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March 4, 2022 
                                                                                                                                     
President  
Ubonratchathani  University 
Ampur Varinchamrab, 
Ubonratchatani  34190 
 
Dear Madam/Sir, 
 
Re: Scholarships Available to University Students 
 
For many years the American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM) has supported bright and needy university 
students during final three years of study.  This year, the American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF), 
will once again offer scholarships to students of selected public universities throughout the country.  
 
We are pleased to include your university as one of the selected institutions in the ATF Scholarship program.  In order to 
allow your students time to prepare their applications, could you please circulate this information your faculties and 
departments.  In particular, we would like to receive applications from student studying engineering, sciences, technology, 
mathematics, agriculture, food industry and science, energy & environment, business including economics & English, hotel 
& tourism, and medicine. 
 
Each university is invited to nominate students with 3 years remaining for study (i.e. year 2 of 4-year course, year 3 of 5 
year course) who meet our criteria provided with this letter.   Please nominate candidates having them apply online at 
https://www.amchamthailand.com/amcham-scholarships and sending copies of their academic records and other required 
documents to reach us by no later than August 31, 2022.    
 
ATF awarded scholarships to your students in 2021 as per the attached.  As part of the criteria to receive this scholarship 
until graduation, they are required to submit their transcript with grades for the previous academic year (2021-2022) 
together with a report of completed community service.  The deadline to submit these documents is 15 August 2021.  
However, if due to the COVID-19 situation, the students do not have their grades by that time we can extend this deadline 
upon request.   
 
As part of our student scholarship project, AMCHAM organizes two annual programs.  The first is an orientation camp for 
new intake students which gives them insight into the program and our community service requirements.  The other is a 
career camp for students in their final year and includes seminars, workshops, networking events and business visits in 
Bangkok.  During this program, the graduating AMCHAM Scholarship Students meet with the AMCHAM Board of Governors 
and other members, visit members’ companies, and have an opportunity to participate in job interviews to prepare 
students to enter the business world.  All new intake and graduating students are expected to participate in one of these 
camps and the scholarship funds provided include travel costs for attending.  If these events cannot take place due to 
Covid-19, alternative programs will be offered online with key business experts and leaders. 
 
If you have any questions regarding the AMCHAM Scholarship Program, kindly contact Khun Sheree Tanpensuk, at 02-254-
1041 ext. 212 (or 081-994-8400) or email to sheree@amchamthailand.com or foundation@amchamthailand.com.  
 
On behalf of the American Chamber of Commerce in Thailand, I would like to thank you for your assistance in coordinating 
this matter. 
 
Sincerely, 
 
 
 
Heidi Gallant 
Vice President. 
 
 



SCHOLARSHIP
PROGRAM 2022

ELIGIBILITY APPLY NOW
Financial need 
Cumulative GPAX of 2.8 or above 
English GPAX of 3.0 or above 
Good citizenship and character 
Three years of study to complete  
Not currently receiving other scholarships

 

American Chamber Of Commerce
in Thailand Foundation scholarships
are now available!

Scholarships of 25,000 Baht are
available to Thai students studying
for a bachelors degree in a 
Thai Government University.

ABOUT THE
SCHOLARSHIP

Contact the Student Affairs office your
University for more information or email
foundation@amchamthailand.com www.amchamthailand.com/amcham-scholarships/
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ขั้นตอนการกรอกใบสมัครทุนหอการค้าอเมริกันประจาํปี 2565 ทางออนไลน ์

 
กรุณากรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นข้อทีห่น่ึงทีต่้องกรอกเป็นภาษาไทย 

 
ขอใหผู้ส้มคัรอ่านรายละเอียดใหร้อบคอบก่อนสง่ใบสมคัร หากมีขอ้สงสยัหรือคาํถาม ผูส้มคัรสามารถติดต่อ 

foundation@amchamthailand.com ได ้

 
ขอ้มลูที่ตอ้งใชส้าํหรบัการสมคัร 

ตอนที ่ ข้อมูลทีต่้องระบุ 

1.  
ประวติัส่วนตวัและขอ้มลู
ติดต่อ 
 

Personal & Contact 

Information 
 

- กรอกประวติัสว่นตวั โดยระบ ุ ชื่อจรงิ (Name) นามสกลุ(Last Name) และ ชื่อเลน่ 
(Nickname) 

- ใสว่นั (DD) เดือน (MM) ปีเกิด (YYYY) 

- สญัชาติ (nationality) ของผูส้มคัร 
- เพศ (Gender)  

- ประเภทที่อยู่ในปัจจบุนัของผูส้มคัร ว่าเป็น บา้นครอบครวั (Parents’ Home) บา้นญาติ 
(Relatives’ Home) หอพกั (Dormitory) หรือ อ่ืนๆ (Other) 

- ที่อยู่ปัจจบุนัของผูส้มคัรที่ติดต่อได ้(current address) 
- ที่อยู่ของบา้นเกิดผูส้มคัรที่ติดต่อได ้(home address) 
- อีเมล ์(email) ของผูส้มคัร 
- เบอรโ์ทรศพัท ์(phone number) ของผูส้มคัรที่ติดต่อได ้ 

