
101 True Digital Park, Griffin Building Level 12A,  

Unit No. 12-06, Sukhumvit Road, Bangchak, 

 Phra Khanong , Bangkok 10260 
    

               Tel: +66 (0)2 119 3350  

www.amchamthailand.com  

 

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครทนุหอการค้าอเมริกนัประจาํปี 2566 ทางออนไลน ์
 

ขอใหผู้ส้มคัรอ่านรายละเอยีดใหร้อบคอบก่อนส่งใบสมคัร หากมขีอ้สงสยัหรือคาํถาม ผูส้มคัรสามารถติดต่อทางอีเมล 
foundation@amchamthailand.com ได ้
*ผูส้มคัรสามารถกรอกขอ้มูลเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษจะไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษ) 
 
ขอ้มลูที่ตอ้งใชส้าํหรบัการสมคัร 
 
ส่วนที่ 1 
 

ข้ันตอนที่ ข้อมูลทีต่้องระบุ 
1. ประวตัิสว่นตวัผูส้มคัรขอรบัทนุ 
(Personal & Contact Information) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- ประวตัิสว่นตวั (เขียนเป็นภาษาไทย) โดยระบ ุช่ือ, 
นามสกลุ, ชื่อเล่น 

- ประวตัิสว่นตวั (เขียนเป็นภาษาองักฤษ)/ Personal 
Information in English โดยระบ ุช่ือ (First Name), 
นามสกลุ (Last Name), ชื่อเล่น (Nickname) 

- วนั (DD) เดือน (MM)  ปีเกิด (YYYY) 
- สญัชาติ (Nationality) 
- บตัรประชาชน (National ID)  
- เพศ (Gender)  
- ประเภทที่อยู่ปัจจบุนัของผูส้มคัร (Please indicate 

the accommodation type of your current 
address) 

- ที่อยู่ปัจจบุนัของผูส้มคัรที่ติดต่อได ้(current 
address)  

- ที่อยู่ตามทะเบียนบา้นของผูส้มคัร (home address)  
- อีเมล (Please provide your email) ของผูส้มคัร  

  

  



- เบอรโ์ทรศพัท ์(Please provide a number that you 
can be contacted on) ของผูส้มคัรที่ติดต่อได ้  

- ระบไุลนไ์อดี (Please provide a LINE ID) ของ
ผูส้มคัร (ถา้มี)  

2. ขอ้มลูการศกึษา  
(Academic Information) 

- ขอ้มลูการศกึษาของผูส้มคัรในปัจจบุนั โดยมี มหาวิทยาลยั 
(university) (faculty) วิชาเอก (major) และ รหสันกัเรียน 
(student ID) 

- จาํนวนปีการศกึษา (Duration of Study) โดยมีขอ้มลู ปี
การศกึษาในปัจจบุนั สาํหรบัปี 66 (Academic Year 
Commencing in 2023)  

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากสถาบนัการศกึษา   
(Please provide your university GPAX)  
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสาํหรบัวิชาภาษาองักฤษจาก

สถาบนัการศกึษา  
(Please provide your average English GPAX)   
- เวลาที่คาดวา่จะสาํเรจ็การศกึษา โดยระบุ เดือน (Month) 

และ ปี (Year)  
- ขอ้มลูมธัยมตน้ (Middle School) โดยระบ ุช่ือโรงเรียน 

(School Name) และ จงัหวดั (Province)  
- ขอ้มลูมธัยมปลาย (High School) โดยระบ ุช่ือโรงเรียน 

(School Name) จังหวดั (Province) และ เกรดเฉลี่ย 
(GPAX) 

- ขอ้มลูประกาศนียบตัรวิชาชีพ (Vocational School) (ถา้มี) 
โดยระบ ุช่ือโรงเรียน (School Name) จงัหวดั (Province) 
และ คณะ (Faculty/Major)  

- โปรดระบขุอ้มลูมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ที่เคยเรียน (อาทิเช่น ชื่อ
โรงเรียน จังหวดั คณะ ฯลฯ) ถา้มี (If you have other 
university (-ies) please provide the following 
information (school name, province, faculty/major, 
etc., if applicable) 

3. ขอ้มลูกิจกรรมนอกหอ้งเรียน (ถา้มี) 
(Extracurricular Information) 

 

- กรอกขอ้มลูกิจกรรมนอกหอ้งเรียน โดยระบ ุองคก์ร 
(Organization) ช่วงเวลาที่เขา้รว่มกิจกรรม (Dates 
Participated) และ อธิบายบทบาทและผลงานจากการเขา้
รว่มกิจกรรม (Please describe your role and the 
results of your activities)  

4. ขอ้มลูดา้นครอบครวั  
(Family Information) 

- สถานภาพสมรสของบิดามารดา ว่าเป็น หย่ารา้ง 
(Divorced) อยู่ดว้ยกนั (Live Together) แยกกนัอยู่ 



(Separated) พ่อแม่คนเดียว (Single Parent) หรือ อย่าง
อ่ืน (Other)    

5. สถานะของบิดาหรือผูป้กครอง 
(Father or Guardian’s Status) 

- บิดาหรือผูป้กครองยงัมีชีวิตอยู่หรือไม่ (Is your father or 
guardian alive?)  

