
 



ทุนการศึกษาสยามสไมล์            

บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ทุนสยามสไมล์ 

บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย)จ ากัด  เห็นถึงความส าคัญด้านการศึกษา เพราะเป็นส่ิงส าคัญที่

ส่งผลต่อการพฒันาเยาวชนไทย ซึง่จะเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัของประเทศในระยะยาว เพื่อเปิดโอกาสให้กบัเยาวชนที่มี

ผลการเรียนดี มีศกัยภาพสงู ได้รับโอกาสศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี   และมีโอกาสมีงานท าที่มัน่คงและเพื่อเป็นก าลงั

ส าคญัให้กบัครอบครัว ชมุชน สงัคม และประเทศชาติต่อไป 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษาสยามสไมล์ 

         1.  เป็นผู้มีสญัชาติไทยและเป็นนิสิต นกัศกึษา ในสงักดัมหาวิทยาลยัที่ระบใุนโครงการทนุการศกึษาสยามสไมล์ 

         2.  เป็นผู้มีร่างกายสมบรูณ์แข็งแรงไม่เป็นอปุสรรคต่อการศกึษา 

        3.  เป็นผู้ที่ก าลงัศกึษาอยู่ระดบัปริญญาตรี อดุมศกึษาปีที่ 3 ขึน้ไป  ทกุสาขาวชิา 

          4.  เป็นผู้มีผลการเรียนเฉล่ีย 3.00  ขึน้ไป  

              5.  เป็นผู้ที่มีวินยั มีศกัยภาพสงู มีความกตญัญกูตเวที มีจิตอาสา  มีทศันคติด ี

 

ขัน้ตอนการขอรับทุนสยามสไมล์ 

นิสิตหรือนกัศกึษาผู้ประสงคจ์ะขอรับทนุ (ให้ยื่นค าขอตามแบบ วธีิการ และเงื่อนไข) เพื่อคณะกรรมการพิจารณา

คณุสมบตัิ  ส่งเอกสารท่ี E-mail  Human.sbc@gmail.com 

          1.  กรอกใบสมคัรพร้อมส่งหลกัฐานและเอกสารในการขอรับทนุ 

           2.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคดัเลือกชิงทนุการศกึษา 

           3.  สอบคดัเลือกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ณ ศนูย์ฝึกอบรมสยามสไมล์ กรุงเทพฯ 

                    (ค่าเดินทางมาสอบคดัเลือกค่าที่พกั อาหาร อาหารวา่ง ในการท ากิจกรรม เบิกจ่ายได้ ณ วนัสอบคดัเลือก) 

          4.  ประกาศผลผู้ได้รับการคดัเลือก  
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หลักฐานประกอบการขอรับทุน 

1.  ส าเนาบตัรประชาชนผู้ขอรับทนุ  

2.  ส าเนาทะเบยีนบ้านผู้ขอรับทนุ 

          3.  รูปถ่ายเต็มตวัเห็นหน้าชดัเจน ขนาด 4*6 นิว้  จ านวน 1 รูป 

         4.  หนงัสือรับรองผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 

          5.  หนงัสือรับรองความประพฤตแิละสถานภาพจากสถานศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู ่

          6.  หนงัสือรับรองการขอรับทนุจากชมุชน ระดบัผู้ใหญ่บ้านขึน้ไปพร้อมส าเนาบตัรข้าราชการแนบ 

ขอบข่ายในการให้ทุนการศึกษาสยามสไมล์ 

             1.  ให้ทนุการศกึษาปีการศกึษาละ 60,000 บาท 

             2.  มีสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษโครงการตา่ง ๆ ที่กลุ่มบริษัทสยามสไมล์จดัขึน้ 

             3.  เมื่อส าเร็จการศกึษาจะได้รับพิจารณาเข้าท างานในกลุ่มบริษัทสยามสไมล์เป็นกรณีพิเศษ 

 

เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา 

1.ผ่านการคดัเลือกจากบริษัทฯ 

2. ผู้ที่ได้รับทนุการศกึษาต้องเข้าร่วมกจิกรรมของสยามสไมล์ไม่น้อยกวา่  80 % ของกจิกรรมตลอดปี 

 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 
  เปิดรับสมคัรและยื่นใบสมคัรขอรับทนุ  ภายในวนัท่ี  30 มิถนุายน  2563 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคดัเลือกทนุสยามสไมล์   วนัท่ี  15 กรกฎาคม 2563 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 
        ระดบัปริญญาตรี ปีที่.................................................... 
 
