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ใบสมัคร 

ค่ายการเงนิ “TISCO Financial Camp” ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน 

 

คาํชี 'แจงการสมัคร: กรุณากรอกข้อมลูตวับรรจง และแนบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วน โดยใบสมคัรแบ่งเป็น 2 สว่น 

สว่นที) * สําหรับนกัเรียน , ท่าน และ สว่นที) ,  สําหรับคณุครูที)ปรึกษา * ท่าน (ต้องไมเ่คยเข้าร่วมคา่ยการเงินทิสโก้มา

ก่อน) ดงันี 3 

 

ส่วนที+ , ใบสมัครและเอกสารสําหรับนักเรียน  ประกอบด้วย  

 *.*  ใบสมคัรของนกัเรียน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ 3ว คนละ 1 รูป  

*.,  เอกสารคําถามที)เกี)ยวข้องกบัความสนใจทางด้านการเงินเพื)อประกอบการพิจารณา (* ทีม/*ชดุ) 

 

ส่วนที+ 0 ใบสมัครและเอกสารสําหรับคุณครูที+ปรึกษา ประกอบด้วย 

 ,.*   ใบสมคัรของคณุครู พร้อมติดรูปถ่ายขนาด * หรือ , นิ 3ว จํานวน * รูป  

,.,    แบบสอบถามความพร้อมในการดําเนินกิจกรรมตอ่ยอดของโรงเรียนหลงัจบคา่ย   

    
ส่งใบสมัครมาได้ที+ 
 

ค่ายการเงนิทิสโก้ รุ่นที+ ........(ระบรุุ่นที)สมคัร)............. 
ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)  

48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั 3น 1  
ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กทม.10500 

 

หรือ E-mail: tiscofinancialcamp@tisco.co.th หรือ Inbox มาทางเพจ ค่ายการเงนิทสิโก้ 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ+มเติม ติดต่อได้ที+ : 
ผู้ประสานงาน:   คณุธนพฒัน์  กลิ)นพิบลูย์  / คณุกิตติมา  อศัวเรืองชยั  
โทรศพัท์: 02 633 6686 / 02 633 6907   โทรสาร: 02 633 6925  (เวลาทําการ จนัทร์-ศกุร์ 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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        ใบสมัครเข้าร่วมค่ายการเงนิทิสโก้  “TISCO Financial Camp” 

กรุณา � เลือกรุ่นที�ตอ้งการเขา้ร่วม  ( � ทีม ต่อ � รุ่น เท่านั�น) 

      �  รุ่นที) *^ : วนัที)  *^ - ,_ มีนาคม   ,`a, (รวมวนัเดินทาง) 

                   �  รุ่นที) *b : วนัที)    * – a  เมษายน  ,`a, (รวมวนัเดินทาง) 
 

ชื+อทมี ................................................................... โรงเรียน......................................................... 
 

  ส่วนที+ , ใบสมัครสําหรับนักเรียน 

ผู้สมัครคนที+ 1: นักเรียน  

ชื)อ (นาย/นางสาว)......................................................นามสกลุ............................................... 

อายุ..................ปี  ชื)อเลน่...........................................ชั 3นมธัยมศกึษาปีที) ............................... 

แผนการเรียน………………….............................................เกรดเฉลี)ย………......................... 

เลขประจําตวันกัเรียน................................... เลขประจําตวัประชาชน.................................. 

สญัชาติ.................................................ศาสนา............................................................  

หมายเลขโทรศพัท์ที)ติดตอ่ได้................................................................................................... 

E-mail ................................................................................................................................................................ 

                ชื)อผู้ปกครอง............................................................... หมายเลขโทรศพัท์........................................................... 

ตําแหน่ง/กิจกรรมที)เข้าร่วมในโรงเรียนที)โดดเดน่ที)สดุ......................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

โรคประจําตวั □ไมมี่   � มี    (ระบ)ุ ...................................ยารับประทาน □ไมมี่   � มี  (ระบ)ุ........................  

ประวติัการแพ้ยา□ไมมี่   � มี  (ระบ)ุ ............................................................................................................. 

ประวติัการแพ้อาหาร □ไมมี่   � มี  (ระบ)ุ ........................................................................................................... 

