
 

 

 
โครงการทุนการศึกษาแบบต่อเน่ือง SYS Education Fund ประจ าปี 2564 

บริษทั เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั 

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

เหล็กโครงสรา้งรูปพรรณรีดรอ้นขนาดใหญ่ เช่น เหล็ก H-Beam เหล็ก I-Beam เหล็กฉาก เหล็กSheet Pile 

ซึ่งเป็นบริษัทรว่มทนุระหว่าง บริษัท ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) หรือ SCG กบับริษัทผูผ้ลิตเหล็กชัน้น า

จากประเทศญ่ีปุ่ น ก่อตัง้มามากกวา่ 20 ปี มีโรงงานตัง้อยูท่ี่จงัหวดัระยอง ดว้ยก าลงัการผลิตเหล็กประมาณ 

1 ลา้นตนั เพ่ือใชใ้นประเทศ ทดแทนการน าเขา้ และส่วนหนึ่งส่งออกไปจ าหน่ายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก  

น าเงินตราเขา้ประเทศไทยจ านวนมาก 

ในปี 2564 SYS มีโครงการมอบ “ทุนการศึกษาเรียนต่อเน่ืองจนจบปริญญาตรี ” หรือ SYS 

Education Fund(SEF) ใหก้ับเด็กและเยาวชนผูด้อ้ยโอกาสทั่วประเทศ เรียนตัง้แต ่ม.1 จนจบปริญญาตรี 

โดยเป็นทนุใหเ้ปล่า ไม่ตอ้งชดใชคื้นทนุใหแ้ก่ SYS แตอ่ย่างใด เป็นโครงการท่ี SYS มอบใหก้บัสงัคม โดยมี

ความตัง้ใจท่ีจะสรา้งคน ให้โอกาส คนดี ไดมี้ชีวิตท่ีดีขึน้ เพ่ือในวันข้างหน้าจะเป็นก าลังส าคัญให้กับ

ครอบครวั ชุมชน สงัคมและประเทศชาติต่อไป “เหล็กโครงสรา้ง SYS สรา้งความเขม้แข็งมั่นคงของบา้น 

การศกึษาชว่ยสรา้งรากฐานและความมั่นคงของประเทศ”  
 

หลักเกณฑก์ารให้ทุนแบบต่อเน่ือง 

1. เป็นทนุการศกึษาแบบตอ่เน่ือง ตัง้แต ่ม. 1 จนถึงระดบัปรญิญาตรี 
2. เป็นทนุภายในประเทศแบบใหเ้ปลา่ ไมมี่ขอ้ผกูมดัการใชท้นุคืนใดๆ 
3. บรษิัทฯ ใหเ้งินชว่ยเหลือคา่เทอม และคา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัการศกึษา อาทิ คา่เครื่องแบบ  

คา่หนงัสือ ฯลฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
4. บรษิัทฯ มีคา่ใชจ้า่ยรายเดือนใหท้กุเดือน ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด (แตล่ะระดบัชัน้ไดร้บั

แตกตา่งกนั) 
5. เม่ือไดร้บัทนุกบับรษิัทฯ แลว้ บรษิัทฯสงวนสิทธิการไปรบัทนุท่ีอ่ืน 
6. ผูร้บัทนุตอ้งประพฤติตนเป็นคนดี ตัง้ใจเรียนและรกัษาผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ตอ่ปี ใน

ระดบัต ่ากวา่ปรญิญาตรี ท่ี 2.50 ขึน้ไป และระดบัปรญิญาตรี ท่ี 2.70 ขึน้ไป 
 



 

 

คุณสมบัตผู้ิขอรับทุน 

1. เป็นผูมี้ความประพฤตดีิ มีความกตญัญแูละตัง้ใจศกึษาเล่าเรียน  

2. ครอบครวัยากจน โดยมีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครวัตอ่ปีไมเ่กิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสอง

หม่ืนบาท) ตอ่ปี  

3. ก าลงัศกึษาอยูร่ะหวา่งชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ถึงระดบัปรญิญาตรี 

