ทุนอบรมหลักสูตร CFA Levels 1, 2 และ 3 ประจาปี 2018 (ครัง้ ที่ 2)
Financial Services Academy (FSA) ผูใ้ ห้บริการอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบใบประกาศนียบัตรทางการเงินสากล ตัง้ แต่ปี 2004
มีโครงการให้ทุนแก่นกั ศึกษาและบุคคลทัวไป
่ เพือ่ เข้าอบรมเตรียมตัวสอบใบประกาศนียบัตรสากล CFA Level 1, 2 และ 3
ประจาปี 2018 เป็ นจานวน 3 ทุน (1 ทุน : 1 Level) โดยเปิดรับสมัคร ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2017 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม
2017 ตามรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติของผูส้ มัคร:
1) CFA Level 1
 บุคคลทัวไป
่ หรือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั ้ ปีท่ี 3 สาขาใดก็ได้
2) CFA Level 2
 ต้องเป็ นผูท้ ส่ี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป สาขาใดก็ได้
 ต้องเป็ นผูท้ ส่ี อบผ่าน CFA Level 1 แล้วเท่านัน้ โดยให้ยนื ยันใบแสดงผลสอบเมือ่ ลงทะเบียนสมัครสอบ
คัดเลือกเพือ่ รับทุน
3) CFA Level 3
 บุคคลทัวไปที
่ ต่ อ้ งการเตรียมตัวสอบ CFA Level 3
 ต้องเป็ นผูท้ ส่ี อบผ่าน CFA Level 2 แล้วเท่านัน้ โดยให้ยนื ยันใบแสดงผลสอบเมือ่ ลงทะเบียนสมัครสอบ
คัดเลือกเพือ่ รับทุน
วิ ธีการสมัคร:
โปรดส่งรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างมาที่ email : info@fs-academy.com
 ชื่อ – นามสกุล
 เบอร์โทรศัพท์ทส่ี ะดวกในการติดต่อ
 หลักสูตร / Level ทีต่ อ้ งการสมัครรับทุน
 หลักฐานใบแสดงผลสอบ (กรณีสมัคร Level 2 และ Level 3)
วิ ธีการคัดเลือก:
- ผูส้ มัครขอทุนต้องเข้าร่วมทาข้อสอบ CFA ตามระดับทีส่ มัครขอทุนกับทางสถาบัน ตามวันเวลาทีส่ ถาบันกาหนด
ดังนี้
a. CFA Level 1 ข้อสอบจานวน 120 ข้อ (3 ชัวโมง)
่
กาหนดทดสอบวันเสาร์ท่ี 16 ธันวาคม 2017 เวลา 9:30
น. – 12:30 น. ณ สถาบัน FSA
b. CFA Level 2 และ Level 3 ข้อสอบจานวน 60 ข้อ (3 ชัวโมง)
่
กาหนดทดสอบวันเสาร์ท่ี 16 ธันวาคม 2017
เวลา 9:30 น. – 12:30 น. ณ สถาบัน FSA
เลขที่ 100 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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ทุนอบรมหลักสูตร CFA Levels 1, 2 และ 3 ประจาปี 2018 (ครัง้ ที่ 2)
สถานที่ทดสอบ:
สถาบัน Financial Services Academy (FSA) : อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 (ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีชอ่ งนนทรี ทางออก 2)
สิ ทธิ ประโยชน์ ที่จะได้รบั :
 ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกแต่ละ level จะได้รบั สิทธิประโยชน์ตามรายละเอียด ดังนี้
o ผูท้ ส่ี อบได้คะแนนอันดับที่ 1 จะได้รบั การยกเว้นค่าอบรมหลักสูตร CFA 100% ทัง้ นี้ ไม่รวมค่า
หนังสือประกอบการเรียน
o ผูท้ ส่ี อบได้คะแนนอันดับที่ 2 จะได้รบั ส่วนลดค่าอบรมหลักสูตร CFA มูลค่า 20,000 บาท (เฉพาะ
Premium Package เท่านัน้ )
o ผูท้ ส่ี อบได้คะแนนอันดับที่ 3 จะได้รบั ส่วนลดค่าอบรมหลักสูตร CFA มูลค่า 10,000 บาท (เฉพาะ
Premium Package เท่านัน้ )
 ทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมการทดสอบจะได้รบั ส่วนลด 5% เมือ่ สมัครเรียนแพ็กแก็จใดๆ ของหลักสูตร CFA กับ
สถาบัน ทัง้ นี้ ขอสงวนสิทธิ ์สาหรับผูท้ เ่ี ข้าร่วมกิจกรรม ณ วันสอบเท่านัน้
 ผูท้ เ่ี ข้าร่วมกิจกรรม ณ วันสอบ มีสทิ ธิ ์ลุน้ รับเครือ่ งคิดเลขทางการเงิน Texas BA II Plus จานวน 3 รางวัล
โดยสถาบันจะทาการจับฉลากและมอบรางวัล ณ วันสอบพร้อมกันทัง้ 3 levels
การประกาศผล:
สถาบันจะทาการประกาศผลผูไ้ ด้รบั ทุนทุกระดับ และผูโ้ ชคดีทไ่ี ด้รบั เครือ่ งคิดเลขทางการเงิน
อย่างเป็ นทางการ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2017 ทางเว็บไซต์ www.fs-academy.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ ม:
โทร. 02-6368447-9, 086-3427487
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00 น. – 18:00 น.
ติดต่อ : คุณรติพร
Email: info@fs-academy.com
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