- ระบไุลนไ์อดี (LINE ID) ของผูส้มคัร (ถา้มี) 

2.  
ขอ้มลูการศกึษา 
 

Academic Information 

- ขอ้มลูการศกึษาของผูส้มคัรในปัจจบุนั โดยมี มหาวิทยาลยั (university) คณะ (faculty) 
วิชาเอก (major) 

- จาํนวนปีการศกึษา (Duration of Study) โดยมีขอ้มลู ปีการศึกษาในปัจจบุนั สาํหรบัปี 65 
(Academic Year Commencing in 2021) 

- เกรดเฉลี่ยจากสถาบนัการศึกษา  
(Please provide your university GPAX) 



  

- เกรดเฉลี่ยสาํหรบัวิชาภาษาองักฤษจากสถาบนัการศึกษา 
(Please provide your average English GPAX)  

- เวลาที่คาดว่าจะสาํเรจ็การศึกษา โดยระบ ุเดือน (Month) และ (Year) 

- ขอ้มลูมธัยมตน้ (Middle School) โดยระบุ ชื่อโรงเรียน (School Name) และ จงัหวดั 
(Province) 

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

- ขอ้มลูประกาศนียบตัรวิชาชีพ (Vocational School) (ถา้มี) โดยระบ ุชื่อโรงเรียน (School 

Name) จงัหวดั (Province) และ คณะ (Faculty/Major) 

- โปรดระบขุอ้มลูมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ที่เคยเรียน (อาทิเช่น ชื่อโรงเรียน จงัหวดั คณะ ฯลฯ) ถา้มี 

3.  
ขอ้มลูกิจกรรมนอก
หอ้งเรียน (ถา้มี) 
 

Extracurricular 

Information 

 

- กรอกขอ้มลูกิจกรรมนอกหอ้งเรียน โดยระบุ องคก์ร (Organization) ช่วงเวลาที่เขา้รว่ม
กิจกรรม (Dates Participated) และ อธิบายบทบาทและผลงานจากการเขา้รว่มกิจกรรม 
(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 อย่างอ่ืน (Other)   

5.  
สถานะของบิดาหรือ
ผูป้กครอง 
 

Father or Guardian’s 

Status 

- บิดาหรือผูป้กครองยงัมีชีวิตอยู่หรือไม่ (Is your father or guardian alive?) 

6.  
ขอ้มลูบิดาหรือผูป้กครอง 
 

Father or Guardian’s 

Information 

 

(ถา้ระบุว่า ม ีในตอนที่ 5) 

- อาชีพของบิดาหรือผูป้กครอง โดยระบ ุประเภทนายจา้ง (บรษิัทหรือองคก์รเอกชน รฐับาล 
หรือ รฐัวิสาหกิจ อาชีพอิสระ เกษียณ ว่างงาน ฯลฯ) (Type of Employer) ถา้เป็นอาชีพอิสระ
ช่วยอธิบายเพิ่มในช่อง Comments 

- ชื่อบรษิัท/องคก์ร (Company/Organization) 

- ตาํแหน่ง (Position) 

- หมายเหต ุ(Comments) 

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



  

7.  
สถานะของมารดาหรือ
ผูป้กครอง 
 

Mother or Guardian’s 

Status 

 

- มารดาหรือผูป้กครองมีชีวิตอยู่หรือไม่ (Is your mother or guardian alive?) 

8.  
ขอ้มลูมารดาหรือ
ผูป้กครอง 
 

Mother or Guardian’s 

Information 

 

(ถา้ระบุว่า ม ีในตอนที่ 7) 

- อาชีพของมารดาหรือผูป้กครอง โดยระบุ ประเภทนายจา้ง (บรษิัทหรือองคก์รเอกชน รฐับาล 
หรือ รฐัวิสาหกิจ อาชีพอิสระ เกษียณ ว่างงาน ฯลฯ) (Type of Employer) ถา้เป็นอาชีพอิสระ
ช่วยอธิบายเพิ่มในช่อง Comments 

- ชื่อบรษิัท/องคก์ร (Company/Organization) 

- ตาํแหน่ง (Position) 

- หมายเหต ุ(Comments) 

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

9.  
สถานะพี่นอ้ง 
 

Sibling Status 

- ผูส้มคัรมีพี่นอ้งหรือไม่ 

10.  
ขอ้มลูพี่นอ้งของผูส้มคัร 
 

Sibling Information 

 

(ถา้ระบุว่า ม ีในตอนที่ 9) 

- ขอ้มลูพี่นอ้งของผูส้มคัร โดยระบ ุจาํนวนพี่นอ้งผูส้มคัร (Total Number of Siblings) จาํนวน
พี่นอ้งของผูส้มคัรที่กาํลงัเรียนอยู่ (Total Number of Siblings Still At School) และจาํนวนพี่
นอ้งของผูส้มคัรที่ทาํงาน (Total Number of Siblings Working) 

