
 

ประกาศทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยามภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 

---------------------------------------------------- 

เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนและขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับเยาวชนไทยใหไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสยามไดจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับ 
นักศึกษาใหมประจําภาคการศึกษาที่ 1/2564 สําหรับผูที่มีผลการเรียนดีมีความสามารถพิเศษ รวมถึงมีผลงานดานตางๆ เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม 
รายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ 
ชื่อทุนการศึกษา/

จํานวนทุน 
รายละเอียด คุณสมบัติ ทุนที่ไดรับ 

การยื่นประสงค 
ขอรับทุนฯ 

เงื่อนไขระหวาง 
ไดรับทุนฯ 

กําหนดการ 

1 ทุน 
SIAM WISDOM 
จํานวนไมเกิน 
20 ทุน 

ทุกคณะ/สาขาวิชา  
ยกเวน 
คณะแพทยศาสตร  
คณะเภสัชศาสตร  
คณะพยาบาลศาสตร 
วิทยาลัยดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 

- สําเรจ็การศึกษาป 2564 
- สําเรจ็การศึกษา 

ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.  
มีผลการเรียน 5 ภาคเรยีน 
เฉลี่ยสะสม 3.5 ขึ้นไป 
ระดับ ปวส. มีผลการเรียน  
3 ภาคเรียน  
เฉลี่ยสะสม 3.5ขึ้นไป 

ไดรับการยกเวน 
คาหนวยกิตและ 
คาบํารุงการศึกษา 
ตลอดหลักสตูร  
 

ยื่นผลการเรียน
พรอมแฟมสะสม
งาน (Portfolio) 
ใหกับทาง
มหาวิทยาลยั  
 

ผูที่ไดรับทุนการศึกษา 
เมื่อไดรับทุนแลว 
นักศึกษาตองได GPA 
ไมต่ํากวา3.00  
ทุกภาคการศึกษา 
และไมปรากฎผลการ
เรียนระดับ F ใน
รายวิชาใดๆ มิฉะนั้น
จะถูกตัดสิทธิ์การ
ไดรับทุนตลอดไป  

-  สงแฟมสะสมงาน (Portfolio) 
บัดนี้- ศ 15 ม.ค.64 

- สัมภาษณ   ส 6 ก.พ.64 
- ประกาศผล  พ 10 ก.พ.64 
- รายงานตัว 
  พฤ 11 - พ 17 ก.พ.64 
 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

ลําดับ 
ชื่อทุนการศึกษา/

จํานวนทุน 
รายละเอียด คุณสมบัติ ทุนที่ไดรับ 

การยื่นประสงค 
ขอรับทุนฯ 

เงื่อนไขระหวาง 
ไดรับทุนฯ 

กําหนดการ 

2 ทุน SIAM 
DIGITAL GURU 
จํานวนไมเกิน  
10 ทุน 

ทุกคณะ/สาขาวิชา  
ยกเวน 
คณะแพทยศาสตร  
คณะเภสัชศาสตร  
คณะพยาบาลศาสตร 
วิทยาลัยดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 

- สําเรจ็การศึกษาป 2564 
- สําเรจ็การศึกษา 

ระดับ ช้ัน ม. 6 หรือ ปวช.มี
ผลการเรยีน  5 ภาคเรียนเฉลีย่
สะสม 2.25 ขึ้นไป 
ระดับ ปวส. มีผลการเรียน  
3 ภาคเรียน  
เฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป 
หากเกรดเฉลี่ยไมถึง 2.25 
จะพิจารณาเปนกรณไีป 
 

ไดรับการยกเวนคาหนวย
กิตตลอดหลักสูตร  
ชําระเฉพาะคาบํารุง
การศึกษา  
 

ยื่นผลการเรียน
พรอมแฟมสะสม
งาน (Portfolio) 
ใหกับทาง
มหาวิทยาลยั 
ที่แสดงถึง
ความสามารถโดด
เดนทางดานดิจติอล
มีเดีย(Digital 
media) 

