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  วันที่ 8 มีนาคม  2562 
 
เรื่อง  แจ้งผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเงินทิสโก้ รุน่ที่ 18 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ใบตอบรับเข้าร่วมค่ายการเงินทิสโก้ รุน่ที่ 18 
    2. เอกสารการเตรียมตัวและกติกาการเข้าร่วมค่ายการเงินทิสโก้ รุ่นที ่18 
 
  ตามที่โรงเรียนของท่านได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และครูที่ปรึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายการเงินทิสโก้ รุ่นที่18 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่1-6 เมษายน 2562 (รวมวันเดินทาง) ณ ธนาคารทิสโก้ ส านักงานใหญ่ 
  คณะท างานฯ มีความยินดีเรียนให้ท่านทราบว่า โรงเรียนของท่านเป็น 1 ใน 45 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเงินทิสโก้ รุ่นที่ 18 ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนในทีมกรอกเอกสารตอบรับและ 
ส่งเอกสารเพิ่มเติม (ตามเอกสารแนบที่ 2) และเตรียมความพร้อมตามที่ระบุ(เอกสารแนบฉบับที่ 3)  อย่างเคร่งครัด  
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามคณะท างานค่ายการเงินทิสโก้ ได้ที่ โทร. 02 633 6686 หรือ   
02 633 6907  
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ  และขอขอบพระคุณ  ณ  โอกาสนี้  

        
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                        นายวศักร  เทพทิม 

                    ผู้อ านวยการโครงการฯ 
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เอกสารแนบที่ 2 

(กรุณากรอกข้อมูล เตรียมส าเนาบัตรประชาชน และส่งกลับ) 
 

ใบตอบรับการเข้าร่วมค่ายการเงินทิสโก้ รุ่นท่ี 18 
วันที่ 1-6 เมษายน 2562  

 ณ ธนาคารทิสโก้ ส านักงานใหญ่ ถ.สาทรเหนือ กรุงเทพฯ 
 

 กรุณาอ่านเอกสาร “การเตรียมตัวและกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเงินทิสโก้” อย่างละเอียด  และกรอก
ใบตอบรับ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีมทุกคน  ส่งกลบัเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม  
 

ในนามทีมโรงเรียน..............................................................................จังหวัด.......................................... 
สมาชิกในทีม  ประกอบด้วย 
 

1. ครูท่ีปรึกษา  ชื่อ-สกุล…………………………..……………โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก....................... 
ประเภทอาหาร  (กรุณาระบุ)     □ อาหารทั่วไป       □ อาหารมุสลิม       □ อาหารเจ 
เอกสารแนบ    □ ส าเนาบัตรประชาชน 

 

2. นักเรียนคนท่ี 1  ชื่อ-สกุล …………………………..………โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก......................... 
ประเภทอาหาร  (กรุณาระบุ)    □ อาหารทั่วไป     □ อาหารมุสลิม      □ อาหารเจ 
เอกสารแนบ    □ ส าเนาบัตรประชาชน 
 

3. นักเรียนคนท่ี 2  ชื่อ-สกุล …………………………..………โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก......................... 
ประเภทอาหาร  (กรุณาระบุ)    □ อาหารทั่วไป     □ อาหารมุสลิม      □ อาหารเจ 
เอกสารแนบ    □ ส าเนาบัตรประชาชน 
 

สมาชิกในทีมทั้ง 3 คน มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด  และได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม  
เอกสารการเตรียมตัวและกติกาการเข้าร่วมฯ เรียบร้อยแล้ว  ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของค่ายการเงินทิสโก้ 
ทุกประการ 

 

       ลงชื่อ........................................                                    ลงชื่อ........................................ 
             นักเรียนคนที่ 1                                                               นักเรียนคนที่ 2   
 

 ลงชื่อ........................................      
                  ครทูี่ปรึกษา                                  

 