ชื่อ ………………………..……………………สกลุ ………………..………………………….. ชือ่เล่น ………………….…..... 
เบอร์โทรศพัท์มือถือ...........................................อีเมลล์...........................................................ไลน์ไอดี................................ 
สาขาวชิา.........................................................................คณะ.......................................................................................... 
สถาบนัการศกึษา.............................................................................................................................................................. 
 
1. ที่อยู่ปัจจบุนั  บ้านเลขท่ี …………….……….. ตรอก/ซอย ……………..………………. หมู่ที่ …………………………….. 

ถนน ………………………………. ต าบล/แขวง ..…….………………………….อ าเภอ/เขต….………….……………….. 
จงัหวดั …………………………….……………โทรศพัท์ …………………………………………………………................ 
 
ที่อยู่ (ภมูิล าเนาเดิม)  บ้านเลขท่ี................................ตรอก/ซอย..................................หมู่ที่........................................... 
ถนน.............................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต...................................... 
จงัหวดั...........................................................โทรศพัท์................................................................................................. 
 

2. นบัถือศาสนา     พทุธ        อิสลาม       คริสต์        อื่น ๆ (ระบ)ุ...............................  
 

3. ข้อมลูด้านสขุภาพ 
หมู่โลหิต.......................................โรคประจ าตวั........................................................................................................... 
เคยป่วยหนกัหรือประสบอบุตัิเหตรุ้ายแรงถึงขัน้เข้านอนโรงพยาบาลคือ............................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 

4. บิดา ชื่อ ………………….……..………..………… สกลุ ………………….………………………… อาย…ุ……………ปี 
อาชีพ ………………………………………………ที่ท างาน …………..……………………………………………………. 
โทรศพัท์ …………………..…………………..….  รายได้……………………………………..บาท/เดือน 
 

5. มารดา ชื่อ ………………..……….……..………… สกลุ ……..……………………..……………… อาย…ุ..……………ปี 
อาชีพ ………………………………..……………..ที่ท างาน ……………………..………………………………….………. 
โทรศพัท์ ……………………….………………….  รายได้…………………….………………..บาท/เดือน 
 
 

6. บิดา มารดา    อยู่ด้วยกนั     แยกกนัอยู่ด้วยความจ าเป็นด้านอาชีพ 
  หย่าขาดจากกนั    แยกกนัอยู่ด้วยสาเหตอุื่น ๆ …………………………. 
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7. ผู้อปุการะ (ถ้าเป็นบิดามารดาไมต้่องกรอกข้อมลู) 

ชื่อ ……………………………..….……..………… สกลุ ………………………………………… อาย…ุ……………...…ปี 
เก่ียวข้องกบัผู้สมคัรเป็น …………………..……….   มีครอบครัว มีบตุร………..…คน      โสด 
อาชีพ …………………………………..………….. สถานท่ีท างาน ……………….…………………………………………. 
โทรศพัท์ ………………………..………………….  รายได้……………………………………..บาท/เดือน 
 

ผู้สมคัรเป็นบตุรคนที่ ……………..……….…. จ านวนพี่น้องทีย่งัมีชวีิตอยู่ (รวมตวัเองด้วย).........................................คน 
ชาย …………….…. คน  หญิง ……………… คน  จ านวนพี่น้องที่ก าลงัศกึษาอยู่ (รวมตวัเองด้วย)………………… คน 
โปรดระบเุก่ียวกบัพ่ีน้องของท่าน รวมตวัทา่นเองตามล าดบัในตารางนี ้
 