ผูที่ไดรับทุนการศึกษา 
จะตองมีกิจกรรม
รวมกับทาง
มหาวิทยาลยัตาม
เงื่อนไขที่กําหนด 
 

-  สงแฟมสะสมงาน (Portfolio)  
บัดนี้ – ส 30 ม.ค.64 

- สัมภาษณ    ส   6 ก.พ.64 
- ประกาศผล  พ 10 ก.พ.64 
- รายงานตัว   
  พฤ 11- พ 17 ก.พ.64 
 

3 ทุน  
SUPER TALENT 
จํานวนไมเกิน 
 20 ทุน 

ทุกคณะ/สาขาวิชา  
ยกเวน 
คณะแพทยศาสตร  
คณะเภสัชศาสตร  
คณะพยาบาลศาสตร 
วิทยาลัยดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 

- สําเร็จการศึกษาป 2564 
- สําเร็จการศึกษา 

ระดับ ช้ัน ม.6 หรือ ปวช.  
มีผลการเรียน 5 ภาคเรยีน 
เฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป 
ระดับ ปวส. มีผลการเรียน 
 3 ภาคเรียน  
เฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป 

  หากเกรดเฉลี่ยไมถึง 2.5  
  จะพิจารณาเปนกรณีไป 

ทุนการศึกษาจํานวน  
40,000 บาท  ดังนี้ 
1/2564= 15,000 บาท 
2/2564= 10,000 บาท 
1/2565= 10,000 บาท 
2/2565=  5,000 บาท 

ยื่นผลการเรียน
พรอมแฟมสะสม
งาน (Portfolio) 
ใหกับทาง
มหาวิทยาลยั  
ที่แสดงถึง
ความสามารถพิเศษ
เฉพาะดาน 

 

ผูที่ไดรับทุนการศึกษา 
เมื่อไดรับทุนแลว 
นักศึกษาตองได GPA  
ไมต่ํากวา 2.50 ขึ้นไป
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

-  สงแฟมสะสมงาน (Portfolio)  
บัดนี้ – ส 30 ม.ค.64 

- สัมภาษณ    ส   6 ก.พ.64 
- ประกาศผล  พ 10 ก.พ.64 
- รายงานตัว   
  พฤ 11- พ 17 ก.พ.64 
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ลําดับ 
ชื่อทุนการศึกษา/

จํานวนทุน 
รายละเอียด คุณสมบัติ ทุนที่ไดรับ 

การยื่นประสงค 
ขอรับทุนฯ 

เงื่อนไขระหวาง 
ไดรับทุนฯ 

กําหนดการ 

4 ทุนโควตาสถาบัน 
(1 ทุน/โรงเรียน) 

ทุกคณะ/สาขาวิชา  
ยกเวน 
คณะแพทยศาสตร  
คณะเภสัชศาสตร  
คณะพยาบาลศาสตร 
วิทยาลัยดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 

- สําเรจ็การศึกษาป 2564 
- สําเรจ็การศึกษา  

ระดับ ชั้น ม. 6 ปวช. และ
ปวส.  

- เปนนักจิตอาสา 
  นักกิจกรรม 
  มีความประพฤตดิี  

- ทุนการศึกษา จํานวน 
21,000 บาท  ดังน้ี 
1/2564= 10,000 บาท 
2/2564=  5,500 บาท 
1/2565=  5,500 บาท 

- สําหรับนักศึกษาทีม่ี
ความสามารถโดดเดน 
จะไดรับการยกเวน 
คาเลาเรียน 100%  
จํานวนไมเกิน 5 ทุน 
 

- สําหรับนักเรียนที่
ประสงครับทุนตอง
เปนนักจิตอาสา 
นักกิจกรรม  
มีความประพฤติดี  
โดยทางโรงเรียน
เปนผูคัดเลือก 

