โครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม”รุ่นที่ 29
“New Investors Program for Society” (NIP-S 29)

ระเบียบการรับสมัคร
โครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” (NIP-S) รุ่นที่ 29
สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ หรือ “Institute of Intelligent Investors”(III) ภายใต้การ
ดาเนินงาน เจ้าของและผู้ประสานงานดาเนินการจัดอบรม โดย : บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จากัด
จัดอบรมโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” (New Investors Program for Society) : NIP-S รุ่นที่ 29
1. เปิดรับสมัคร ผ่านระบบ ONLINE ระหว่าง วันที่ 14 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2560
ทาง www.makemoneyclub.com โครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” NIP-S รุ่นที่ 29
2. ระยะเวลาอบรม 10 วัน : ในระหว่าง วันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 6 มกราคม 2561
(หยุดวันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561)
3. สถานที่อบรม : ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพระราม 4 ซอย งามดูพลี
4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 , 3 และ 4 ระดับปริญญาตรี ไม่จากัดคณะและสาขาวิชา
จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
2. ในช่วงเวลาอบรม ไม่ติดภาระการฝึกงานหรือกาลังเข้าอบรมในหลักสูตรอื่นๆอยู่
3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นาและสามารถทางานเป็นทีมได้
4. สามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างสม่าเสมอตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 75 %
5. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดและตอบคาถามด้วยความตั้งใจ และตรวจสอบรายละเอียดว่าข้อมู ล
ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา เพราะคณะกรรมการจะอ่านข้อมูล จากใบสมัครเป็นเกณฑ์ใน
การคัดเลือกรอบแรก และมีการสัมภาษณ์คัดเลือกในรอบสุดท้าย

5. จานวนผู้เข้ารับการอบรมและค่าใช้จ่าย
 ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จานวน 300 คน และจะสัมภาษณ์คัดรอบสุดท้ายเหลือจานวน 200 คน
โดยคัดจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
 ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุ ดท้ายจานวน 200 คน ต้องชาระค่าธรรมเนียมในการอบรมจานวนเงิ น
2,675 (รวม VAT 7% แล้ว) บาท
 เนื่องจากปัจจุบันสถาบันต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ เป็นจานวนมากจนอาจไม่
สามารถดาเนินโครงการฯต่อไปได้ อนึ่งผู้สนับสนุนให้การสนับสนุนน้อยลง ด้วยข้อจากัดของแต่ละ
หน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้สถาบันดาเนินโครงการฯต่อไปได้ สถาบันจึงจาเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน
การอบรมประมาณ 30% ของค่าใช้จ่ายรวม
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 ผู้ผ่านการคัดเลือกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหารเครื่องดื่ม
ค่าร่วมกิจกรรมของกลุ่มและกิจกรรมของรุ่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น

6. การประกาศผล และ การรายงานตัวยืนยันการเข้าอบรม
 สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ จะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 จานวน 300
คน ผ่าน www.makemoneyclub.com คาตัดสินของสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ ถือเป็นที่สุด
 การรายงานตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์รอบสุดท้าย ผู้ได้รับการคัดเลือกรอบแรก ต้องยืนยันการเข้าอบรม
ผ่านระบบ Online ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เพื่อกาหนดวันเวลาในการสัมภาษณ์ เพื่อ
คัดเลื อกรอบสุ ดท้าย ในวันที่ 25 พฤศจิก ายน 2560 ตั้ งแต่ เวลา 9.00 – 18.00 น. ณ สมาคม
ธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพระราม 4 ซอย งามดูพลี
 การชาระค่าธรรมเนียมการอบรม เมื่อท่านผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ท่านต้องชาระค่าธรรมเนียม
การอบรมเป็นจานวนเงิน 2,675 (รวม VAT 7% แล้ว) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จากัด
เลขบัญชี 064-2-58522-3
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนพลู
7. เมือ่ ทาการยืนยันและเลือกวันเวลาในการสัมภาษณ์ ผ่านระบบ Online เรียบร้อยแล้ว ท่านต้องเตรียม
เอกสารดังนี้ เพื่อนาส่งในวันสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
1.
2.
3.
4.

รูปถ่ายสีขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
***พร้อมเซ็นต์สาเนาถูกต้อง***
สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcipt)

*สาหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถสแกนเอกสารส่งมาที่ Email: nipsprogram@makemoneyclub.com
Subject: เลขที่ประกาศ_ชื่อ_นามสกุล
ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 พร้อมสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
(หากติดปัญหาใดๆในการยืนยัน หรือจาเป็นต้องส่งเอกสารล่าช้าโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)
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8. กฎระเบียบของโครงการ
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> การลงทะเบียน
ช่วงเช้า 08.20 – 08.40 น. // ช่วงบ่าย 12.00 – 12.15 น.
กรณีที่มาแต่ไม่ได้ลงทะเบียนทางหลักสูตรฯ จะถือว่าขาดอบรมในวันดังกล่าว
(เว้นแต่ จะมาดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป)
05

กรณีลาป่วย/ลากิจ กรุณาส่งใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ (กรณีป่วย) ให้ทางหลักสูตรฯ
โดยสามารถ Downloads ได้ที่ www.makemoneyclub.com
1005

> เอกสารบรรยาย
ทางหลักสูตรฯได้ Uploads เอกสารประกอบการบรรยายในแต่ละหัวข้อให้ผ่าน

www.makemoneyclub.com (เว้นแต่กรณีที่ผู้บรรยายไม่มีเอกสารประกอบการบรรยาย)
1005

ผู้เข้าอบรมต้องดาเนินการ Downloads เอกสารประกอบการบรรยายด้วยตนเอง
ทางหลักสูตรฯจะไม่ได้มีเตรียมไว้ให้
1005

> การแต่งกาย
ระหว่างอบรม : แต่งกายด้วยชุดถูกระเบียบของนิสิต นักศึกษาของแต่ละสถาบัน และ สวมใส่รองเท้า
สุภาพ (ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าแตะ) ผ้าพันคอ ของแต่ละสี พร้อม ป้ายชื่อ ที่ทางหลักสูตรแจกให้

9. ผู้ประสานงาน
คุณภัสสราภรณ์ ฐิรโฆไท (พี่มายมาย)
คุณจันจิรา นูพลกรัง (พี่แต้ว)

มือถือ : 081-446-5149
มือถือ : 092-262-0257
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โทร. (สานักงาน) : 02-632-0870
Email: nipsprogram@gmail.com

ID Line: sepsnips

หมายเหตุ:
*หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยืนยันและชาระค่าธรรมเนียมการอบรมภายในเวลาที่กาหนด สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่
จะเรียกผู้ติดสารองลาดับถัดไปทดแทน
**หลักสูตรฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม และไม่สามารถโอนย้ายไปเรียนรุ่นอื่นได้ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เวลา สถานที่ หัวข้อการบรรยายและกิจกรรมอื่นๆ หากมีความจาเป็นใดๆอัน
ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือเพื่อความเหมาะสมของการจัดทาหลักสูตรฯ

