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ที่ รช. 81/2561
วันที่ 20 กันยายน 2561
เรือ่ ง

เชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปั ญหาประกันภัย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครัง้ ที่ 10”

เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรียน
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
จานวน 2 แผ่น
3. สถานทีส่ อบ คือ บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศรวมทัง้ เป็ นกลไกหนึ่งในการ
บริหารจัดการความเสีย่ งทัง้ ของภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่ ถือเป็ นเครือ่ งมือในการสร้างหลักประกันความมันคงให้
่
กบั
ชีวิต และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงิน กรณี เกิด ความสูญ เสีย หรือเสีย หายทัง้ ชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สนิ ไม่ว่าจะเกิดจากกรณีเกิดภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ก็ตาม
ดังนั น้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกัน ภัย ให้ก ับ นั กเรีย น นั กศึก ษา หรือประชาชน
สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จึงได้จดั ให้มกี ารแข่งขันตอบ
ปั ญหาความรูด้ า้ นการประกันภัย ภายใต้ช่อื “โครงการอัจฉริ ยะเยาวชนประกันภัย” โดยเชิญชวนเยาวชนทีก่ าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) จากทัวประเทศ
่
เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อ ชิ งรางวัลทุนการศึกษา
สู ง สุ ด 100,000 บาท และเพื่อ พิสูจ น์ ค วามรู้ค วามสามารถด้า นประกัน ภัย ของเยาวชน เพื่อ ก้า วไปสู่ก ารเป็ น
อัจฉริ ยะเยาวชนประกันภัย
สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปั ญหาเกีย่ วกับการประกัน
วินาศภัย โดยส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน ทัง้ นี้ สามารถค้นคว้าศึกษาแหล่งข้อมูลความรู้
ด้ า น การป ระกั น วิ น าศ ภั ย ได้ ท าง www.tgia.org ก ำห น ด ส อ บ คั ด เลื อ ก พ ร้ อ ม กั น ทั ่ว ป ระเท ศ ใน
วันเสำร์ที ่ 10 พฤศจิ กำยน 2561 ณ บริ ษทั กลำงคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจำกรถ จำกัด (มีขอ้ มูลทีต่ งั ้ ตามสิง่ ทีส่ ่ง
มาด้วย 3) ทัง้ นี้ขอให้สง่ ใบสมัครกลับมายัง สมาคมฯ ภายในวันจันทร์ท่ี 31 ตุลาคม 2561
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์ว)ี
ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
ฝ่ ายวิชาการทัวไป
่
โทรศัพท์ 0 2256-6032-8 ต่อ 612-615
โทรสาร 0 2256-6040
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สิ ง่ ทีส่ ่งมำด้วย 1
กรุณาส่งคืนที่ คุณปรียาพรรณ ศรีชาย

โทรสาร: 0 2256 6040 E-mail: preeyaphan@tgia.org
ภายในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา

“โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครัง้ ที่ 10”
-----------------------------------วันที่ …………………………………………..
เรือ่ ง

แจ้งรายชือ่ ข้าร่วมการแข่งขันตอบปั ญหาประกันภัย

เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
อ้างถึง หนังสือสมาคมฯ ที่ รช. 81/2560 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึงข้างต้น โรงเรียน.......................................…………………………………….…………
ที่ อยู.่ .....................................................................................................................................................................
จังหวัด..............................................เบอร์โทรศัพท์.........................................เบอร์โทรสาร................................
มีความประสงค์สง่ รายชือ่ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ทีม (2 คน) ดังนี้
(กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน เขียน/พิ มพ์ ด้วยตัวบรรจง เพื่อประโยชน์ ของนักเรียน)
1. นาย / นางสาว....................................................................ระดับชัน้ การศึกษา.....................................
เบอร์โทรศัพท์............................................... E-mail……………......................…………………………
2. นาย / นางสาว....................................................................ระดับชัน้ การศึกษา.....................................
เบอร์โทรศัพท์............................................... E-mail……………......................…………………………
ชือ่ อาจารย์ทป่ี รึกษา นาย / นาง / นางสาว ...............................................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ทีส่ ามารถติดต่อได้).............................................E-mail………………………………………
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .......................................................................ขอยืนยันว่ารายชื่อนักเรียน
ทัง้ 2 คน ไม่เคยได้รบั รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปั ญหา “โครงการอัจฉริ ยะเยาวชนประกันภัย”
ขอแสดงความนับถือ
ลงนาม……..……………………………..
(...............................................)
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
โรงเรียน..................................................
ประทับตราโรงเรียน