ผูที่ไดรับทุนการศึกษา 
เมื่อไดรับทุนแลว 
นักศึกษาตองได GPA  
ไมต่ํากวา 2.00 ขึ้นไป
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
และ ระหวางที่ไดรับ
ทุนตองชวยกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

-  สงแฟมสะสมงาน (Portfolio)  
บัดนี้ - ศ 22 ม.ค.64 

- สัมภาษณ    ส   6 ก.พ.64 
- ประกาศผล  พ 10 ก.พ.64 
- รายงานตัว   
   พฤ 11 - พ 17 ก.พ.64 
 

5 ทุนนักกีฬา  
จํานวนไมเกิน  
10 ทุน 
 

ยกเวน 
คณะแพทยศาสตร  
คณะเภสัชศาสตร  
คณะพยาบาลศาสตร 
วิทยาลัยดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 

เปนผูที่มีความสามารถพิเศษ
ดานกีฬา โดยมีผลงานทางดาน
กีฬาเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล 

ทุนสนับสนุนคาหนวยกิต 
ตลอดหลักสตูร 

ผลงานทางดานกีฬา
เปนที่ยอมรับ และ
หลักฐานรับรองจาก
สถาบัน หนวยงาน
หรือสมาคม 

เขารวมการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลยัแหง
ประเทศไทยภายใต
ชื่อมหาวิทยาลัยสยาม 
ทุกป รวมถึงการ
ฝกซอมรวมกันกอน
แขงขันตามที่บุคลากร
ฝายกีฬากําหนด 

 

- สงแฟมสะสมงาน (Portfolio)  
บัดนี้ - ศ 22 ม.ค.64 

- สัมภาษณ   ส  6 ก.พ.64 
- ประกาศผล พ 10 ก.พ.64 
- รายงานตัว   
  พฤ 11 - พ 17 ก.พ.64 
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ลําดับ 
ชื่อทุนการศึกษา/

จํานวนทุน 
รายละเอียด คุณสมบัติ ทุนที่ไดรับ 

การยื่นประสงค 
ขอรับทุนฯ 

เงื่อนไขระหวาง 
ไดรับทุนฯ 

กําหนดการ 

6 ทุนศิลปวัฒนธรรม 
จํานวนไมเกิน 
5 ทุน 

ยกเวน 
คณะแพทยศาสตร  
คณะเภสัชศาสตร  
คณะพยาบาลศาสตร 
หลักสตูรนานาชาต ิ
วิทยาลัยดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 
 

เปนผูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางดานนาฏศิลป ศลิปะ และ
วัฒนธรรมไทย โดยมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับ และมีหลักฐานรับรอง
จากสถาบัน หนวยงานหรือ
สมาคม  

ทุนสนับสนุนคาหนวยกิต 
ตลอดหลักสตูร 

ผลงานเปนที่ยอมรับ และ 
มีหลักฐานรับรองจากสถาบัน 
หนวยงานหรือสมาคม 

เขารวมกิจกรรม 
ดานศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย
ตามที่ศูนย
ศิลปวัฒนธรรม
กําหนด 

- สงแฟมสะสมงาน 
(Portfolio)  
บัดนี้–ส30 ม.ค.64 

- สัมภาษณ   ส  6 ก.พ.64 
- ประกาศผล พ10 ก.พ.64 
- รายงานตัว   
  พฤ 11 - พ 17 ก.พ.64 
 

7 ทุนการศึกษา 
SIAM YOUNG 
BLOOD 
จํานวน 30 ทุน 
ตามลําดับกอนหลัง 

 ยกเวน 
คณะแพทยศาสตร  
คณะเภสัชศาสตร  
คณะพยาบาลศาสตร 
วิทยาลัยดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 

สําหรับผูที่มีพี่หรือนองที่เกิดจาก
บิดาหรือมารดา 
คนเดียวกัน ทีก่ําลังศึกษาอยูหรือ
สําเรจ็การศึกษาไปแลวไมเกิน  
5 ป  