4. คณุสมบตัขิา้งตน้อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีใ้หอ้ยูใ่นดลุยพินิจของคณะ

กรรมการฯ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

จ านวนทุน  

ประมาณ 20-25 ทนุ หรืออยู่ในดลุพินิจของคณะกรรมการฯ 
 

วิธีด าเนินการ 

1. เม่ือมีเดก็/เยาวชน ท่ีเขา้ขา่ยตามคณุสมบตัิขา้งตน้ ใหเ้ด็ก/เยาวชน กรอกใบสมคัรท่ีแนบมา 

พรอ้มนี ้หรือขอรบัใบสมคัรไดท่ี้ หน่วยงานรฐักิจและชมุชนสมัพนัธ์ 

2.  แนบหลกัฐานส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศกึษา รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น บิดา มารดา หรือ ผูป้กครอง 1 ชดุ 

5. รูปถ่ายหนา้ตรงไมส่วมหมวกและแวน่ด า ขนาด 1 หรือ 2 นิว้ จ  านวน 2 รูป 

6. รูปถ่ายบา้นพกัท่ีอยูอ่าศยัและบคุคลในครอบครวั จ านวน 2 - 4 ภาพ 

7.    สง่เอกสารขอ้ 1-6 ไดท่ี้ หน่วยงานรฐักิจและชมุชนสมัพนัธ ์หรือสง่ทาง Email : 

nachaphs@syssteel.com  หรือสง่ทางไปรษณีย ์ถึง ผูจ้ดัการรฐักิจและชมุชนสมัพนัธ ์ 

บรษิัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั เลขท่ี 9 ถนน ไอ-7 นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ.เมือง  

จ.ระยอง 21150 
 

การประกาศผล 

คณะกรรมการฯ จะประกาศผลใหท้ราบโดยเรว็หลงัจากท่ีไดพ้ิจารณาตดัสินทนุแลว้ การตดัสินของ

คณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 

        น.รส. SYS/08 ม.ค.64            



 
1 

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

      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………………      เบอรโ์ทรศพัท…์…………..………..……….……………………… 

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

อ าเภอ/เขต……………..………จงัหวดั………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………… 

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

 

 2. ข้อมูลด้านการศึกษา 

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

 มธัยมศกึษา ตอนตน้  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       รบัจา้ง        สถานท่ีท างาน…………………………ต าแหนง่……………………รายได…้…………………บาท/เดือน                    
                  อื่นๆ (ระบอุาชีพ) ) …………………………………...ต าแหนง่……………………รายได…้…………………บาท/เดือน           
    ไมไ่ดป้ระกอบอาชีพ  

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

   ไมไ่ดป้ระกอบอาชีพ 

 

ช่ือ – นามสกลุ ผูป้กครอง (กรณีไมใ่ช่บดิามารดา) …………………………..……………………….... อาย…ุ………………………ปี     
ที่อยู ่ปัจจบุนั……………………………..………………………………………………………………………………../……………………………  
อาชีพ   รบัจา้ง        สถานท่ีท างาน…………………………ต าแหนง่……………………รายได…้…………………บาท/เดือน                    

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

   ไมไ่ดป้ระกอบอาชีพ 

 

4. สถานภาพทางครอบครัว 

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง บิดา-มารดา  อยูด่ว้ยกนั   แยกกนัอยู ่   หยา่รา้ง  

ผูข้อรบัทนุอาศยัอยูก่บั          บิดาและมารดา   บิดา     มารดา  

                                               บิดาและภรรยาใหม ่ มารดาและสามีใหม ่ 

                                                ญาติ มีความสมัพนัธเ์ป็น………………อาชีพ…………รายได…้………บาท/เดือน           

        ผูอ้ปุการะ(ระบช่ืุอ) ………………………อาชีพ…………รายได…้………บาท/เดือน          

พี่นอ้งรว่มบดิาหรอืมารดา (รวมตนเอง) จ านวน……………คน  ผูข้อรบัทนุเป็นบตุรคนที…่…………….. 

