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THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN THAILAND 
หอการค้าอเมริกนัในประเทศไทย 

7th floor, GPF Witthayu Tower A, 93/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 
 

คณุสมบติัของผู้ขอรบัทุน  
 

1. ขาดแคลนทนุทรพัย ์และ ฐานะครอบครวัยากจน  
2. ผลการเรยีนเฉลีย่สะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง – ระดบัด ี ( ตัง้แต่  2.80 ขึน้ไป ) มคีวามสามารถดา้นภาษาองักฤษ       

(เกรดเฉลีย่ ตัง้แต่ 3.0 ขึน้ไป)  
3. มคีวามประพฤตดิ ี 
4. ขณะขอทนุ ผูข้อรบัทนุตอ้งเหลอืเวลา 3 ปีการศกึษากอ่นจบตามหลกัสตูรเทา่นัน้ (กรณีหลกัสตูร 4 ปี สามารถขอรบั

ทนุไดข้ณะทีก่ าลงัจะเริม่ศกึษาชัน้ปีที ่2 กรณีหลกัสตูร 5 ปี สามารถขอรบัทนุไดข้ณะทีก่ าลงัจะเริม่ศกึษาชัน้ปีที ่3หรอื 
กรณีหลกัสตูร 6 ปี สามารถขอรบัทนุไดข้ณะทีก่ าลงัจะเริม่ศกึษาชัน้ปีที ่4) 

5. ไมเ่ป็นผูท้ีไ่ดร้บัทนุการศกึษาอืน่อยูแ่ลว้ในปัจจบุนั หรอืจะสมคัรขอรบัทนุการศกึษาอืน่ในอนาคต 
6. ผูร้บัทนุตอ้งพรอ้มทีจ่ะสละเวลาชว่ยบ าเพญ็ประโยชน์ ในการพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง  

 

เอกสารประกอบการสมคัร  
 

1. ใบสมคัรขอรบัทนุหอการคา้อเมรกินัในประเทศไทย  
2. ใบเรยีงความ 1 หน้ากระดาษ ตามหวัขอ้ทัง้ 3 หวัขอ้ (หน้าที ่8 Personal Essay)  
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และ  ส าเนาบตัรนกัศกึษาพรอ้มลายเซน็รบัรองส าเนาของผูส้มคัร  
4. ส าเนาผลการเรยีนของทกุภาคการศกึษาจากสถานศกึษาปัจจุบนั  โดยใบแสดงผลการเรยีนจะตอ้งไดก้ารรบัรอง
จากมหาวทิยาลยัเทา่นัน้ (หากผูส้มคัรเคยศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ๆ โปรดสง่ส าเนาผลการเรยีนจากสถาบนันัน้
ดว้ย)  
5. ส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่ชี ือ่นกัศกึษา บดิา และมารดา  
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรอื บตัรขา้ราชการของบดิามารดา  พรอ้มลายเซน็รบัรองส าเนา  
7. จดหมายรบัรองจากอาจารย ์3 ฉบบั (จากอาจารยท์ีป่รกึษา  อาจารยห์วัหน้าภาควชิา หรอื อาจารยผ์ูส้อน) 
โปรดใชแ้บบฟอรม์ตามแนบ  
8. เอกสารรบัรองรายไดข้องครอบครวั/ เงนิเดอืนของผูป้กครอง โดยใหบุ้คคลดงัต่อไปนี้เป็นผูร้บัรอง  
ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ ให้ใช้หนังสือรบัรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหวัหน้าหน่วยงานเป็นผูร้บัรอง
รายได ้พนกังาน ลกูจา้งเอกชน/บรษิทั/หา้ง/รา้น ให้ใช้หนังสือ รบัรองรายได้จากหน่วยงาน โดยเจา้ของกจิการหรอื
ผูจ้ดัการรบัรองรายได ้อาชพีอสิระ ให้ใช้หนังสือรบัรองรายได้ตามแนบพร้อมกบับตัรข้าราชการ โดยตอ้งมี
ผูใ้หญ่บา้นหรอืขา้ราชการระดบัช านาญงาน ขึน้ไป ลงนามรบัรอง 
โปรดใชแ้บบฟอรม์ตามแนบ  
9. หนงัสอืรบัรองแสดงการยอมรบัเงือ่นไขและขอ้บงัคบัฯ ทนุหอการคา้อเมรกินัในประเทศไทย  
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          ใบสมคัรขอรบัทุนจากหอการค้าอเมริกนัในประเทศไทย 
 

