
กจิกรรม ตอ้นรบัสมาชกิใหม ่CASIO Teacher Member

รายละเอยีดกจิกรรม ลงทะเบยีนเป็นสมาชกิ CASIO Teacher Member เพื่อรบั Emulator License ฟรแีละลุน้รบัของรางวลัมากมาย

รางวลั • Macbook Air M1 จ านวน 1 รางวลั
• Ipad Air 5 พรอ้ม Apple pencil 2 จ านวน 1 รางวลั
• Airpods รุ่นที ่3 จ านวน 1 รางวลั
• เครื่องคดิเลขวทิยาศาสตร ์CASIO รุ่น fx-991EX Classwiz จ านวน 5 รางวลั
• คปูองเงนิสด มลูค่า 1000 บาท จ านวน 15 รางวลั
• Emulator License code ส าหรบัผูร้่วมกจิกรรมทุกท่าน

ระยะเวลากจิกรรม 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สงิหาคม 2565

กตกิา 1) ท่านจะตอ้งลงทะเบยีนเป็นสมาชกิ CASIO ID และ CASIO Teacher Member เพื่อรบั Emulator license ฟรี
ที ่https://edumaterial.casio-intl.com/resource/emulator/request/thailand
2) เมื่อท่านเขา้ไปทีล่งิกด์งักล่าว ท่านจะตอ้งเลอืกรุ่น fx-991EX หรอืเครื่องคดิเลขวทิยาศาสตรร์ุ่นอื่นทีท่่าน
ตอ้งการ แลว้กดลงทะเบยีน
3) จากนัน้กรอกขอ้มลูของท่านตามความเป็นจรงิ จนลงทะเบยีนเสรจ็สิน้
4) เมื่อการลงทะเบยีนสมบรูณ์ ท่านจะไดร้บัอเีมลแจง้ Emulator license code เพื่อเขา้ใชง้านซอฟตแ์วร ์
Emulator ฟรี

ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข ผูร่้วมกจิกรรม จะไดร้บัสทิธิร่์วมกจิกรรม 1 ท่านต่อ 1 สทิธิ ์เมื่อลงทะเบยีนเป็นสมาชกิ CASIO Teacher 
Member ตลอดระยะเวลาของกจิกรรม ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2565 เทา่นัน้
ขอ้มลูของผูร้่วมกจิกรรม จะถูกบนัทกึ และเกบ็รวบรวมไว ้เพื่อคดัเลอืกผูโ้ชคดี
ทมีงานจะท าการคดัเลอืกผูโ้ชคดจีากสมาชกิทีล่งทะเบยีนมาในชว่งเวลาของกจิกรรม โดยแจง้ผลไปยงัอเีมล
ของผูไ้ดร้บัรางวลันัน้ๆ และประกาศรายชื่อบนเวบ็ไซต ์หลงัจบกจิกรรมแลว้
ผูไ้ดร้บัรางวลัจะตอ้งตดิต่อทมีงานกลบัเพือ่ยนืยนัสทิธิแ์ละแจง้ทีอ่ยู่ในการจดัสง่ของรางวลัตามขอ้มลูตดิต่อใน
อเีมล
หากผูไ้ดร้บัรางวลัไมด่ าเนินการตดิต่อกลบัมาทางทมีงานเพือ่ยนืยนัการรบัรางวลัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเขา้รบัรางวลัของท่านและเปลีย่นผูไ้ดร้บัรางวลั
ของรางวลัไม่สามารถแลกเปลีย่นมลูค่าเป็นเงนิสดได้
บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ข และ/หรอื ปรบักลไกวธิขีองกจิกรรมในครัง้นี้ และ/หรอืขอ้ก าหนด และ
เงื่อนไขต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัของรางวลัตามดุลพนิิจของบรษิทัฯ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่CASIO Education Thailand Line official โดยสามารถคน้ชือ่ไอด ี
@casioeduth 

CASIO ชวนคุณครูร่วมสนุกกจิกรรม “ต้อนรับสมาชิกใหม่ CASIO Teacher Member”

เพยีงลงทะเบยีนเป็นสมาชกิ CASIO Teacher Member ลุน้รบัรางวลัพเิศษมากมาย
สมาชกิใหมทุ่กทา่นจะไดร้บั Emulator License เพือ่เขา้ใชง้านซอฟตแ์วร ์Emulator ฟรี

ข้อก ำหนดและเงื่อนไข/Terms and Conditions

https://edumaterial.casio-intl.com/resource/emulator/request/thailand


Campaign Welcome New CASIO Teacher Member 

Campaign detail Only Register CASIO Teacher Member, Get Free Emulator License and Get a chance to win the 
prize

Prize • Macbook Air M1 1 prize
• Ipad Air 5 & Apple pencil 2  1 prize
• Airpods 3rd Generation 1 prize
• CASIO Scientific Calculator (fx-991EX Classwiz) 5 prizes
• Cash Voucher valued at 1,000 THB 15 prizes
• Free emulator license code for all participants

Period 1 July 2022 – 31 August 2022

Rule 1) Participants must register CASIO ID และ CASIO Teacher Member to get Free Emulator license 
on https://edumaterial.casio-intl.com/resource/emulator/request/thailand
2) When entering the link, participants must select the model name as fx-991EX or other models 
they would like and then click Register.
3) Then, fill in personal information until finishing registration.
4) After the registration is complete, participants will receive an email to notify the Emulator license 
code to start using Free Emulator.

Terms & 
Conditions

Participants will be entitled to participate in the campaign only 1 person per 1 right when they 
register as CASIO Teacher member during the campaign period starting from 1 July 2022 to 31 
August 2022.
Participants’ data will be stored and recorded for winner’s selection.
The company will select the winners among participants who register during the campaign 
period and will notify those who get the rewards via email as well as announcing the winners 
list on the website after the campaign period ends.
The winners shall contact the company to confirm their rewards acceptance and inform address 
for rewards delivery via contact info in the email.
In case the winners do not respond and contact the company to confirm their acceptance 
within the specified time period, the company reserves the right to not deliver the rewards and 
change the winners.
The rewards are non-exchangeable for cash.
The company reserves the right to change the rules and/or the terms and conditions of 
Welcome New CTM campaign concerning the rewards as company’s discretion without prior 
notice. 
Further information, please contact us via CASIO Education Thailand Line official by searching 
ID ‘@casioeduth’.

Let’s join CASIO campaign “Welcome New CASIO Teacher Member”

Only Register CTM to get a chance to win various prizes.
All new members will receive Emulator License to use Emulator software for free.  

Terms and Conditions

https://edumaterial.casio-intl.com/resource/emulator/request/thailand

