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ระเบียบการรับสมัคร
โครงการ “นักลงทุนรุ่ นใหม่ เพื่อสังคม” (NIP-S) รุ่ นที่ 26
สถาบันนั กลงทุนรุ่ นใหม่ หรื อ “Institute of Intelligent Investors”(III) ภายใต้ การดาเนินงาน
เจ้ าของและผู้ประสานงานดาเนินการจัดอบรม โดย : บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จากัด
จัดอบรมโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” (New Investors Program for Society) : NIP-S รุ่นที่ 26
1. เปิ ดรับสมัคร ผ่านระบบ ONLINE ระหว่ าง วันที่ 30 มีนาคม – 27 เมษายน 2559
ทาง www.makemoneyclub.com โครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” (NIP-S) รุ่นที่ 26
2. ระยะเวลาอบรม 11 วัน : ระหว่ างวันที่ 6มิถุนายน - 18 มิถุนายน 2559
3. สถานที่อบรม : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(เดิม) ข้ างศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิ กิติ์
หรื อสถานที่อื่นใดตามความเหมาะสมและสะดวกแก่การเดินทางของผู้เข้ าอบรม
4. คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการอบรม
1. เป็ นนิสติ นักศึกษา ชันปี
้ ที่ 2 , 3 และ 4 ระดับปริ ญญาตรี ไม่จากัดคณะและสาขาวิชา
จากสถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
2. ในห้ วงเวลาอบรม ไม่ติดภาระการฝึ กงานหรื อกาลังเข้ าอบรมในหลักสูตรอื่นๆอยู่
3. เป็ นผู้ที่มีความตังใจในการเรี
้
ยนรู้ มีความคิดสร้ างสรรค์ มีความเป็ นผู้นาและสามารถทางานเป็ นทีมได้
4. สามารถเข้ ารับการอบรมได้ อย่างสม่าเสมอตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 75 %
5. ผู้สมัครต้ องกรอกรายละเอียดและควรคาถามด้ วยความตังใจและตรวจสอบรายละเอี
้
ยดว่าข้ อมูลครบถ้ วน
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเพราะคณะกรรมการจะอ่านข้ อมูลจากใบสมัครเป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือก
5. จานวนผู้เข้ ารับการอบรมและค่ าใช้ จ่าย




ผู้ผา่ นการคัดเลือกจานวน 300 คน คัดจากทุกสถาบันการศึกษาที่สมัครมาจากทัว่ ประเทศ
ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ ต้องเสียค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าอบรม
ผู้ผ่านการคัดเลือกรั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายอื่นๆเอง เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหารเครื่ องดื่ม ค่าร่ วม
กิจกรรมของกลุม่ และกิจกรรมของรุ่น รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายส่วนตัว เป็ นต้ น
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6. การประกาศผล และ การรายงานตัวยืนยันการเข้ าอบรม
 สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ จะประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
จานวน 300 คน ผ่าน www.makemoneyclub.com
คาตัดสินของสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ ถือเป็ นที่สดุ
 การรายงานตัวยืนยันการเข้ าอบรม ผู้ได้ รับการคัดเลือก รายงานตัวยืนยันการเข้ าอบรมผ่านระบบ
online www.makemoneyclub.com ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่
แจ้ งรายงานตัวยืนยันการเข้ าอบรมภายในเวลาที่กาหนด สถาบันนักลงทุนรุ่ นใหม่ จะเรี ยกผู้ติดสารอง
ลาดับถัดไปทดแทน
7. เมื่อได้ รายงานตัวยืนยันการเข้ าอบรมแล้ ว ให้ ส่งเอกสารเพื่อ รายงานตัวยืนยันการเข้ าอบรม
ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดยส่ งมาที่
บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จากัด
55/121-122 อาคารสีลมพาร์ ควิว ชัน้ 3 เลขที่ 1 ซอยศาลาแดง ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
(วงเล็บมุมซองด้ านล่ างว่ า สมัคร NIP-S 26 เลขที่การสมัคร online ..........)
1.สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcipt)
2.สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา และ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (สาเนาไว้ ในหน้ าเดียวกัน)
3.รูปถ่ายสีขนาด 1 หรื อ 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน)

8. ผู้ประสานงาน
คุณศรสวรรค์ แตงหวาน (พี่บ)ี
มือถือ : 083-079-6025
โทรสานักงาน : 02-632-0870 , 02-632-1626
มือถือสานักงาน : 092-272-9662
Email: nipsprogram@makemoneyclub.com

คุณภัสสราภรณ์ ฐิ รโฆไท (พี่มายมาย)
มือถือ : 081-446-5149