         AMCHAM Scholarship Application Form 
                      
This information will be used for the sole purposes of determining eligibility for the AMCHAM 
Foundation scholarship, and for remaining in contact with scholarship awardees in future. 
Information will be reviewed only by the AMCHAM scholarship review committee and will not be 
shared with any other third parties. 
 

ขอ้มลูนีจ้ะถกูใชเ้พื่อวตัปุระสงคใ์นการพิจารณาคณุสมบตัิของผูส้มคัรขอรบัทนุจากทางมลูนิธิหอการคา้อเมรกินัประเทศไทย และใชใ้น
การติอตอ่กลบัผูท้ี่ไดร้บัทนุชองมลูนิธิหอการคา้อเมรกินัประเทศไทยในนอนาคตขอ้มลูดงักลา่วจะมีเพียงแคค่ณะกรรมการของมลูนิธิ
หอการคา้อเมรกินัประเทศไทยเทา่นัน้ท่ีจะสามารถเห็นไดแ้ละจะไมม่ีการแชรข์อ้มลูใหก้บับคุคลอื่นนอกเหนือจากคณะกรรมการไมว่า่
ในกรณีใดทัง้สิน้ 

   

                 
ชือ่ – นามสกลุ (นาย / นางสาว) .................................................................................................................................   
Name – Surname (Mr. / Ms.)..................................................................................................................................... 
ชือ่เล่น (Nickname) ......................................... 
วนัเดอืนปีเกดิ (Date of birth) …………..………. อาย ุ(Age) ................  สญัชาต ิ(Nationality) ................................... 
 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น/บตัรประชาชน  (Address on Thai National ID Card)  
เลขที ่ (No) ................. หมูท่ี ่ (Moo) ..........  ซอย (Soi) ....................................ถนน (Road) ...................................   
แขวง (Sub-district)......................................... เขต (District)…………………...........................  
จงัหวดั (Province) ........................................   
รหสัไปรษณีย ์(Postcode) ....................  โทรศพัท ์(Telephone) ......................... 
 

ท่ีอยู่ปัจจบุนัท่ีติดต่อได้ (Current Address)  
(กรณุา Please) บา้นบดิามารดา Parents’ Home   หอพกั Dormitory   ญาตพิีน้่องRelatives              
อืน่ๆ Other   (โปรดระบรุายละเอยีด please specify) ……....................................................................................... 
เลขที ่(No) ...................... หมูท่ี ่(Moo)  ........  ซอย (Soi) ....................................ถนน (Road) ...................................   
แขวง (Sub-district)................................................ เขต (District)…....................................  
จงัหวดั (Province) ...........................................    รหสัไปรษณีย ์(Postcode) ……....................   
โทรศพัทม์อืถอื (Mobile Phone)................................... Email Address ....................................................................... 
 
 

A. ประวติัส่วนตวั (Personal Data) 

ติดรูปถ่าย 

(ไม่เกิน 6  
เดือน) 
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ชือ่มหาวทิยาลยั ...................................................................................................................................................  
Name of University....................................................................................................................................................  
คณะ........................................................................... Faculty................................................................................... 
วชิาเอก...................................................................... Major ……………………………………………..……………… 
รหสันกัศกึษา (Student ID) ............................................................................................................. ............................. 
ก าลงัศกึษาชัน้ปีที ่(Year of study commencing August this year) ..............................................................................  
 
