
 

 

 
โครงการทุนการศึกษาแบบต่อเน่ือง SYS Education Fund ประจ าปี 2562 

บริษทั เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั 

 

             บริษทั เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั (Siam Yamato Steel Co.,Ltd.)หรือ SYS (เอส วาย เอส)ผูผ้ลิต

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนขนาดใหญ่ เช่น เหล็ก H-Beam เหล็ก I-Beam เหล็กฉาก เหล็ก Sheet Pile 

ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่ง บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) หรือ SCG กบับริษทัผูผ้ลิตเหล็กชั้นน า

จากประเทศญ่ีปุ่น ก่อตั้งมากกวา่ 20 ปี มีโรงงานตั้งอยูท่ี่จงัหวดัระยอง ดว้ยก าลงัการผลิตเหล็กประมาณ 1

ลา้นตนั เพื่อใชใ้นประเทศ ทดแทนการน าเขา้ และส่วนหน่ึงส่งออกไปจ าหน่ายในประเทศต่างๆ ทัว่โลก  น า

เงินตราเขา้ประเทศไทยจ านวนมาก 

ในปี 2562 SYS มีโครงการมอบ “ทุนการศึกษาเรียนต่อเน่ืองจนจบปริญญาตรี” หรือ SYS Education 
Fund (SEF) ให้กบัเด็กและเยาวชนผูด้อ้ยโอกาสทัว่ประเทศ เรียนตั้งแต่ ม.1 จนจบปริญญาตรี โดยเป็นทุนให้
เปล่า ไม่ตอ้งชดใชคื้นทุนให้แก่ SYS แต่อยา่งใดจงัหวดัละ 1 ทุน ซ่ึงเป็นโครงการท่ี SYS มอบให้กบัสังคม 
โดยมีความตั้งใจท่ีจะสร้างคน ให้โอกาสคนดี ได้มีชีวิตท่ีดีข้ึน เพื่อวนัขา้งหน้าจะเป็นก าลงัส าคญัให้กับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป “เหล็กโครงสร้าง SYS สร้างความเขม้แข็งมัน่คงของบา้น 
การศึกษาสร้างรากฐานความมัน่คงของชาติ” สืบไป 

หลกัเกณฑ์การให้ทุนแบบต่อเน่ือง 

1. เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเน่ือง ตั้งแต่ ม. 1 จนถึงระดบัปริญญาตรี 

2. เป็นทุนภายในประเทศแบบให้เปล่า ไม่มีขอ้ผกูมดัการใชทุ้นคืนใดๆ 

3. ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ค่าเทอมหรือค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการศึกษา
และค่าใชจ่้ายรายเดือนทุกเดือนตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บทุน  ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี SYS ก าหนด 

4. เม่ือไดรั้บทุนกบั SYS แลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ (หา้ม) การไปรับทุนแห่งอ่ืนอีก เพื่อใหโ้อกาส
การรับทุนแก่คนอ่ืน ๆ ท่ีอาจขาดโอกาสเช่นเดียวกนั 



 

 

6. ผูรั้บทุนตอ้งประพฤติตนเป็นคนดี ตั้งใจเรียน โดยตอ้งรักษาผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ต่อปี ในระดบั
มธัยมศึกษา ปวช. และ ปวส. ไม่ต ่ากวา่ 2.50  และระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่ 2.70 จาก 4.0 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 

1. เป็นผูมี้ความประพฤติดี มีความกตญัญูและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  
2. ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยมีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อปีไม่เกิน 108,000 บาท (หน่ึงแสนแปด
พนับาท) 
3. ก าลงัศึกษาอยูร่ะหวา่งชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัปริญญาตรี 

4. คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ี SYS ก าหนด คุณสมบติัขา้งตน้อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ SYS โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

จ านวนทุน  

จ านวน 15-20 ทุน หรืออยูใ่นดุลพินิจของ SYS 

การสมัครขอรับทุน 

1. ผูส้มคัรสามารถกรอกใบสมคัรขอรับทุน ตามแบบขอทุนท่ี SYS ก าหนดโดยละเอียดพร้อมแนบ
หลกัฐานท่ีก าหนดใหค้รบถว้น (มีระบุในใบสมคัร) 

2. ส่งใบสมคัรทาง E-Mail: nachaphs@syssteel.com  หรือส่งทางไปรษณีย ์จ่าหนา้ซองถึง ผูจ้ดัการรัฐ
กิจและชุมชนสัมพนัธ์ บริษทั เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั เลขท่ี 9 ถนน ไอ-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.
เมือง จ.ระยอง 21150 ระบุ “สมคัรทุนการศึกษา” 

