
(ส ำเนำ) 
ประกำศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ ำกัด 

เรื่อง ให้ทุนกำรศึกษำแก่บุตรของสมำชิก ประจ ำปี 2546 
 

          ด้วย คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) ชุดท่ี 32/2546 ในการประชุม
คร้ังท่ี 3/2546 วันท่ี 27 มีนาคม 2546 ได้มีมติให้จัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจ าปี 2546 
รวม 3 ประเภท คือ 
ทุนประเภทท่ี 1 ทุนเรียนดี 
  จัดสรรเงินทุนให้ทุนละ 2,500 บาท ส าหรับบุตรสมาชิกท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปริญญาตรี ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี สอมธ. ก าหนด 
  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
  1) เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก(ยกเว้นบุตรบุญธรรม) 
  2) เป็นบุตรท่ีมีผลการเรียนในระดับช้ัน ดังนี้ 
2.1 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 -3  
2.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 1 - 2 
2.4 ระดับอนุปริญญาปีท่ี 1 -2  
2.5 ระดับปริญญาตรีปีท่ี 1 - 4 
  3) บุตรท่ีขอรับทุนเรียนดีในระดับช้ันตามข้อ 2 จะต้องก าลังศึกษาในภาคเรียนปกติระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 ถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 -3 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 2 หรือ อนุปริญญาปีท่ี 2 หรือ 
ปริญญาตรีปีท่ี 2 - 4 
  4) บุตรท่ีขอรับทุนเรียนดีท่ีมีผลการเรียนในปีสุดท้ายของแต่ละระดับ ได้แก่ ผลการเรียนระดับมัธยม ศึกษาปีท่ี 6 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี 2 หรืออนุปริญญาช้ันปีท่ี 2 หรือปริญญาตรีช้ันปีท่ี 4 จะต้อง
จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี 
  5) บุตรท่ีขอรับทุนเรียนดีในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต้องศึกษาภายในประเทศและ 
ยังไม่บรรลุนิติภาวะนับถึงวันประกาศรับทุน 
  6) บุตรท่ีขอรับทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีต้องศึกษาภายในประเทศใน
สถานศึกษาของทางราชการ และเอกชน ท่ีส่วนราชการหรือ ก.พ. รับรองวุฒิการศึกษามีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันประกาศ
รับทุนและต้องไม่ประกอบอาชีพท่ีมีรายได้ประจ า 
  7) สมาชิกผู้มีสิทธิย่ืนขอรับทุนต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศย่ืนขอรับทุนและต้องช าระค่าหุ้นแล้ว 
  8) ผู้ขอรับทุนต้องมีผลการเรียนประจ าปีการศึกษา 2545  
8.1 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-4 ได้เกรดเฉล่ีย ไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85  
8.2 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ได้เกรดเฉล่ีย ไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
8.3 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ได้เกรดเฉล่ีย ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
8.4 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1-3 ได้เกรดเฉล่ียไม่ต่ า กว่า 2.80 หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
8.5 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ถึงระดับปริญญาตรี ได้เกรดเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 2.80 และต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 24 
หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา ยกเว้นปี การศึกษาสุดท้ายท่ีจบการศึกษา 
ทุนประเภทท่ี 2 ทุนส่งเสริมการศึกษา 
  จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปริญญาตรีครอบครัวละ 1 คน จ านวน 
3,000 บาท 
  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
  1) บุตรท่ีขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา จะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และ
ต้องก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนปกติระดับช้ันดังนี้  



1.1 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 - 3 ไม่จ ากัดผลการศึกษาของ
ปีการศึกษา 2545 แต่ต้องสอบผ่านจึงจะมีสิทธิขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาได้  
1.2 ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี  
    1.2.1 ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 24 หน่วยกิต ต่อปี ส าหรับปีแรกจะต้องลงทะเบียน เรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 
              ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
    1.2.2 ผลการเรียนจะต้องอยู่ในเกณฑ์เกรดเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 2.00 ยกเว้นปีการศึกษาท่ี 1 
  2) บุตรท่ีขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จะต้องอยู่
ระหว่างการศึกษา และเป็นการศึกษาภายในประเทศและยังไม่บรรลุนิติภาวะ นับถึงวันประกาศรับทุน 
  3) บุตรท่ีขอรับทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรืออนุปริญญาหรือปริญญาตรีต้องศึกษา ภายในประเทศใน
สถานศึกษาของทางราชการ และเอกชน ท่ีส่วนราชการหรือ ก.พ.รับรองวุฒิ การศึกษามีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันประกาศ
รับทุนและต้องไม่ประกอบอาชีพท่ีมีราย ได้ประจ า 
  4) อัตราเงินเดือนของสมาชิกผู้ย่ืนรับทุน 
 