จ านวนปีการศกึษา (Length of course)  :            3 years        
                                                               4 years        
                                                               5 years       
                                                               6 years    
คาดว่าจะส าเรจ็การศกึษาในปี (Expected course completion date)............................................................................. 
 
ระดบัการศึกษา 
Educational Level 

ช่ือสถาบนั / จงัหวดั 
School Name / Province 

คณะ / สาขาวิชา 
Faculty / Major 

ปีท่ีส าเรจ็ 
Graduation Date 

คะแนนเฉล่ีย 
(GPAX) 

มธัยมตน้  
(Middle school) 

    

มธัยมปลาย  
(High school) 

    

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (หากมี) 
(Vocational Degree - if any) 

    

มหาวทิยาลยั (หากเคยเรยีน
ทีอ่ืน่) (University - if any) 

    

 

ปัจจบุนัน้ีก าลงัรบัทุนการศึกษาอ่ืนๆ หรอืไม่    ไม่ /  ใช่, กรณุาระบุรายละเอียด  
Are you currently receiving any scholarships?   No /   Yes, please provide details  
 

ปีท่ีเคยได้รบัทุนการศึกษาอ่ืนๆ 
From / To 

องคก์ร / สถาบนั / บุคคล ท่ีสนับสนุนการให้ทุน 
Organization / Institution / Other sponsor (Please give details) 

จ านวน/ปี 
Amount / year 
  

   
   
 

B. ข้อมลูการศึกษา (Current and Previous Education) 
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ในอดีตเคยได้รบัทุนการศึกษา อ่ืนๆ หรอืไม่   ไม่ /  ใช่, กรณุาระบุรายละเอียด  
Have you ever received any scholarships?   No /   Yes, please provide details  
 

ปีท่ีเคยได้รบัทุนการศึกษาอ่ืนๆ 
From / To 

องคก์ร / สถาบนั / บุคคล ท่ีสนับสนุนการให้ทุน 
Organization / Institution / Other sponsor (Please give details) 

จ านวน / ปี 
Amount / year 
  

   
   
   
 

 
กิจกรรมนอกหลกัสตูร และกิจกรรมอาสาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะท่ีชดัเจนและเหน็ผล  
(Activities / Community Service) 
ช่ือ องคก์ร 
Name of Organization 

ปี / เวลา 
When 

อธิบายบทบาทและ หน้าท่ี 
Describe Your Role 

ผลการด าเนินงาน 
Highlight the results of your activities 
  

    
    
    
    
 
 

 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา (Parents’ Marital Status)  

 อยู่ด้วยกนั (Live together)            หยา่รา้ง (Divorced)  แยกกนัอยู่ (Separated) 
 

ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงินจากใคร (How are you supported?) 

 บิดา-มารดา (Parents)    บิดา (Father)   มารดา (Mother) 
 ผูป้กครอง (Guardian)      ผูมี้อปุการะคณุ อ่ืนๆ ระบรุายละเอียด (Other- Provide details) 
  

 
ช่ือบิดา Father’s Name ยงัมีชีวิตอยู ่

Living 
 

อาย ุ
Age 

เสีย 
Deceased 
 

เบอรโ์ทรติดต่อ 
Phone No. 

ผูป้กครอง  (or) Guardian’s Name   
 

    

C. ข้อมลูด้านครอบครวั (Family Information) 
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Father or Guardian’s Occupation อาชีพของบิดาหรือผู้ปกครอง 

นายจา้ง 
Employer 

ช่ือบริษทั / องคก์ร 
Company Name / 
Organization 

ต าแหน่ง    
Position 

รายได้/เดือน 
Income/Month  

รายได้อ่ืนๆ 
Other income 
/  year 

หมายเหต ุ
Comments 

บริษทัหรอืองคก์รเอกชน  
Company                                      

     

รฐับาลหรอืรฐัวิสาหกิจ 
Government /State Enterprise    

     

อาชีพอิสระ 
Self Employed                             

     

เกษียณ 
Retired                                         

     

ว่างงาน 
Unemployed                               

     

 
ช่ือมารดา Mother’s Name ยงัมีชีวิตอยู ่

Living 
 

อาย ุ
Age 

 

เสีย 
Deceased 
 

เบอรโ์ทรติดต่อ 
Phone No. 