3. SYS สงวนสิทธิไม่พิจารณาใบสมคัรท่ีกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นและแนบหลกัฐาน ไม่ครบตามท่ี
SYS ก าหนด 

การคัดเลือกผู้รับทุน 

1. เม่ือมีผูส้มคัรท่ีเขา้เกณฑคุ์ณสมบติัขา้งตน้ SYS จะมี “คณะกรรมการส ารวจ” ลงพื้นท่ีตรวจสอบ
รายละเอียดและขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของผูส้มคัร โดยการส ารวจสภาพแวดลอ้ม สภาพความเป็นอยู ่สถานท่ีเรียน 
สัมภาษณ์ผูข้อทุน ผูป้กครอง ครูท่ีปรึกษา ครูผูส้อน หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบเสนอให ้“คณะกรรมการ
ทุน” SYS พิจารณาต่อไป 

2. คณะกรรมการทุน SYS จะพิจารณาผูท่ี้เขา้เกณฑคุ์ณสมบติัและผลการส ารวจขอ้มูลจาก
คณะกรรมการส ารวจและพิจารณาใหทุ้นหรือไม่ใหทุ้น ซ่ึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการทุน SYS ให้
ถือเป็นท่ีส้ินสุด 



 

 

3. ในกรณีท่ี SYS ไม่ไดส่้งคณะกรรมการการส ารวจ ลงพื้นท่ีตรวจสอบตามขา้งตน้ ใหถื้อความเขา้ใจ
วา่ คุณสมบติัอาจไม่เขา้หลกัเกณฑ ์หรือจ านวนทุนครบแลว้ หรือตามดุลยวนิิจของ SYS และหรือผูแ้ทนไม่
สามารถลงพื้นท่ีส ารวจได ้ซ่ึงใหถื้อดุลยพินิจนั้นเป็นท่ีสุด 

การประกาศผล 

SYS โดยหน่วยงานรัฐกิจและชุมชนสัมพนัธ์ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งจะแจง้ผลใหผู้ส้มคัรทราบโดยตรงหรือ
ผา่นผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยเร็วหลงัจากท่ีไดพ้ิจารณาตดัสินการให้ทุนแลว้ การตดัสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นท่ี
ส้ินสุด 
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ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

      โครงการทุนการศึกษา SYS Education Fund  โดย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั 

 

 

วนัท่ี........เดือน...............พ.ศ………… 

1.ข้อมูลทั่วไป  
 

ช่ือ………………………………………..นามสกลุ………………………………………………..ช่ือเลน่…………………………..…………… 

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน…………………………………      วนั/เดือน/ปีเกิด………………………………..…อาย…ุ………ปี

สญัชาต…ิ……………เชือ้ชาต…ิ……………ศาสนา………………      เบอร์โทรศพัท์……………..………..……….……………………… 

ที่อยูปั่จจบุนั เลขที…่…………หมูท่ี่……………หมูบ้่าน……………………………………ต าบล/แขวง…………………………………… 

อ าเภอ/เขต……………..………จงัหวดั………………………………รหสัไปรษณีย์……………………… 

โรคประจ าตวั…………………………..………………………………. งานอดเิรก …………………………..…………………………………….. 

 

 2. ข้อมูลด้านการศึกษา 

สถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยู…่……………………………..………………………………..………………………………..……………… 

 มธัยมศกึษา ตอนต้น  ระดบัชัน้…………………     มธัยมศกึษา ตอนปลาย  ระดบัชัน้…………………  

 อาชีวะศกึษา           ระดบัชัน้…………………     อดุมศกึษา   ระดบัชัน้………………… 

คณะ ………………..………………………………..…… สาขา-วิชา………………..…………………….. เกรดเฉลีย่ปัจจบุนั……………… 

 อื่นๆ……………..………………………………..……………………..………………………………..……………………..………………………  

 

3. ข้อมูลครอบครัว 

 ช่ือ - นามสกลุ บิดา………………………………..……………… อาย…ุ…………………..…ปี   ยงัมีชีวิต    ถึงแก่กรรม  

ที่อยู ่ปัจจบุนั……………………………..………………………………………………………………………………………………………  

อาชีพ       รับจ้าง        สถานท่ีท างาน…………………………ต าแหนง่……………………รายได้……………………บาท/เดือน                    
                  อื่นๆ (ระบอุาชีพ) ) …………………………………...ต าแหนง่……………………รายได้……………………บาท/เดือน           
    ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ  