ทุนการศึกษา จํานวน 
20,000 บาท ดังนี้ 
1/2564= 5,000 บาท 
2/2564= 5,000 บาท 
1/2565= 5,000 บาท 
2/2565= 5,000 บาท 
 

- สําเนาทะเบียนบาน 
ของพ่ีและของนอง 

- บัตรนักศึกษา หรือ  
ปริญญาบัตรของพ่ี 

- บัตรนักศึกษาของผูสมัคร 
 

 - สมัครตั้งแต 
บัดนี้- ศ 30 เม.ย.64 
ทราบผลการพิจารณาทุนฯ
ในวันที่มาสมัคร 

8 ทุนบุตรศิษยเกา
มหาวิทยาลัย
สยาม 
จํานวน 30 ทุน 
ตามลําดับกอนหลัง 

ยกเวน 
คณะแพทยศาสตร  
คณะเภสัชศาสตร  
คณะพยาบาลศาสตร 
วิทยาลัยดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 

สําหรับผูที่กําเนดิจาก 
บิดาหรือมารดา 
ที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัสยาม 
 

ทุนการศึกษาจํานวน  
20,000 บาท ดังนี้ 
1/2564= 10,000 บาท 
2/2564=  5,000 บาท 
1/2565=  5,000 บาท 

- สําเนาบตัรปรญิญาบัตร 
ของบิดาหรือมารดา 
- สําเนาทะเบียนบานของ

ผูสมคัร 
- บัตรนักศึกษาของผูสมัคร 

 - สมัครตั้งแต 
บัดนี้ - จ 31พ.ค.64 
ทราบผลการพิจารณาทุนฯ  
ในวันที่มาสมัคร 

     -    

     -    

     -    

     -    

     -    
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     -    

ลําดับ 
ชื่อทุนการศึกษา/

จํานวนทุน 
รายละเอียด คุณสมบัติ ทุนที่ไดรับ 

การยื่นประสงค 
ขอรับทุนฯ 

เงื่อนไขระหวาง 
ไดรับทุนฯ 

กําหนดการ 

9 ทุน SUPER 

PARENT 

 

ยกเวน 

คณะแพทยศาสตร  

คณะเภสัชศาสตร  

คณะพยาบาลศาสตร 

วิทยาลัยดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 

สําหรับครอบครัวที่มเีพียง 

บิดาหรือมารดาเปน

ผูรับผิดชอบเพียงผูเดียว 

 

ทุนการศึกษา จํานวน  

16,000 บาท ดังนี้ 

1/2564 = 5,500 บาท 

2/2564 = 5,500 บาท 

1/2565 = 5,000 บาท 

 

- สําเนาบตัรประชาชน 

บิดา/มารดา 

- สําเนาทะเบียนบานของ

ผูสมคัร 

- บัตรนักศึกษาของผูสมัคร 

- เอกสารการหยาราง  

   (กรณีหยาราง) 

- ใบมรณะบัตร  

(กรณีเสียชีวิต) 

 - สมัครตั้งแต 

บัดนี้- จ 31พ.ค.64 

ทราบผลการ

พิจารณาทุนฯ  

ในวันที่มาสมัคร 

10 ทุนสนับสนุน

การศึกษา 

QS SIAM 

จํานวนไมเกิน  

40 ทุน  

ตามลําดับกอนหลัง 

 

ยกเวน 

คณะแพทยศาสตร  

คณะเภสัชศาสตร  

คณะพยาบาลศาสตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

วิทยาลัยดนตรีและ

ศิลปะการแสดง 

สําหรับนักศึกษาใหมที่

สมัครเขาศึกษาในภาค 

1/2564 และไมประสงค

ยื่นรับทุนประเภทอ่ืนๆ  

(ยกเวนกองทุนกูยื่ม) เพื่อ

เปนการ สนันสนุน

การศึกษา 

ทุนการศึกษา จํานวน  
1.ทุน 15,000 บาท 
(กรณีสมัครและชําระเงิน 
ภายในวันท่ี 15 ม.ค.64  ดังนี้ 