 
Mother or Guardian’s Occupation อาชีพของมารดาหรือผู้ปกครอง 

นายจา้ง 
Employer 

ช่ือบริษทั / องคก์ร 
Company Name / 
Organization 

ต าแหน่ง    
Position 

รายได้ / เดือน 
Income / Month  

รายได้อ่ืนๆ 
Other income 
/  year 

หมายเหต ุ
Comments 

บริษทัหรอืองคก์รเอกชน 
Company                                        

     

รฐับาลหรอืรฐัวิสาหกิจ 
Government / State Enterprise    

     

อาชีพอิสระ 
Self Employed                               

     

เกษียณ 
Retired                                           

     

ว่างงาน หรอื เป็นแมบ่า้น 
Unemployed or Housewife          
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พ่ีน้องร่วมบิดามารดา เรียงตามล าดบั รวมผู้สมคัรขอทุน (Siblings) 
ช่ือ 
Name 

อาย ุ
Age 

อาชีพ 
Occupation 

สถานศึกษา / สถานท่ีท างาน 
School / University / Work place 

รายได้ต่อเดือน 
 

Monthly income 
     
     
     
     
     

 
สภาพบา้น ท่ีพกัอาศยั ณ ภมิูล าเนาของนักศึกษา (Photos of Applicant’s House) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูถ่ายบา้นปัจจุบนั ถ่ายมมุมองกวา้ง ใหด้บูา้นเตม็ ภายนอก 
(Photo of family home. Show full outside view of house) 

 
หอการค้าอเมริกนัฯ จะด าเนินการตรวจสอบข้อมลูท่ีนักศึกษาให้มา หากพบว่าไม่เป็นจริงหอการค้า

อเมริกนัฯ จะแจ้งให้มหาวิทยาลยัทราบและนักศึกษาจะถกูตดัสิทธ์ิในการคดัเลือก 
If falsified information is provided, AMCHAM will notify the university and the applicant will be 

disqualified for future scholarship selections. 
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ปัจจบุนัขา้พเจา้ไดร้บัเงนิคา่ใชจ้่าย My current stipend / allowance 
เดือนละ  
(Monthly Allowance)   

บาท จาก (From) 
ครอบครวั / ผู้ปกครอง
Family or Guardian 

รบัจ้าง 
Employment 

กยศ. 
Student Loan 

หรือผู้มีอปุการะคณุ
อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
Other (specify) 

    
 
โปรดระบคุ่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน (Please Provide Details of Monthly Expenses) 
ค่าท่ีพกั / ค่าน ้า /  
ค่าไฟ 
(Rent & Utilities / 
Month) 

ค่าน ้ามนั / ค่า
โดยสาร 
(Transport / 
Month) 
 

ค่าอาหาร 
(Food / 
month) 

ค่าโทรศพัท์ /
อินเตอรเ์น็ต 
Phone & 
internet / month 

(Other 
Personal 
Expenses / 
Month) 

ค่าเล่าเรียน / 
ค่าบ ารงุ /
ค่าธรรมเนียม 
ต่อเทอม  
(Tuition & 
other fees / 
semester)  

ค่าหนังสือและ
อปุกรณ์ 
ต่อเทอม 
(Books & 
supplies / 
semester) 

 
      

 

 

ผูส้มคัรขอรบัทนุตอ้งเขยีนเรยีงความ 1 หน้ากระดาษ เป็นภาษาองักฤษด้วยตนเอง ตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
In your own words, provide a 1-page personal essay on:  
 

a) Why you wish to apply for this scholarship?  