ช่ือ - นามสกลุ มารดา……………………………..……………… อาย…ุ…………………..…ปี      ยงัมชีีวติ    ถึงแก่กรรม  
ที่อยู ่ปัจจบุนั……………………………..………………………………………………………………………………………………………  
อาชีพ   รับจ้าง        สถานท่ีท างาน…………………………ต าแหนง่……………………รายได้……………………บาท/เดือน                    
                   อื่นๆ (ระบอุาชีพ) ) …………………………………....ต าแหนง่……………………รายได้……………………บาท/เดือน           

   ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 

 

ช่ือ – นามสกลุ ผู้ปกครอง (กรณีไมใ่ช่บดิามารดา) …………………………..……………………….... อาย…ุ………………………ปี     
ที่อยู ่ปัจจบุนั……………………………..………………………………………………………………………………../……………………………  
อาชีพ   รับจ้าง        สถานท่ีท างาน…………………………ต าแหนง่……………………รายได้……………………บาท/เดือน                    

(รูปถ่าย) 
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                   อื่นๆ (ระบอุาชีพ) ) …………………………………....ต าแหนง่……………………รายได้……………………บาท/เดือน           

   ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 

 

 

4. สถานภาพทางครอบครัว 

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง บิดา-มารดา  อยูด้่วยกนั   แยกกนัอยู ่   หยา่ร้าง  

ผู้ขอรับทนุอาศยัอยูก่บั          บิดาและมารดา   บิดา     มารดา  

                                               บิดาและภรรยาใหม ่ มารดาและสามีใหม ่ 

                                                ญาติ มีความสมัพนัธ์เป็น………………อาชีพ…………รายได้…………บาท/เดือน           

        ผู้อปุการะ(ระบช่ืุอ) ………………………อาชีพ…………รายได้…………บาท/เดือน          

พี่น้องร่วมบดิาหรือมารดา (รวมตนเอง) จ านวน……………คน  ผู้ขอรับทนุเป็นบตุรคนที…่…………….. 

ข้อมูลพี่-น้องของผู้ขอรับทุน 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ อาย ุ ระดบัการศกึษา อาชีพ/ต าแหนง่ สถานท่ีท างาน/สถานท่ีศกึษา รายได้ 

       
       
       

       
       
       

 

ลกัษณะที่อยูปั่จจบุนั   บ้านพร้อมที่ดินของครอบครัว  บ้านของครอบครัวแตท่ี่ดินเชา่ 

     บ้านเช่า, ห้องเชา่, หอพกั คา่ทีพ่กั เดือนละ……………………บาท  

     อื่นๆ (วดั, บ้านพกัครู บ้านพกัญาติ ฯลฯ) ระบ ุ……………………………… 

   อาศยัมาตัง้แต ่(เดอืน/พ.ศ.)………………….    เป็นระยะเวลา………………..ปี 

ค่าใช้จ่ายและภาระหนีส้นิ  
- คา่ใช้จ่ายทัง้หมดภายในครอบครัว เฉลีย่ตอ่เดือน………………………………บาท 

ระบคุา่ใช้จา่ย……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

- ภาระหนีส้นิของครอบครัว เฉลีย่ตอ่เดือน……………………………………………บาท 

ระบคุา่ใช้จา่ย……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5.ข้อมูลอื่นๆ 

ผู้ขอรับทนุได้เงินมาโรงเรียนวนัละ……………………บาท ผู้ที่ให้เงินมาโรงเรียน คือ…………………………………………  

โดยต้องแบง่จา่ยเป็น    คา่อาหาร……………………บาท   คา่พาหนะ……………………บาท  
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เคยได้รับทนุมาก่อนหรือไม ่  ไมไ่ด้รับ        ได้รับ (ระบช่ืุอทนุฯ) …………………………ทนุละ……………… บาท     

ลกัษณะทนุ(กรณีเคยได้รับ)   ทนุตอ่เนื่อง  ทนุครัง้เดยีว   อืน่ๆ (ระบ)ุ ………………………… 

ปัจจบุนัได้กู้ยมื (กยศ.)หรือไม ่  ไมม่ี      มี จ านวนเงิน…………………………บาท  

 

 

กิจกรรมในชว่งปิดภาคเรียน (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

   ท างานหารายได้พิเศษ (ระบงุานท่ีท า)……………………………………รายได้วนัละ……………………………บาท 

   อา่นหนงัสอื   ท างานบ้าน   ช่วยที่บ้านท างาน ระบ ุ……………………………………….……………… 

  หมายเหต:ุ การกรอกข้อมลูอยา่งละเอียด จะมีผลตอ่การพิจารณาทนุเป็นอยา่งมาก  

6. ข้อมูลความคิดเหน็ของนักเรียน 
โครงการหรือความตัง้ใจที่จะประกอบอาชีพในอนาคต 
………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..…………