6. ขอ้มลูบิดาหรือผูป้กครอง 
(Father or Guardian’s Information) 

(ถา้ระบวุ่า มี ในตอนที่ 5) 

- อาชีพของบิดาหรือผูป้กครอง โดยระบ ุประเภทนายจา้ง 
(บริษัทหรือองคก์รเอกชน รฐับาล หรือ รฐัวิสาหกิจ อาชีพ
อิสระ เกษียณ ว่างงาน ฯลฯ) (Type of Employer) ถา้เป็น
อาชีพอิสระช่วยอธิบายเพ่ิมในช่อง Comments  

- ชื่อบริษัท/องคก์ร (Company/Organization)  
- ตาํแหน่ง (Position)  
- หมายเหต ุ(Comments)  
- รายไดข้องมารดาหรือผูป้กครอง (ใหใ้ส่เป็นตวัเลขเท่านัน้ 

อาทิเช่น 5000 เป็นตน้) โดยระบ ุรายได/้เดือน 
(Income/Month) และ รายไดอ่ื้นๆ/เดือน (Other 
income/Month)  

7. สถานะของมารดาหรือผูป้กครอง 
             (Mother or Guardian’s Status) 

- มารดาหรือผูป้กครองมีชีวิตอยู่หรือไม่ (Is your mother or 
guardian alive?)  

8.  ขอ้มลูมารดาหรือผูป้กครอง  
(Mother or Guardian’s Information) 

 (ถา้ระบวุ่า มี ในตอนที่ 7) 
 

- อาชีพของมารดาหรือผูป้กครอง โดยระบ ุประเภทนายจา้ง 
(บริษัทหรือองคก์รเอกชน รฐับาล หรือ รฐัวิสาหกิจ อาชีพ
อิสระ เกษียณ ว่างงาน ฯลฯ) (Type of Employer) ถา้เป็น
อาชีพอิสระช่วยอธิบายเพ่ิมในช่อง Comments  

- ชื่อบริษัท/องคก์ร (Company/Organization)  
- ตาํแหน่ง (Position)  
- หมายเหต ุ(Comments)  
- รายไดข้องบิดาหรือผูป้กครอง (ใหใ้ส่เป็นตวัเลขเท่านัน้ 

อาทิเช่น 5000 เป็นตน้) โดยระบ ุรายได/้เดือน 
(Income/Month) และ รายไดอ่ื้นๆ/เดือน (Other 
income/Month)  

9. สถานะพี่นอ้ง 
(Sibling Status) 

- ผูส้มคัรมีพ่ีนอ้งหรือไม่ 

10. ขอ้มลูพี่นอ้งของผูส้มคัร  
(Sibling Information) 

                  (ถา้ระบวุ่า มี ในตอนที่ 9) 
 

- ขอ้มลูพี่นอ้งของผูส้มคัร โดยระบ ุจาํนวนพี่นอ้งผูส้มคัร 
(Total Number of Siblings) จาํนวนพี่นอ้งของผูส้มคัรที่
กาํลงัเรียนอยู่ (Total Number of Siblings Still At 
School) และจาํนวนพี่นอ้งของผูส้มคัรที่ทาํงาน (Total 
Number of Siblings Working) 

- รายไดข้องพ่ีนอ้งแต่ละคนในช่อง Working siblings’ 
monthly income 



11. ขอ้มลูดา้นการเงิน 
(Financial Information) 

- ระบวุ่าไดร้บัการสนบัสนนุดา้นการเงินจากใคร (เลือกทกุขอ้
ที่ใช่) บิดา (Father) มารดา (Mother) ผูป้กครอง
(Guardian) เงินเดือนของตวัเอง (Personal Employment 
Salary) พี่นอ้ง (Sibling) ทนุการศกึษา (Scholarship) กย
ศ. (Student Loans) รายไดจ้ากการทาํงานที่โรงเรียน 
(Student Salary) (My current stipend/allowance per 
month & from) จากแหล่งอ่ืนๆ (Other – please provide 
details)  

- ปัจจบุนัขา้พเจา้ไดร้บัเงินคา่ใชจ้่าย จากแหล่งต่อไปนี ้(ให้
ใส่เป็นตวัเลขเทา่นัน้ อาทิเช่น 5000 เป็นตน้) อาทิเช่น 
ครอบครวั/ผูป้กครอง (Family or Guardian) รบัจา้ง 
(Employment) กยศ. (Student Loan) หรือจากผูมี้อปุการ
คณุอื่นๆ (ระบ)ุ (If other, please specify source here)  

