้สมัครคนที+ 2: นักเรี ยน
ชื)อ (นาย/นางสาว)......................................................นามสกุล...............................................
อายุ..................ปี ชื)อเล่น...........................................ชันมั
3 ธยมศึกษาปี ที) ...............................
ติดรูปถ่าย
แผนการเรี ยน………………….............................................เกรดเฉลี)ย……….........................
เลขประจําตัวนักเรี ยน................................. เลขประจําตัวประชาชน..........................................
สัญชาติ...............................................ศาสนา…………………………....................................
หมายเลขโทรศัพท์ที)ติดต่อได้ ...........................................................................................
E-mail ................................................................................................................................................................
ชื)อผู้ปกครอง............................................ หมายเลขโทรศัพท์ผ้ ปู กครอง...........................................................
ความสามารถพิเศษ .......................................................................................................................................
ตําแหน่ง/กิ จกรรมที) เข้ าร่ วมในโรงเรี ยนที) โดดเด่นที) สุด .........................................................................................
......................................................................................................................................................................
โรคประจําตัว □ไม่มี
มี (ระบุ) ...................................ยารับประทาน □ไม่มี
มี (ระบุ)........................
ประวัติการแพ้ ยา□ไม่มี มี (ระบุ) .............................................................................................................
ประวัติการแพ้ อาหาร □ไม่มี มี (ระบุ) ...........................................................................................................
ประเภทอาหาร (กรุ ณาระบุให้ ชดั เจน) อาหารทัว) ไป
อาหารมุสลิม
อาหารมังสวิรัติ
□ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นความจริ งและยินดีปฏิบตั ิตามเงื)อนไขโครงการทุกประการ

ลงชื)อ .............................................นักเรี ยนผู้สมัครคนที) ,
(..................................................)
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ส่ วนที+, (,.0)
คําถามสําหรับนักเรียน
(ตอบด้ วยกัน * ชุด/ทีม)

คําถามทีเกียวข้ องกับความสนใจทางด้ านการเงิน
คําชี 3แจง กรุ ณาตอบให้ ครบทุกข้ อ (เขียนเฉพาะในพื 3นที)ที)กําหนดให้ เท่านัน)
3
1. จงบอกเหตุผลว่ าทําไมค่ ายการเงินทิสโก้ จงึ ต้ องเลือกคุณมาเข้ าค่ าย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
0. แรงจูงใจที+ทาํ ให้ คุณตัดสินใจสมัครค่ ายการเงินทิสโก้ คืออะไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. ค่ ายการเงินจะเปลี+ยนแปลงนิสัยการใช้ เงินของตัวคุณเองได้ อย่ างไร ยกตัวอย่ างประกอบให้ ชัดเจน
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
P. หากคุณได้ รับเลือกให้ เข้ าร่ วมค่ ายการเงิน คุณตัง' ใจจะเผยแพร่ ความรู้ ท+ ไี ด้ ไปสู่ผ้ ูอ+ ืนอย่ างไร
…………………………………………………………………………....………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………
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ส่ วนที+0 (0.,)

ส่ วนที+ 2 ใบสมัครสําหรั บคุณครู ท+ ปี รึ กษา
ผู้สมัครคนที+ 3: คุณครู ที)ปรึกษาทีม
ชื)อ (นาย/นาง/ นางสาว)........................................ นามสกุล……....................................
ติดรูปถ่าย
ชื)อเล่น............................อายุ............ปี เลขประจําตัวประชาชน.......................................
ตําแหน่งทางราชการ......................................................................................................
คุณครู ประจําวิชา ........................................................................................................
สัญชาติ...........................ศาสนา.................................... การศึกษาสูงสุด ระดับปริ ญญา.......................................
สาขาที)จบการศึกษา ....................................................มหาวิทยาลัย....................................................................
โรคประจําตัว □ไม่มี □ มี (ระบุ) ...................................ยารับประทาน □ไม่มี □ มี(ระบุ)..........................
ประวัติการแพ้ ยา□ไม่มี □ มี (ระบุ) ............................................................................................................
ประวัติการแพ้ อาหาร□ไม่มี □ มี (ระบุ) ............................................................................................................
ประเภทอาหาร (กรุ ณาระบุให้ ชดั เจน) □อาหารทัว) ไป □อาหารมุสลิม □อาหารมังสวิรัติ
โทรศัพท์บ้าน ..................................... โทรศัพท์ที)โรงเรี ยน...................................... มือถือ................................
E-mail ...........................................................................................................................................................
กิจกรรมที)ดแู ลในสถานศึกษาปั จจุบนั ...............................................................................................................
......................................................................................................................................................................
□ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นความจริ งและยินดีปฏิบตั ิตามเงื)อนไขโครงการทุกประการ

ลงชื)อ …..………....................................... ผู้สมัคร
(...........................................................)
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ส่ วนที+0 (0.0)
คําถามสําหรับ
คุณครูท+ ีปรึกษา

แบบสอบถามความพร้ อมในการดําเนินกิจกรรมต่ อยอดฯ
กรุณาตอบคําถามให้ครบถ้วน
*. โรงเรี ยน……………………………….………………...………………… จังหวัด………………………………………
สังกัด…………………………………………………………… ระดับชันที
3 )เปิ ดสอน……………………………………
ขนาดของโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก (*-`ii คน)
ขนาดกลาง (`i*-*,`ii คน)
ขนาดใหญ่ (*,`i*-,,iii คน)
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตังแต่
3 ,,`i* ขึ 3นไป)
จํานวนนักเรี ยน…………………คน จํานวนครู…………………คน ประเภท
ประจํา ไป-กลับ
ที)อยูโ่ รงเรี ยน...........................................................................................................................................................
,. ท่านทราบข้ อมูลเกี)ยวกับค่ายการเงินของธนาคารทิสโก้ จาก (สามารถตอบได้ มากกว่า * ข้ อ)
จดหมายแจ้ งรายละเอียดโครงการ
Facebook
เพื)อน / โรงเรี ยนอื)น
E-mail
Website
สือ) อื)นๆ กรุณาระบุ ………………………………..
_. กรุณาให้ ความเห็นต่อ “ค่ายการเงิน” และ “กิจกรรมต่อยอด” ในการด้ านพัฒนาความรู้และการเผยแพร่
ค่ ายการเงิน…………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
กิจกรรมต่ อยอด…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………...…………….
k. โรงเรี ยนของท่านมีความพร้ อมในการดําเนินกิจกรรมต่อยอดหรื อไม่ อย่างไร
k.* ดําเนินกิจกรรมต่อยอดอย่างแน่นอน
k., อาจจะไม่ดําเนินกิจกรรมต่อยอด (กรุณาให้ เหตุผล)………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………...……………………….…
k._ ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมต่อยอดได้ (กรุณาให้ เหตุผล)……………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………………...…………...................

ผู้ให้ ข้อมูล …..……….......................................
(.........................................................)
คุณครู ที)ปรึกษาทีม
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