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

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

ต าแหนง่ของผู้ขอรับทนุท่ีได้รับขณะศกึษาอยู ่เช่น หวัหน้าชัน้ ประธานนกัเรียน ประธานชมรม เป็นต้น(ถ้าม)ี 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมตา่งๆของทางสถานศกึษา ท่ีเข้าร่วมขณะศกึษาอยู่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แผนการศึกษาต่อ 

หากเรียนจบ มธัยมต้น แล้วจะเรียนตอ่            ม.ปลาย(สายสามญั)   ปวช. (สายอาชีพ) 

หากเรียนจบ มธัยมปลาย แล้วจะเรียนตอ่           ปวส.  ปริญญาตรี  ท างาน 

หากเรียนจบ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) แล้วจะเรียนตอ่      ปวส.  ปริญญาตรี  ท างาน 

หากเรียนจบ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) แล้วจะเรียนตอ่       ปริญญาตรี  ท างาน 
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นกัเรียนมคีวามประสงค์จะขอรับทนุจาก บริษัท เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั เพื่อศกึษาตอ่ในระดบัชัน้……………….. 

ที่สถาบนั…………………………………………………ต าบล/แขวง………………………………อ าเภอ/เขต…………………………

จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย์………………………เบอร์โทรศพัท์……………………………… 

(กรณีไปเรียนต่อที่โรงเรียนอื่น ขอให้ส่งหลักฐาน “หนังสือรับรองสถานะการศึกษา”ที่เรียนใหม่ให้บริษัทฯ ทนัททีี่ทราบผล) 
 

 

 

 

7. เขียนเรียงความประวัติ/เหตุผลในการขอรับทุนการศึกษาโดยละเอียด (ความยาว1หน้ากระดาษเอสี)่ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. ส่วนของอาจารย์ผู้ดูแลทุนการศึกษาเป็นผู้รับรอง  

 

   

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………ต าแหนง่…………..………………………………………

เห็นสมควรมอบทนุให้ผู้ขอรับทนุ ช่ือ……………………………………………………………… ผู้ เหมาะสมที่จะรับทนุในโครงการ  

SYS Education Fund จากบริษัท เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั  

  ความเห็นของอาจารย์ (โดยระบสุภาพครอบครัว ความยากจน ความประพฤติ และ ความจ าเป็นในการขอรับ

ทนุอยา่งละเอียด) 
___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________             

            ***หากเอกสารข้างต้น ไมม่อีาจารย์แสดงความคิดเห็นและหลกัฐานไมค่รบถ้วน บริษัทฯจะไมพ่ิจารณา*** 

            ลงช่ือ _______________________________อาจารย์ผู้ ร่วมดแูลทนุ                     

                               (______________________________)  

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูข้างต้นถกูต้องตามความเป็นความจริงทกุประการ 

ลงช่ือ…………………………………………ผู้ขอรับทนุ 

  (…………………………………………) วนัท่ี…………/……………/…………… 
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ลงช่ือ…………………………………………ผู้ปกครอง 

  (…………………………………………) วนัท่ี…………/……………/…………… 

 

ลงช่ือ…………………………………………ผู้อ านวยการ/คณะบด/ีอธิการบดี  

(ต าแหนง่)………………………………….. 

  (…………………………………….….) วนัท่ี…………/……………/…………… 

        โปรดประทบัตราสถาบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา 

1. หนงัสอืน าสง่จากโรงเรียน 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

4. ผลการเรียนเทอมลา่สดุ 

 

แผนที่บ้าน

บ้

า

น 
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5. รูปถ่ายสภาพท่ีอยูอ่าศยั และ บคุคลในครอบครัว 

 

ข้อก าหนดในการการขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

1. เอกสารจะต้องครบถ้วนและสง่ตามก าหนดเวลาที่บริษัทฯก าหนดไว้เทา่นัน้ หากเลยจากเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ 

 ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณา ในปี 2562 

2. ใบสมคัรขอรับทนุการศกึษาต้องประทบัตราของสถาบนั จึงถือวา่เอกสารสมบรูณ์  

3. รูปภาพของนกัเรียนทนุขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้ จ านวน 2 รูป ต้องเป็นรูปหน้าตรง ไมส่วมหมวกและไมส่วมแวน่ตาด า 
(ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน)  

 

หากต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดตดิต่อ : 
หน่วยงานรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์   บริษัท เหล็กสยามยามาโตะจ ากัด  

โทร 038-683723 ต่อ 1818 โทรสาร 038-683243 email : nachaphs@syssteel.com  

ทีต่ ัง้ เลขที ่9 ถ.ไอ-เจ็ด นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 21150  
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	SYS Education Fund (SEF) - หลักเกณฑ์  2562
	ใบสมัครขอรับทุน SEF_2562