จ านวนบุตรท่ี
ก าลังศึกษา 

มีบ้านของตนเองหรือคู่สมรส มี
เงินเดือนไม่เกิน 

อาศัยบ้านญาติ มี
เงินเดือนไม่เกิน 

เช่าบ้าน/เช่าท่ีพัก มธ./ผ่อนส่งบ้าน มี
เงินเดือนไม่เกิน 

1 คน 6,200.00 7,040.00 8,230.00 
2 คน 7,040.00 7,580.00 8,740.00 
3 คน 8,230.00 8,740.00 10,420.00 

 
ทุนประเภทท่ี 3 ทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  การพิจารณาทุนให้ถือตามระเบียบ สอมธ. ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกตามโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ พ.ศ.2539 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2540 โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
    เป็นทุนการศึกษาท่ีให้ต่อเนื่อง ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 การต่อทุนการศึกษาจะ
พิจารณาเป็นรายปี จัดสรรให้ปีละ 3 ทุน 
  คุณสมบัติของผู้รับทุน 
  1) เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) 
  2) ต้องศึกษาภายในประเทศในสถานการศึกษาของทางราชการ และก าลังเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปี
การศึกษา 2546 
  3) เป็นผู้ท่ีมีผลการเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
  4) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  5) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและมีลักษณะนิสัยดี 
  เงินทุนการศึกษา จ่ายให้ตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
  1) ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จ่ายทุนละไม่เกิน 6,200 บาท ต่อปี 
  2) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ่ายทุนละไม่เกิน 8,300 บาท ต่อปี 
      
2. ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
    เป็นทุนการศึกษาท่ีให้ต่อเนื่อง ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่าจ านวน 2 ทุน 
และต้ังแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1- 3 จ านวน 2 ทุน การต่อทุนการศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี 
  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
  1) เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และยังไม่บรรลุนิติภาวะนับถึงวันประกาศรับ
ทุน 



  2) ต้องศึกษาภายในประเทศในสถานศึกษาของทางราชการและเอกชนท่ีส่วนราชการหรือ ก.พ.รับรองวุฒิการศึกษา 
และก าลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2546 
  3) เป็นผู้ท่ีมีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
  4) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  5) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและมีลักษณะนิสัยดี 
  เงินทุนการศึกษา จ่ายให้ตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
  1) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า จ่ายทุนละไม่เกิน 11,700 บาท ต่อปี 
  2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 - 3 จ่ายทุนละไม่เกิน 11,700 บาท ต่อปี 
      
3. ระดับปริญญาตรี 
    เป็นทุนการศึกษาท่ีให้ต่อเนื่องตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยจะพิจารณาต่อทุนการศึกษาในแต่ละภาค 
การศึกษา จัดสรรให้ปีละ 2 ทุน 
  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
  1) เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และมีอายุไม่เกิน 24 ปี นับถึงวันประกาศรับทุน 
  2) สอบเข้าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลท่ีสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาในช้ันปีท่ี 1 
  3) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และมีลักษณะนิสัยดี 
  เงินทุนการศึกษา 
    จ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา แต่ละภาคการศึกษาปกติปีละไม่เกิน 15,000 บาท โดยเหมาจ่ายให้ภาค
การศึกษาละ 7,500 บาท 
อนึ่ง ผู้ท่ีได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะหมดสิทธิรับทุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษา 
    
การย่ืนใบสมัคร และหลักฐานในการสมัคร 
  ให้ติดต่อย่ืนขอรับทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามแบบของ สอมธ. 
ต้ังแต่วันท่ี 8 เมษายน 2546 - 27 มิถุนายน 2546  
ณ ส านักงานท่าพระจันทร์ หรือ ศูนย์รังสิตเวลา 08.30 - 15.30 น. 
เว้นวันหยุดราชการพร้อมแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
      
  (1) หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษา หรือใบเสร็จช าระเงินของภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2546 
  (2) ส าเนาสมุดรายงานผลการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2545 (ย่ืนพร้อมตัวจริง) 
  (3) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีระบุช่ือสมาชิก คู่สมรส และบุตรของสมาชิกผู้ขอรับทุน 
  (4) หลักฐานการผ่อนช าระค่าบ้าน/ เช่าบ้าน /เช่าท่ีพัก มธ. (เฉพาะทุนส่งเสริมการศึกษา) 
  (5) ใบแจ้งเงินเดือน กรณีเช่าท่ีพัก มธ. (เฉพาะทุนส่งเสริมการศึกษา) 
  (6) ใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียน (เฉพาะทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) 
  
    ประกาศ ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2546 
  

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์) 
ประธานกรรมการ 

 
 