1/2564 = 6,000 บาท 

2/2564 = 5,000 บาท 

1/2565 = 4,000 บาท 
2.ทุน 13,000 บาท 
(กรณีสมัครและชําระเงิน 
ภายในวันท่ี 31 มี.ค.64 ดังน้ี 
1/2564 = 6,000 บาท 

2/2564 = 5,000 บาท 

1/2565 = 2,000 บาท 

 

- บัตรนักศึกษาของผูสมัคร 

 

ผูที่ไดรับทุนการศึกษา 
ระหวางศึกษาอยู
นักศึกษาตองได GPA  
ไมต่ํากวา 2.00 ขึ้นไป 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

ทราบผลการ

พิจารณาทุนฯ  

ในวันที่มาสมัคร 
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ลําดับ 
ชื่อทุนการศึกษา/

จํานวนทุน 
รายละเอียด คุณสมบัติ 

11 กองทุนเงิน 
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
 

เปนกองทุนท่ีรัฐบาลจัดตั้งขึ้น 
เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
การศึกษาแกนักเรยีนหรือ
นักศึกษาดวยการใหเงินกูยมื
เพื่อการศึกษาเปนคาเลาเรียน 
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา และคาใชจายท่ี
จําเปนในการครองชีพ 
ระหวางการศึกษา 
 

ปจจุบันกองทุนสนับสนุนการศึกษาดวยการใหกูยมืมี 2 ลักษณะ ดังนี ้
ลักษณะที่ 1 กูไดสูงสดุ 50,000-200,000 บาท/ป ดอกเบี้ยรอยละ 1 กูคาเลาเรียนและคาครองชีพ 3,000 บาท/เดือน ไดทุกสาขา โดย 
รายไดของผูปกครองไมเกิน 360,000 บาท/ป 
ลักษณะที่ 2 กูไดสูงสดุ 60,000-200,000 บาท/ป ไมจํากัดรายไดของผูปกครอง ท้ังน้ี ถาผูปกครองมีรายไดรวมไมเกิน 360,000 บาท/ป 
ก็จะสามารถกูคาครองชีพได 3,000 บาท/เดือน โดยครอบคลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

1. คณะแพทยศาสตร    
2. คณะเภสัชศาสตร    
3. คณะพยาบาลศาสตร 
4. คณะสาธารณสุขศาสตร 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร  
6. คณะวิทยาศาสตร สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
7. คณะบริหารธรุกิจ สาขาการบัญชี, สาขาการจดัการธุรกจิระหวางประเทศ, สาขาธรุกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาแอนนิเมชั่นและสื่อสรางสรรค 
9. คณะศลิปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธรุกิจ, สาขาภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 

กองทุนเงิน 
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

(โครงการสงเสริมการ
พัฒนาทุนมนุษย) 

(HumanCapital) 

เปนกองทุนท่ีสงเสริมการ
พัฒนาทุนมนุษย โดยเมื่อ
สําเรจ็การศึกษาในสาขาวิชา
ที่กําหนดจะไดรับสวนลดเงิน
ตนรอยละ 30 และอัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษไมเกินรอยละ 
0.5 ตอป  

กองทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรบักลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดแก 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต, วิศวกรรมคอมพิวเตอร, วิศวกรรมไฟฟา, วิศวกรรมอุตสาหการ,  วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา) 
หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเครื่องกล) 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (สาขาวิชาแอนิเมชั่นและสื่อสรางสรรค) 
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ทั้งนี้ ผูที่ประสงคจะรับทุนการศึกษาดังกลาว  สามารถติดตอและแสดงความจํานงไดทีศู่นยรับสมัครนักศึกษาใหมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร19) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 
 

   
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
  
ประกาศ  ณ  วันที่       1      ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

(ดร.พรชัย  มงคลวนิช) 
 อธิการบดี 

 