- ค่าใชจ้่ายในแต่ละเดือน (ใหใ้ส่เป็นตวัเลขเท่านัน้ อาทิเช่น 
5000 เป็นตน้ ถา้ไม่มีใหใ้ส่ “0”) (Please provide details 
of your expenses) อาทิเช่น ค่าเช่าบา้น/ค่านํา้/คา่ไฟ 
(Costs of Rent & Utilities per month) ค่านํา้มนั/ค่า
โดยสาร (Costs of Transport per month) ค่าอาหาร 
(Costs of Food per month) ค่าโทรศพัท/์อินเตอรเ์น็ต 
(Costs of Phone & internet per month) ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 
(Other Personal Expenses per month) ค่าเล่าเรียน/ค่า
บาํรุง/ค่าธรรมเนียมค่าเทอม (Tuition & other fees per 
semester) และ ค่าหนงัสือและอปุกรณต์่อเทอม (Books & 
supplies per semester)  

12. ประวตัิทนุการศกึษา 
(Scholarship Information) 

- ผูส้มคัรเคยไดร้บัทนุการศกึษาหรือไม่ (Have you ever 
received or are receiving a scholarship) 

13. รายละเอียดทนุการศกึษา 
(Scholarship Details) 

(ถา้เคยไดร้บัทนุ) 
 

- ทนุการศกึษามีสปอนเซอรห์รือองคก์รที่สนบัสนนุ
ทนุการศกึษาเป็นใคร (name of sponsor or organization 
that provides your scholarship) จาํนวนทนุที่ไดร้บั 
(amount of scholarship) และปีที่ไดร้บัทนุการศกึษา 
(years covered by the scholarship)  

14. เอกสารประกอบที่ตอ้งนาํส่งและการใหค้วามยินยอม
(Required Documents and Providing 

Consent) 

- โปรดอ่านรายละเอียดการใหค้วามยินยอมต่อไปนีก้่อนตก
ลงและลงลายเซ็นผูส้มคัร  

1. ขา้พเจา้รบัทราบว่าใบสมคัรขา้พเจา้ยงัไม่เสรจ็
สมบรูณห์ากยงัไม่ไดส้่งเอกสารประกอบและ
ขอ้เขียนเรียงความมาที่ 
foundation@amchamthailand.com  

  



(I understand that my application is not complete until I 
have submitted all supporting documents above to 
foundation@amchamthailand.com).  
  

2. ขา้พเจา้ยินยอมใหห้อการคา้อเมริกนัในประเทศ
ไทยสามารถใชแ้ละเผยแพรข่อ้มลูส่วนบคุคล
ของขา้พเจา้ตามหลกัการ พรบ. คุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 โดยมีขอ้ปฏิบตัิเบือ้งตน้
ดงันี ้ 

  
[ ] ขา้พเจา้ยินยอมใหห้อการคา้ฯ นาํขอ้มลูส่วนบคุคลในวีดีโอ
ไปใชส้าํหรบัการคดัเลือกนกัเรียน เพ่ือมอบทนุและการสื่อสาร
ระหว่างหอการคา้ฯกบันกัเรียนทนุ   
  
[ ] ถา้ขา้พเจา้ไดร้บัการคดัเลือก รายชื่อ คณะที่เรียน และ ช่ือ
ของมหาวิทยาลยั ของขา้พเจา้จะถกูประกาศในเว็บไซตข์อง
หอการคา้ฯ หรือสื่ออ่ืนๆที่เกี่ยวขอ้งกบัทนุ เป็นตน้ไป  
[ ] ขา้พเจา้สามารถยกเลิกคาํยินยอมตามหลกัการ พรบ. 
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562  โดยการติดต่อผา่น
ช่องทาง foundation@amchamthailand.com   
  
(I hereby acknowledge that AMCHAM will collect, use, 
disclose, and transfer (“Process” or “Processing”) my 
Personal Data in accordance with the Personal Data 
Protection Act, B.E. 2562 (2019) (“PDPA”). I therefore 
give my consent for the Processing of my Personal Data 
as follows:  
  
[ ] I consent that AMCHAM will Process my Personal 
Data contained in my VDO submitted to AMCHAM for 
the purposes of determining scholarship recipients, 
administering scholarship benefits, and communication 
between AMCHAM and myself.   
  
[ ] If my scholarship is successful, I acknowledge and 
consent that my name, and the name of my faculty and 
university will be made public on the AMCHAM website. 
This information may also be published in other matters 

mailto:foundation@amchamthailand.com


directly relating to the 2022 AMCHAM Scholarship 
Program.  
  
[ ] I acknowledged that I am entitled to withdraw my 
consent at any time by emailing 
foundation@amchamthailand.com and the withdrawal 
of consent shall be in accordance with the PDPA.  
  

3. ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความที่ไดก้ล่าวมา
ทัง้หมดนีเ้ป็นความจริงและถกูตอ้งทกุประการหาก
ขา้พเจา้ใหข้อ้มลูที่เป็นเท็จ ขา้พเจา้จะหมดสิทธิ์ ในการ
รบัทนุหอการคา้อเมริกนัฯ  

  
(I hereby acknowledge that the above statements are 
true and correct to the best of my knowledge. I 
understand that any falsified information will result in 
disqualification of my scholarship application).  
 
ลายเซ็น (Applicant’s signature) 
วนัที่ (DD/MM/YYYY) 

 
 