ข้อมูลพี-่น้องของผู้ขอรับทุน 

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

       
       
       

       
       
       

 

ลกัษณะที่อยูปั่จจบุนั   บา้นพรอ้มที่ดินของครอบครวั  บา้นของครอบครวัแตท่ี่ดินเชา่ 

     บา้นเช่า, หอ้งเชา่, หอพกั คา่ทีพ่กั เดือนละ……………………บาท  

     อื่นๆ (วดั, บา้นพกัครู บา้นพกัญาติ ฯลฯ) ระบ ุ……………………………… 

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

ค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สนิ  
- คา่ใชจ้่ายทัง้หมดภายในครอบครวั เฉลีย่ตอ่เดือน………………………………บาท 

ระบคุา่ใชจ้า่ย……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

- ภาระหนีส้นิของครอบครวั เฉลีย่ตอ่เดือน……………………………………………บาท 

ระบคุา่ใชจ้า่ย……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5.ข้อมูลอื่นๆ 

ผูข้อรบัทนุไดเ้งินมาโรงเรยีนวนัละ……………………บาท ผูท้ี่ใหเ้งินมาโรงเรยีน คือ…………………………………………  

โดยตอ้งแบง่จา่ยเป็น    คา่อาหาร……………………บาท   คา่พาหนะ……………………บาท  

เคยไดร้บัทนุมาก่อนหรอืไม ่  ไมไ่ดร้บั        ไดร้บั (ระบช่ืุอทนุฯ) …………………………ทนุละ……………… บาท     
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ลกัษณะทนุ(กรณีเคยไดร้บั)   ทนุตอ่เนื่อง  ทนุครัง้เดยีว   อืน่ๆ (ระบ)ุ ………………………… 

ปัจจบุนัไดกู้ย้มื (กยศ.)หรอืไม ่  ไมม่ี      มี จ านวนเงิน…………………………บาท  

กิจกรรมในชว่งปิดภาคเรยีน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

   ท างานหารายไดพ้ิเศษ (ระบงุานท่ีท า)……………………………………รายไดว้นัละ……………………………บาท 

   อา่นหนงัสอื   ท างานบา้น   ช่วยที่บา้นท างาน ระบ ุ……………………………………….……………… 

  หมายเหต:ุ การกรอกขอ้มลูอยา่งละเอียด จะมีผลตอ่การพิจารณาทนุเป็นอยา่งมาก  

6. ข้อมูลความคิดเหน็ของนักเรียน 
โครงการหรอืความตัง้ใจที่จะประกอบอาชีพในอนาคต 
………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..…………

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

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

ต าแหนง่ของผูข้อรบัทนุท่ีไดร้บัขณะศกึษาอยู ่เช่น หวัหนา้ชัน้ ประธานนกัเรยีน ประธานชมรม เป็นตน้(ถา้ม)ี 

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

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

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

กิจกรรมตา่งๆของทางสถานศกึษา ท่ีเขา้รว่มขณะศกึษาอยู่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

แผนการศึกษาต่อ 

หากเรยีนจบ มธัยมตน้ แลว้จะเรยีนตอ่            ม.ปลาย(สายสามญั)   ปวช. (สายอาชีพ) 

หากเรยีนจบ มธัยมปลาย แลว้จะเรยีนตอ่           ปวส.  ปรญิญาตร ี  ท างาน 

หากเรยีนจบ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) แลว้จะเรยีนตอ่      ปวส.  ปรญิญาตร ี  ท างาน 

หากเรยีนจบ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) แลว้จะเรยีนตอ่       ปรญิญาตร ี  ท างาน 
   

นกัเรยีนมคีวามประสงคจ์ะขอรบัทนุจาก บรษัิท เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั เพื่อศกึษาตอ่ในระดบัชัน้……………….. 