ท าไมถงึสมคัรขอรบัทนุ? 

b) What academic and personal achievements make you a suitable candidate to receive this scholarship? 

ความส าเรจ็ดา้นวชิาการและสว่นตวัใดบา้งทีท่ าใหน้กัเรยีนคดิว่าสมควรจะไดร้บัทนุ? 

c) How do you think you will benefit in terms of career and personal development from obtaining this  

Scholarship? 

ผลประโยชน์ดา้นการพฒันาตนเองและวชิาอาชพีดา้นใดบา้งทีน่กัเรยีนคดิว่าจะไดร้บัจากทนุการศกึษาครัง้นี้? 

 

D. ค่าใช้จ่ายและรายได้ปัจจบุนั (Expenses & Income) 

E. เขียนเรียงความขอรบัทุน (Personal Essay) 
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ข้าพเจ้าขอน าส่งเอกสารประกอบการสมคัรขอรบัทุนหอการค้าอเมริกนัฯ ตามน้ี  Required documents  
 

 ใบสมคัรขอรบัทนุหอการคา้อเมรกินัในประเทศไทย  
 ใบเรยีงความ 1 หน้ากระดาษ ตามหวัขอ้ทัง้ 3 หวัขอ้ (หน้าที ่8 Personal Essay)   
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และ  ส าเนาบตัรนกัศกึษาพรอ้มลายเซน็รบัรองส าเนาของผูส้มคัร  
 ส าเนาผลการเรยีนของทกุภาคการศกึษาจากสถานศกึษาปัจจุบนั  โดยใบแสดงผลการเรยีนจะตอ้งไดก้ารรบัรอง

จากมหาวทิยาลยัเทา่นัน้ (หากผูส้มคัรเคยศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ๆ โปรดสง่ส าเนาผลการเรยีนจาก
สถาบนันัน้ดว้ย)  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่ชี ือ่นกัศกึษา บดิา และมารดา  
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรอื บตัรขา้ราชการของบดิามารดา  พรอ้มลายเซน็รบัรองส าเนา  
 จดหมายรบัรองจากอาจารย ์3 ฉบบั (จากอาจารยท์ีป่รกึษา  อาจารยห์วัหน้าภาควชิา หรอื อาจารยผ์ูส้อน) 

โปรดใชแ้บบฟอรม์ตามแนบ  
 เอกสารรบัรองรายไดข้องครอบครวั/ เงนิเดอืนของผูป้กครอง โดยใหบุ้คคลดงัต่อไปนี้เป็นผูร้บัรอง  

ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ ให้ใช้หนังสือรบัรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหวัหน้าหน่วยงานเป็นผูร้บัรอง
รายได ้พนกังาน ลกูจา้งเอกชน/บรษิทั/หา้ง/รา้น ให้ใช้หนังสือ รบัรองรายได้จากหน่วยงาน โดยเจา้ของ
กจิการหรอืผูจ้ดัการรบัรองรายได ้อาชพีอสิระ ให้ใช้หนังสือรบัรองรายได้ตามแนบพร้อมกบับตัรข้าราชการ 
โดยตอ้งมผีูใ้หญ่บา้นหรอืขา้ราชการระดบัช านาญงาน ขึน้ไป ลงนามรบัรอง 

 หนงัสอืรบัรองแสดงการยอมรบัเงือ่นไขและขอ้บงัคบัฯ ทนุหอการคา้อเมรกินัในประเทศไทย  
 

**หากเอกสารแนบไม่ครบถ้วน หอการค้าอเมริกนัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจารณาใบสมคัรขอรบัทุน 

F. หลกัฐานประกอบการรบัทุนการศึกษา  (Check List) 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความทีไ่ดก้ล่าวมาทัง้หมดนี้เป็นความจรงิและถกูตอ้งสมบรูณ์ทกุประการ หากขา้พเจา้
ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเทจ็ ขา้พเจา้จะหมดสทิธิ ์ในการรบัทนุหอการคา้อเมรกินัฯ 
 

I hereby certify that the above statements are true and correct to the best of my knowledge.  
I understand that any falsified information will result in the disqualification of my scholarship 
application.  
 