- รายไดข้องพี่นอ้งแต่ละคนในช่อง Working siblings’ monthly income   

11.  
ขอ้มลูดา้นการเงิน 
 

Financial Information 

- ระบวุ่าไดร้บัการสนบัสนุนดา้นการเงินจากใคร (เลือกทกุขอ้ที่ใช่) บิดา (Father) มารดา 
(Mother) ผูป้กครอง(Guardian) เงินเดือนของตวัเอง (Personal Employment Salary) พี่นอ้ง 
(Sibling) ทนุการศึกษา (Scholarship) กยศ. (Student Loans) รายไดจ้ากการทาํงานที่
โรงเรียน (Student Salary) จากแหลง่อื่นๆ (Other – please provide details) 

- ปัจจบุนัขา้พเจา้ไดร้บัเงินค่าใชจ้่าย จากแหลง่ต่อไปนี ้(ใหใ้สเ่ป็นตวัเลขเท่านัน้ อาทิเช่น 5000 
เป็นตน้) อาทิเช่น ครอบครวั/ผูป้กครอง (Family or Guardian) รบัจา้ง (Employment) กยศ. 
(Student Loan) หรือจากผูม้ีอปุการคณุอ่ืนๆ (ระบ)ุ (If other, please specify source here) 



  

- ค่าใชจ้่ายในแต่ละเดือน (ใหใ้สเ่ป็นตวัเลขเท่านัน้ อาทิเช่น 5000 เป็นตน้ ถา้ไม่มีใหใ้ส ่ “0”) 
อาทิเช่น ค่าเช่าบา้น/ค่านํา้/ค่าไฟ (Costs of Rent & Utilities per month) ค่านํา้มนั/ค่า
โดยสาร (Costs of Transport per month) ค่าอาหาร (Costs of Food per month) ค่า
โทรศพัท/์อินเตอรเ์น็ต (Costs of Phone & internet per month) ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (Other 

Personal Expenses per month) ค่าเล่าเรียน/ค่าบาํรุง/ค่าธรรมเนียมค่าเทอม (Tuition & 

other fees per semester) และ ค่าหนงัสือและอปุกรณต่์อเทอม (Books & supplies per 

semester) 

12.  
ประวติัทนุการศกึษา 
 

Scholarship Information 

 

- ผูส้มคัรเคยไดร้บัทนุการศกึษาหรือไม่ 

13.  
รายละเอียดทนุการศกึษา 
 

Scholarship Details 

 

(ถา้เคยไดร้บัทนุ) 

- ทนุการศกึษามีสปอนเซอรห์รือองคก์รที่สนบัสนนุทุนการศึกษาเป็นใคร (name of sponsor 

or organization that provides your scholarship) จาํนวนทนุที่ไดร้บั (amount of 

scholarship) และปีที่ไดร้บัทุนการศกึษา (years covered by the scholarship) 

14.  
เอกสารประกอบที่ตอ้ง
นาํสง่และการใหค้วาม
ยินยอม 
 

Required Documents 

and Providing Consent 

 

- โปรดอ่านรายละเอียดการใหค้วามยินยอมต่อไปนีก้่อนตกลงและลงลายเซ็นผูส้มคัร 

 
1. ขา้พเจา้รบัทราบว่าใบสมคัรขา้พเจา้ยงัไม่เสรจ็สมบรูณ์หากยงัไม่ไดส้ง่เอกสารประกอบ

และขอ้เขียนเรียงความมาที่ foundation@amchamthailand.com 

(I understand that my application is not complete until I have submitted all 

supporting documents above to foundation@amchamthailand.com). 

 

2. ขา้พเจา้รบัรองว่าขา้พเจา้มีอายอุย่างนอ้ย 18 ปี และอนมุติัใหห้อการคา้อเมรกนัใน
ประเทศไทยหรือองคก์รหอการคา้ฯที่เก่ียวขอ้งสามารถเผยแพรช่ื่อขาพเจา้ในเรื่องเก่ียวกบั
การสมคัรชิงทนุหอการคา้อเมรกินัประจาํปี 2565  
(I hereby certify that I am at least 18 years of age and that I allow the American 

Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM Thailand) or its affiliate(s) to publish 

my name on any matter related to the 2022 AMCHAM Scholarships). 

 

3. ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความที่ไดก้ลา่วมาทัง้หมดนีเ้ป็นความจรงิและถกูตอ้งทกุประการ
หากขา้พเจา้ใหข้อ้มลูท่ีเป็นเท็จ ขา้พเจา้จะหมดสิทธิ์ ในการรบัทนุหอการคา้อเมริกนัฯ 

I understand that any falsified information will result in disqualification of my 

scholarship application. 
 

mailto:foundation@amchamthailand.com
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2021 SCHOLARSHIP RECIPIENTS 
Ubon Ratchathani University 
 

NAME FACULTY/MAJOR 

Papatson Manoboot Faculty Of Science / Chemistry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