ประเภทอาหาร  (กรุณาระบใุห้ชดัเจน)    �อาหารทั)วไป     �อาหารมสุลิม      �อาหารมงัสวิรัติ 

 

 

□  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูข้างต้นเป็นความจริงและยินดีปฏิบติัตามเงื)อนไขโครงการทกุประการ 

 

                                                                            ลงชื)อ ............................................นกัเรียนผู้สมคัรคนที) *  

                                                                              (.........................................)    

 

 
 

ติดรูปถ่าย 

ส่วนที+,  (,.,) 
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 ผู้สมัครคนที+ 2: นักเรียน  

ชื)อ (นาย/นางสาว)......................................................นามสกลุ............................................... 

อาย.ุ.................ปี  ชื)อเลน่...........................................ชั 3นมธัยมศกึษาปีที) ............................... 

แผนการเรียน………………….............................................เกรดเฉลี)ย………......................... 

เลขประจําตวันกัเรียน................................. เลขประจําตวัประชาชน.......................................... 

สญัชาติ...............................................ศาสนา…………………………....................................  

หมายเลขโทรศพัท์ที)ติดตอ่ได้........................................................................................... 

E-mail ................................................................................................................................................................ 

                ชื)อผู้ปกครอง............................................ หมายเลขโทรศพัท์ผู้ปกครอง........................................................... 

ความสามารถพิเศษ ....................................................................................................................................... 

ตําแหน่ง/กิจกรรมที)เข้าร่วมในโรงเรียนที)โดดเด่นที)สุด......................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

โรคประจําตวั □ไม่มี   � มี    (ระบุ) ...................................ยารับประทาน □ไม่มี   � มี  (ระบุ)........................  

ประวติัการแพ้ยา□ไมมี่   � มี  (ระบ)ุ ............................................................................................................. 

ประวติัการแพ้อาหาร □ไมมี่   � มี  (ระบ)ุ ........................................................................................................... 

ประเภทอาหาร  (กรุณาระบใุห้ชดัเจน)    �อาหารทั)วไป     �อาหารมสุลิม      �อาหารมงัสวิรัติ 

 

□  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูข้างต้นเป็นความจริงและยินดีปฏิบติัตามเงื)อนไขโครงการทกุประการ 

 

 

 

 

 

                                   ลงชื)อ .............................................นกัเรียนผู้สมคัรคนที) ,  

                                                                  (..................................................) 

                                      

 

            

 
 

ติดรูปถ่าย 

ส่วนที+,  (,.,) 
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 คาํถามที	เกี	ยวข้องกับความสนใจทางด้านการเงนิ 

คําชี 3แจง กรุณาตอบให้ครบทกุข้อ (เขียนเฉพาะในพื 3นที)ที)กําหนดให้เท่านั 3น) 

1. จงบอกเหตุผลว่าทาํไมค่ายการเงนิทสิโก้จงึต้องเลือกคุณมาเข้าค่าย 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 

0. แรงจูงใจที+ทาํให้คุณตัดสินใจสมัครค่ายการเงนิทสิโก้ คืออะไร 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

3. ค่ายการเงนิจะเปลี+ยนแปลงนิสัยการใช้เงนิของตัวคุณเองได้อย่างไร ยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน  

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

P. หากคุณได้รับเลือกให้เข้าร่วมค่ายการเงนิ คุณตั 'งใจจะเผยแพร่ความรู้ที+ได้ไปสู่ผู้อื+นอย่างไร 

…………………………………………………………………………....……………………………………………… 

…………………..………………………………………………………………………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………………………..… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

คําถามสาํหรับนักเรียน  
(ตอบด้วยกนั * ชดุ/ทีม) 

ส่วนที+,  (,.0) 
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ส่วนที+ 2 ใบสมัครสําหรับคุณครูที+ปรึกษา 
 

ผู้สมัครคนที+ 3: คณุครูที)ปรึกษาทีม 

ชื)อ (นาย/นาง/ นางสาว)........................................ นามสกลุ…….................................... 

ชื)อเลน่............................อายุ............ปี เลขประจําตวัประชาชน....................................... 

ตําแหน่งทางราชการ...................................................................................................... 