Applicant’s Signature                                                     Date  
ลงชือ่ผูส้มคัร/  ……………………………………………………………..  วนัที ่……...../…….…../.....…...…. 
                 (..........................................................................) 



THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN THAILAND 
หอการค้าอเมริกนัในประเทศไทย 
7th floor, GPF Witthayu Tower A, 93/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 
Tel: 0-2254-1041 Ext. 224   Fax: 0 -2251-1605. Email: Foundation@amchamthailand.com 

 

10 | P a g e  
 

 
หนังสือรบัรองความประพฤติและกิจกรรมจากอาจารยท่ี์ปรึกษา (1) 

 

วนัที.่............ เดอืน..................................พ.ศ................. 
ขา้พเจา้ .........................................................................................................................................................  
อาจารย ์/ อาจารยท์ีป่รกึษาของ นาย / นางสาว.............................................................................................. 
นิสติ / นกัศกึษาชัน้ปีที.่...........ปี การศกึษา...............................คณะ................................................................. 
สาขาวชิา..........................................................ตามโครงสรา้งหลกัสตูร...........ปี  
 

ขอรบัรองความประพฤตแิละกจิกรรมของนิสติ / นกัศกึษาผูน้ี้ ดงันี้ 
ดา้นความประพฤต ิ
......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

ดา้นกจิกรรมและการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

ความเหน็อื่น ๆ (ถา้ม)ี  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

 
Name (ลงชื่อ)............................................................ 

                                                                                (...............................................................) 
อาจารย ์/ อาจารยท์ีป่รกึษา / หวัหน้าภาควชิา 
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หนังสือรบัรองความประพฤติและกิจกรรมจากอาจารยท่ี์ปรึกษา (2) 

 

วนัที.่............ เดอืน..................................พ.ศ................. 
ขา้พเจา้ .........................................................................................................................................................  
อาจารย ์/ อาจารยท์ีป่รกึษาของ นาย / นางสาว...................................................... 
นิสติ / นกัศกึษาชัน้ปีที.่...........ปี การศกึษา....................คณะ................................................................. 
สาขาวชิา..........................................................ตามโครงสรา้งหลกัสตูร...........ปี  
 

ขอรบัรองความประพฤตแิละกจิกรรมของนิสติ / นกัศกึษาผูน้ี้ ดงันี้ 
ดา้นความประพฤต ิ
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

ดา้นกจิกรรมและการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

ความเหน็อื่น ๆ (ถา้ม)ี  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

 
Name (ลงชื่อ)............................................................ 

                                                                                (...............................................................) 
อาจารย ์/ อาจารยท์ีป่รกึษา / หวัหน้าภาควชิา 
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หนังสือรบัรองความประพฤติและกิจกรรมจากอาจารยท่ี์ปรึกษา (3) 

 

วนัที.่............ เดอืน..................................พ.ศ................. 
ขา้พเจา้ .........................................................................................................................................................  
อาจารย ์/ อาจารยท์ีป่รกึษาของนาย / นางสาว...................................................... 
นิสติ / นกัศกึษาชัน้ปีที.่...........ปี การศกึษา....................คณะ................................................................. 
สาขาวชิา..........................................................ตามโครงสรา้งหลกัสตูร...........ปี  
 

ขอรบัรองความประพฤตแิละกจิกรรมของนิสติ / นกัศกึษาผูน้ี้ ดงันี้ 
ดา้นความประพฤต ิ
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

ดา้นกจิกรรมและการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

ความเหน็อื่น ๆ (ถา้ม)ี  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

 
Name (ลงชื่อ)............................................................ 