ล าดบัท่ี ชื่อ-สกลุ ระดบัการศกึษาที่ส าเร็จหรือ

ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบั 
อาชีพ/รายได้ สถานภาพ  

สมรส/โสด 
จ านวน
บตุร (คน) 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 
8.  ประมาณการค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีน่กัศกึษาคาดว่าจะพอเหมาะส าหรับตนเอง เฉล่ียเดือนละ ………....……. บาท   

  (ไม่รวมคา่หน่วยกิตและค่าบ ารุงการศกึษา) 
 

 
9.  เหตผุลและความจ าเป็นท่ีขอรับทนุการศกึษา (เขยีนให้ละเอยีดชดัเจน) 

………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…...………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. จงเขยีนเปา้หมายและความคาดหวงัในชีวติ

...…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

  ลงชื่อ ………………………………….. 
     (…………………………………………..) 
 วนัท่ี ………. เดือน ……………………. พ.ศ. ………….. 
 
 
                หลักฐานประกอบการขอรับทุนพร้อมใบสมัครดังนี ้
 
1.  ส าเนาบตัรประชาชนผู้ขอรับทนุ  
2.  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทนุ 
3.  รูปถ่ายเต็มตวัเห็นหน้าชดัเจน ขนาด 4*6 นิว้  จ านวน 1 รูป 
4.  หนงัสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
5.  หนงัสือรับรองความประพฤติและสถานภาพจากสถานศกึษาที่ก าลงัศกึษาอยู่ 
6.  หนงัสือรับรองจากชมุชน ระดบัผู้ใหญ่บ้านขึน้ไปพร้อมส าเนาบตัรข้าราชการแนบ                

 
 
 
 

 



หนังสือรับรองข้อมูลการขอรับทุนการศึกษาสยามสไมล์ 
จากสถานศึกษา 

 
 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...............................................ต าแหน่ง....................................... 
 
ขอรับรองว่า (ชื่อ-สกลุ)ผู้ รับทนุ..................................................................................................................................... 
 
ก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้.............................แผนก.............................สาขาวิชา.............................................................. 
 
หรือส าเร็จการศกึษาระดบัชัน้....................แผนก.............................สาขาวิชา................................................................ 
 
เป็นผู้มีวินยั มจีิตอาสา และมีความเหมาะสมทีจ่ะเสนอขอรับทนุการศกึษาโดยมีความเห็นดงันี ้
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 

  ลงชื่อ ………………………………….. 
 
ตราประทบัสถานศกึษา     (…………………………………………..) 
  
      ผู้บริหารสถานศกึษา/คณบดี/หวัหน้าภาควชิา 
 
 วนัท่ี ………. เดือน ……………………. พ.ศ. ………….. 
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หนังสือรับรองการขอรับทุนการศึกษาสยามสไมล์ 

 
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 

การรับรองข้อมลูการขอรับทุนการศกึษา ทนุการศกึษาสยามสไมล์ ให้มีผู้ รับรอง พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน  
 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องดงันี ้
 

ชื่อผู้ รับรอง (เจ้าหน้าที่ของรัฐ) บคุคลใดบุคคลหนึ่ง 
 

ข้าพเจ้า ชื่อ- สกลุ  (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................ 
 
ต าแหน่ง       ...........ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบั 5 
  
                   ............ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 
                   ...........ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกท้องถิ่น 
 
เลขที่บตัรประชาชน............................................................................................................................... 
 
สงักดัหน่วยงาน..................................................................................................................................... 
 
ที่อยู่...................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................. 
 
อีเมลล์.................................................................................โทรศพัท์มือถือ............................................ 
 
ขอรับรองว่า ชื่อ (ผู้ รับทนุ)......................................................................................................................... 
 
อาศยัอยู่บ้านเลขที่......................................หมู่ที่.......................ซอย..............ถนน..................................... 
 
ต าบล.................................อ าเภอ......................................จงัหวดั............................................................ 
 
เป็นผู้มีความเหมาะสมและเชื่อได้ว่าขาดโอกาสด้านทนุทรัพย์ด้านการศกึษา 
 
 
                                                                      ลงชื่อ...................................................... 
  
                                                                         (..........................................................) 
 
                                                                                    เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าบล  
 
                                                                             วนัที่............../................../................ 
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