กรุณาส่งใบตอบรับหน้านี้ พร้อมส าเนาบัตรประชาชน  ทาง E-mail : tiscofinancialcamp@tisco.co.th  หรือ 
โทรสาร 02 633 6925   ภายในวันจันทรท่ี์ 18 มีนาคม 2562 
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สิ่งที่ต้องเตรียม  
 ของใช้ส่วนตัว เช่น  แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม สบู่  ผ้าอนามัย  ยารักษาโรค ฯลฯ    
 เสื้อแจ๊คเก็ตแขนยาว/เสื้อคลุมสีสุภาพ ส าหรับสวมในห้องอบรมเนื่องจากแอร์ในห้องอบรมค่อนข้างเย็น 
 กรุณาดูแลทรัพย์สินของมีค่าด้วยตนเอง  คณะท างานไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายในทุกกรณี 

 
ก าหนดการของกิจกรรม 
            วันท่ี     เวลา        สถานท่ี กิจกรรม 

จ. 1 เม.ย. 62 

   14.00 

โรงแรม The Embassy Sathorn 
(ชื่อเดิม Chaydon) 

Check-In เข้าที่พัก 
   16.00 ลงทะเบียน 

กิจกรรมสัมพันธส์ าหรับนักเรียน 
*อาจารย์สังเกตการณ์/พักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

อ. 2 เม.ย. 62 - 
ศ. 5 เม.ย. 62 

   08.00 
      - 
  19.00 

TISCO Tower 
กิจกรรมอบรม 
สิ้นสุดวันที ่5 เม.ย. 62 เวลา 19.00น. 

ส. 6 เม.ย. 62   ทั้งวัน 
โรงแรม The Embassy Sathorn 
(ชื่อเดิม  Chaydon) 

เดินทางกลับ 
(Check-Out ก่อน 12.00 น.) 

 
การแต่งกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
                        วันท่ี          อาจารย์ที่ปรึกษาทีม                  นักเรียนในทีม 
จันทรท์ี่  1 เม.ย. 62 
(วันลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม) 

ชุดล าลอง แบบสุภาพ ชุดล าลอง แบบสุภาพ 

อังคารที่ 2 เ.ม.ย. 62 (พิธีเปิด) 
ชุดสุภาพ 
รองเท้าหุ้มส้น 

ชุดนักเรียน 
 

พุธที่ 3 เม.ย. 62 และ 
พฤหัสบดีที ่4 เม.ย. 62 

ชุดสุภาพ 
รองเท้าหุ้มส้น 

เสื้อค่าย+ กางเกงขายาวสีสุภาพ 
รองเท้าหุ้มส้น หรือ ผ้าใบ 

ศุกร์ที่ 5 เม.ย. 62  (พิธีปิด) 
เสื้อโปโลค่ายการเงินทิสโก้ 
กางเกง/ กระโปรง สีสุภาพ 
รองเท้าหุ้มส้น 

ชุดนักเรียน 

เสาร์ที่ 6 เม.ย. 62 (เดินทางกลับ) อิสระ อิสระ 

การเตรียมตัวและกติกาเขา้ร่วมค่ายการเงินทิสโก้ รุ่นที่ 18 

วันที่ 1-6 เมษายน 2562 

เอกสารแนบที่ 3 



 

กิจกรรมค่ายการเงนิเปน็กจิกรรมน าร่องในโครงการ Care the Bear:Change the Climate Change ซึ่งกลุม่ทิสโกร้่วมกับตลาดหลักทรพัย์ฯและองค์กรพันธมิตร ปรับปรุงการจัดกจิกรรมแบบเปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  

(Eco Event) ใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1. รณรงค์ให้เดนิทางโดยรถสาธารณะ/เดินทางรว่มกนั  2. ลดใช้กระดาษและพลาสติก  3. งดใช้โฟม  4. น าวัสดุตกแต่งกลับมาใช้ใหม่ และ 5. ลดขยะเศษอาหาร/ตักอาหารแต่พอดี 

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ  
 อุปกรณ์ในการอบรม ทางคณะท างานจัดเตรียมให้  ดังนี้   

  อาจารย์ที่ปรึกษา : กระเป๋า, ปากกา, สมุดโน็ต, เสื้อโปโล  1 ตัว (ส าหรับใส่วันศุกร์ที่ 5 เม.ย. 62) 
  นักเรียน:  กระเป๋า, ปากกา, สมุดโน็ต, ซองเอกสาร, เสื้อยืด 2 ตัว  
 ค่าเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมไป-กลับ  ตามอัตราค่าเดินทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น VIP หาก