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

จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย…์……………………เบอรโ์ทรศพัท…์…………………………… 

(กรณีไปเรียนต่อทีโ่รงเรียนอ่ืน ขอใหส่้งหลักฐาน “หนังสือรับรองสถานะการศึกษา”ทีเ่รียนใหม่ใหบ้ริษัทฯ ทนัททีีท่ราบผล) 
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7. เขียนเรียงความประวัติ/เหตุผลในการขอรับทุนการศึกษาโดยละเอียด (ความยาว 1 หนา้กระดาษเอสี)่ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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8. ส่วนของอาจารยผู้์ดูแลทุนการศึกษาเป็นผู้รับรอง  

 

   

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

เห็นสมควรมอบทนุใหผู้ข้อรบัทนุ ช่ือ……………………………………………………………… ผูเ้หมาะสมที่จะรบัทนุในโครงการ  

SYS Education Fund จากบรษัิท เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั  

  ความเห็นของอาจารย ์(โดยระบสุภาพครอบครวั ความยากจน ความประพฤติ และ ความจ าเป็นในการขอรบั

ทนุอยา่งละเอียด) 
___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________             

            ***หากเอกสารขา้งตน้ ไมม่อีาจารยแ์สดงความคิดเห็นและหลกัฐานไมค่รบถว้น บรษัิทฯจะไมพ่ิจารณา*** 

            ลงช่ือ _______________________________อาจารยผ์ูร้ว่มดแูลทนุ                     

                               (______________________________)  

 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูขา้งตน้ถกูตอ้งตามความเป็นความจรงิทกุประการ 

ลงช่ือ…………………………………………ผูข้อรบัทนุ 

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

 

ลงช่ือ…………………………………………ผูป้กครอง 

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

 

ลงช่ือ…………………………………………ผูอ้  านวยการ/คณะบด/ีอธิการบดี  

(ต าแหนง่)………………………………….. 

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

        โปรดประทบัตราสถาบนั 
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เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา 

1. หนงัสอืน าสง่จากโรงเรยีน 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น 

4. ผลการเรยีนเทอมลา่สดุ 

5. รูปถ่ายสภาพท่ีอยูอ่าศยั และ บคุคลในครอบครวั 

 

ข้อก าหนดในการการขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

1. เอกสารจะตอ้งครบถว้นและสง่ตามก าหนดเวลาที่บรษัิทฯก าหนดไวเ้ทา่นัน้ หากเลยจากเวลาที่ก าหนด บรษัิทฯ 

 ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณา ในปี 2564 

2. ใบสมคัรขอรบัทนุการศกึษาตอ้งประทบัตราของสถาบนั จึงถือวา่เอกสารสมบรูณ ์ 

3. รูปภาพของนกัเรยีนทนุขนาด 1 นิว้ หรอื 2 นิว้ จ านวน 2 รูป ตอ้งเป็นรูปหนา้ตรง ไมส่วมหมวกและไมส่วมแวน่ตาด า 
(ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน)  

 

 

 

 

 

 

แผนที่บ้าน

บ้

า

น 
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   ขา้พเจา้ซึง่เป็นผูส้มคัรทนุการศกึษา SYS Education Fund  ของบรษัิท เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั หรอื (เอส วาย 
เอส) ยินยอมใหบ้รษัิท ฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ภาพ คลปิวีดีโอ ขอ้มลูในใบสมคัร และขอ้มลูที่
ใหส้มัภาษของขา้พเจา้ที่มีอยูก่บับรษัิทเหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั เพื่อวตัถปุระสงคท์ีเ่ก่ียวเนื่องกบัการศกึษา กิจกรรมของ
บรษัิทฯ และการประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบต่าง ๆ ของบรษัิทเหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั หรอื (เอส วาย เอส) ได ้

  ขา้พเจา้................................... ผูป้กครองของ...................................  ยินยอมให ้บรษัิท เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั 
เปิดเผยขอ้มลูของผูส้มคัรขา้งตน้เพื่อประโยชนด์า้นการศกึษาทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

 

ลงช่ือ.…………………………………………ผูใ้หค้วามยินยอม 

               (…………………………………………) 

 
 
 

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 นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 21150  
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