                                                                                (...............................................................) 
อาจารย ์/ อาจารยท์ีป่รกึษา / หวัหน้าภาควชิา 
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หนังสือรบัรองรายได้ของครอบครวั / ผูป้กครองท่ีประกอบอาชีพอิสระ 
**หากครอบครวั / ผู้ปกครองไม่ได้ประกอบอาชีพอิสระ โปรดใช้หนังสือรบัรองรายได้จากหน่วยงาน 

 

ขา้พเจา้  ………………………………………………......ต าแหน่ง ………………………… 
สงักดั ……………………………....……......................................................................................... 
ขอรบัรองว่า นาย / นาง / นางสาว.…...…………………................................................ 
บดิา / มารดา ของ นาย / นางสาว..................................................................................... 
ประกอบอาชพี.......................................................................................................... 
อตัราเงนิเดอืน …...……….……บาท 
(……………………………………………………………………………………) 
 
 จงึเรยีนมาเพื่อขอรบัรองว่าเป็นความจรงิ 
         
 
             ขอแสดงความนบัถอื 
          
 
       (………………………………………………..……) 
 

                        ต าแหน่ง ……………………………………………. 
 

                                                                                                                                                                                  ........./........../.......... 
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หนังสือแสดงการยอมรบัเงื่อนไขและข้อบงัคบัฯ ทุนหอการค้าอเมริกนัในประเทศไทย 
 

วนัที ่......... เดอืน.................... พ.ศ............              
ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว).....................................นามสกุล ………………………………………… 
นกัศกึษามหาวทิยาลยั .................................................................................................................... 

เง่ือนไขการรบัทุนการศึกษา  
(โปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนเซน็รบัรอง) 

 ขา้พเจา้ยอมรบัทีจ่ะตอ้งส่งใบแสดงผลการเรยีน มายงัมลูนิธฯิ ภายในวนัที ่15 พฤษภาคม ของทุกปี โดย
ใบแสดงผลการเรยีนของขา้พเจา้จะถูกรบัรองโดยมหาวทิยาลยั  

 ขา้พเจา้จะมผีลการเรยีน (GPAX) ไมต่ ่ากว่า 2.8 และผลการเรยีนภาควชิาภาษาองักฤษไมต่ ่ากว่า 3.0  
หากเกรดเฉลีย่ต ่ากว่าทีก่ าหนดไว ้ขา้พเจา้เขา้ใจดวี่าหอการคา้อเมรกินัฯ จะระงบัทุนการศกึษาของ
ขา้พเจา้ในทนัท ีหรอื อาจลดทุนครึง่หนึ่งของจ านวนเตม็  

 ขา้พเจา้จะเขา้รว่มกจิกรรมช่วยเหลอืสงัคมในช่วงภาคการศกึษาเป็นเวลา 10 ชัว่โมงต่อเทอม (20 ชัว่โมง
ต่อปี)  

 ขา้พเจา้จะเขา้รว่มสมัมนา “เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกสู่ชีวิตการท างาน” ทีห่อการคา้
อเมรกินัฯ  จดัขึน้ในเดอืนตุลาคมโดยมรีะยะเวลาสามวนั เมือ่ขา้พเจา้ศกึษาอยู่ปีสุดทา้ย 

 
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบติัตามเง่ือนใขเบือ้งต้น ข้าพเจ้าทราบดีว่าหอการค้าอเมริกนัฯ จะระงบัทุนการศึกษา
ของข้าพเจ้า หรือ อาจลดทุนครึ่งหน่ึงของจ านวนเตม็ในทนัที 

 
 
      ลงชื่อ....................................................... 
 
  (.......................................................................) 
                      ผูส้มคัรรบัทุนการศกึษา 
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