คณุครูประจําวิชา ........................................................................................................   

สญัชาติ...........................ศาสนา.................................... การศกึษาสงูสดุ ระดบัปริญญา....................................... 

สาขาที)จบการศกึษา  ....................................................มหาวิทยาลยั.................................................................... 

โรคประจําตวั □ไมมี่   □ มี    (ระบ)ุ ...................................ยารับประทาน □ไมมี่   □ มี(ระบ)ุ.......................... 

ประวติัการแพ้ยา□ไมมี่   □ มี  (ระบ)ุ  ............................................................................................................ 

ประวติัการแพ้อาหาร□ไมมี่   □ มี  (ระบ)ุ  ............................................................................................................ 

ประเภทอาหาร  (กรุณาระบใุห้ชดัเจน)    □อาหารทั)วไป     □อาหารมสุลิม      □อาหารมงัสวิรัติ 

โทรศพัท์บ้าน ..................................... โทรศพัท์ที)โรงเรียน...................................... มือถือ................................  

E-mail ........................................................................................................................................................... 

กิจกรรมที)ดแูลในสถานศกึษาปัจจบุนั............................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
 

□ ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูข้างต้นเป็นความจริงและยินดีปฏิบติัตามเงื)อนไขโครงการทกุประการ 

 

 

                                                                ลงชื)อ   …..………....................................... ผู้สมคัร 

                                                                              (...........................................................)  

 

 

 
 

 

 

 
 

ติดรูปถ่าย 

ส่วนที+0  (0.,) 
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แบบสอบถามความพร้อมในการดาํเนินกิจกรรมต่อยอดฯ 
 

กรุณาตอบคําถามใหค้รบถว้น   

*. โรงเรียน……………………………….………………...………………… จงัหวดั……………………………………… 

 สงักดั……………………………………………………………  ระดบัชั 3นที)เปิดสอน……………………………………

 ขนาดของโรงเรียน       � ขนาดเลก็ (*-`ii คน)               � ขนาดกลาง (`i*-*,`ii คน)   
                   � ขนาดใหญ่ (*,`i*-,,iii คน)   � ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั 3งแต ่,,`i* ขึ 3นไป) 
 

 จํานวนนกัเรียน…………………คน  จํานวนครู…………………คน   ประเภท  �  ประจํา  � ไป-กลบั      
   ที)อยูโ่รงเรียน...........................................................................................................................................................      
   
,. ทา่นทราบข้อมลูเกี)ยวกบัคา่ยการเงินของธนาคารทิสโก้ จาก (สามารถตอบได้มากกวา่ * ข้อ) 
 � จดหมายแจ้งรายละเอียดโครงการ 

 �  เพื)อน / โรงเรียนอื)น 
 �  Website   

�  Facebook 

�  E-mail 

�  สื)ออื)นๆ กรุณาระบ ุ………………………………..

 

_. กรุณาให้ความเห็นตอ่ “คา่ยการเงิน” และ “กิจกรรมตอ่ยอด” ในการด้านพฒันาความรู้และการเผยแพร่ 

 ค่ายการเงนิ…………………………………………………………………………………………………………………...… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 กิจกรรมต่อยอด……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

 

k.  โรงเรียนของทา่นมีความพร้อมในการดําเนินกิจกรรมตอ่ยอดหรือไม ่อยา่งไร  
 �  k.*   ดําเนินกิจกรรมตอ่ยอดอยา่งแนน่อน    
 �  k.,   อาจจะไมด่ําเนินกิจกรรมตอ่ยอด  (กรุณาให้เหตผุล)………………………………………………………….…… 

 ………………………………………………………………………………………………………...……………………….… 

 �  k._   ไมส่ามารถดําเนินกิจกรรมตอ่ยอดได้  (กรุณาให้เหตผุล)……………………………………………...…………… 

 ………………………………………………………………………………………………………...…………...................  

                                                                     ผู้ ให้ข้อมลู   …..………....................................... 

                                                       (.........................................................) 

                                                   คณุครูที)ปรึกษาทีม 
 

คําถามสาํหรับ 
คุณครูที+ปรึกษา 

ส่วนที+0  (0.0) 