โรงเรียนเดินทางด้วยวิธีอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง (สอบถามอัตราค่าเดินทางได้
ที่หมายเลขผู้ประสานงาน 02-633-6686 และ 02-633-6907) 

 ที่พักและอาหารตลอดกิจกรรม  คณะท างานค่ายการเงินทิสโก้ได้จัดที่พักที่โรงแรม The Embassy Sathorn 
(ชื่อเดิม Chaydon)  ถ.สาทรใต้ จ านวน 5 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน แยกครู-นักเรียน และ แยกเพศอย่าง
เหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพักด้วยตนเอง) 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนท่ีและการเดินทาง 
  ① สถานที่จัดกิจกรรม: ธนาคารทิสโก้  ส านักงานใหญ่   ถ.สาทรเหนือ กรุงเทพฯ (อาคารทิสโก้ทาวเวอร์    
                 ตั้งอยู่ริมถนนสาทรเหนือ ปากซอยศาลาแดง) 

   ② ที่พัก: โรงแรม The Embassy Sathorn (ชื่อเดิม Chaydon) ตั้งอยู่ริมถนนสาทรใต้ ตรงขา้มธนาคาร      
ทิสโก้ ส านักงานใหญ่ แนะน าให้เดินทางใน 3 รูปแบบ ดังนี ้

แบบที่ 1: รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี ศาลาแดงS2 (สายสีลม) ทางออกที่ 4 จากนั้น เดินเข้ามาในซอยศาลาแดง  
แบบที่ 2 :รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานี สีลม ทางออกที่  2  จากนั้น เดินเข้ามาในซอยศาลาแดง หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน 
MRT ลงสถานีลุมพินี ทางออกที่ 2 จากนั้น เลี้ยวซ้าย และเดิมมาเรื่อยๆ บนถนนสาทรใต้ จะพบกับ โรงแรม The 
Embassy Sathorn ตั้งอยู่ริมถนนสาทรใต้ ติดสถานทูตออสเตรเลีย  
แบบที ่3: แท็กซี่ โรงแรมตั้งอยู่รมิถนนสาทรใตจ้ากแยกวิทยุมุ่งหน้าแยกนราธิวาส โรงแรมจะอยู่ซ้ายมือ  ก่อนถึง
ซอยสวนพลู ตรงข้ามธนาคารทิสโก้ส านักงานใหญ่ 

BTS 

 ช่อง
นนทร ี ① 

 

② 
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เงื่อนไขอ่ืนๆ  
  -  การเข้าร่วมค่ายการเงินไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเงิน  
เฉพาะทีมโรงเรียนที่ไดร้ับคัดเลอืก ได้แก่ นักเรียน และคุณครทูี่ปรึกษา รวม 3 คน เท่านั้น 
  -  ทีมโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมค่ายการเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
สมาชิกในทีมได้ เนื่องจากคุณสมบัติรายบุคคลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบในการพิจารณา ทั้งความสนใจในการเรียนรู้และ
ความพร้อมในการเผยแพร่ความรู้ทางการเงินสู่ชุมชน   
  -  กรณียกเลิกการเข้าร่วมค่ายการเงินหลังจากน าส่งใบตอบรบัการเข้าร่วมแล้ว คณะท างานอาจพิจารณา
เรียกเก็บค่าปรับตามที่เห็นควร 
  -  ค่ายการเงินเป็นกิจกรรมน ารอ่งในโครงการ Care the Bear: Change the Climate Change ซึ่งทิสโก้
ร่วมกับตลาดหลักทรัพยฯ์ และองค์กรพันธมิตร จัดกิจกรรมแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไดแ้ก่ 1.รณรงค์ให้เดินทาง
โดยรถสาธารณะ  2.ลดการใชก้ระดาษและพลาสติก  3.งดการใช้โฟม  4.ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า  5.
ใช้วัสดุตกแต่งที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ และ  6. ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้ง 
  - กิจกรรมนี ้ไม่มีการส ารองที่จอดรถ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่ายการเงิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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