
(ส ำเนำ) 
ประกำศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ ำกัด  
เร่ือง ทุนกำรศึกษำแก่บุตรของสมำชิก ประจ ำปี 2552 

 
          ด้วย คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) ชุดที่ 38/2552 ในการประชุมครั้งที่ 
3/2552 วันที่ 30 มีนาคม 2552 ได้มีมติให้จัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์ เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจ าปี 2552 รวม 4 
ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 1 ทุนเรียนดี 

        จัดสรรเงินทุนให้ทุนละ 2,500.00 บาท ส าหรับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรยีนต้ังแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรี  

ตามหลักเกณฑ์ที่ สอมธ. ก าหนด 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนเรียนดี 

1. สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนเรียนดี ต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศฯ และช าระค่าหุ้นแล้ว 

2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก(ยกเว้นบุตรบุญธรรม) 

3. เป็นบุตรที่มีผลการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี 

4. บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีตามข้อ 3 จะต้องก าลังศึกษาในภาคเรียนปกติ ต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงระดับปริญญาตรี 

5. บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีที่มผีลการเรียนในปีสุดท้ายของแต่ละระดับ จะต้องจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี 

6. บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพต้องศึกษาภายในประเทศ 
และยังไม่บรรลุนิติภาวะนับถึงวันประกาศฯ 

7. บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีต้องศึกษา ภายในประเทศในสถานศึกษา
ของทางราชการ และเอกชน ที่ส่วนราชการหรือ ก.พ. รับรองวุฒิการศึกษา มีอายุไม่เกิน 24 ปีบรบิูรณ์ นับถึงวันประกาศฯ และต้องไม่
ประกอบอาชีพที่มรีายได้ประจ า 

8. ผู้ขอรับทุนเรียนดีต้องมีผลการเรียนประจ าปีการศึกษา 2551 ดังต่อไปน้ี 

8.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ได้เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 

8.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

8.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เกรดเฉลีย่ ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

8.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.80 หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

8.5 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ถึงระดับปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.80 และต้อง ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า   
24 หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนปีการศึกษา สุดท้ายที่จบการศึกษา 

 

  



ประเภทท่ี 2 ทุนส่งเสริมกำรศึกษำ 

          จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรี ครอบครัวละ 1 คน จ านวน 
3,000.00 บาท 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา 

1. สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศฯ และช าระ ค่าหุ้นแล้ว 

2. บุตรที่ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา จะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และก าลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนปกติ ดังน้ี 

2.1 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวชิาชีพ ปีที่ 1 - 3 ไม่จ ากัดผล
การศึกษาของปีการศึกษา 2551 และต้องสอบผ่านจึงจะมีสิทธิขอรับ ทุนส่งเสรมิการศึกษาได้ 

2.2 ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี 

2.2.1 ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 24 หน่วยกิต ต่อปี ส าหรับปีแรกจะต้องลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่
ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต  

2.2.2 ผลการเรียนจะต้องอยู่ในเกณฑ์เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 ยกเว้นผู้ขอทุนการศึกษาของปีที่ 1 

3. บุตรที่ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องอยู่ระหว่างการศึกษา และ
เป็นการศึกษาภายในประเทศและยังไมบ่รรลุนิติภาวะ นับถึง วันประกาศฯ 

4. บุตรที่ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือ ปริญญาตรีต้องศึกษาภายในประเทศ ใน
สถานศึกษาของทางราชการ และเอกชน ที่ส่วนราชการ หรือ ก.พ.รับรองวุฒิการศึกษา มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบรูณ์ นับถึงวันประกาศฯ 
และต้องไม่ประกอบ อาชีพที่มรีายได้ประจ า     

หลักเกณฑ์ของสมาชิกผูย้ื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษามีดังต่อไปน้ี 

จ านวนบุตร 
ที่ก าลังศึกษา 

มีบ้านของตนเอง  
หรือคู่สมรส 

มีเงินเดือนไม่เกิน 

อาศัยบ้านญาติ 
มีเงินเดือนไม่เกิน 

เช่าบ้าน/เช่าที่พัก มธ./  
ผ่อนส่งบ้าน  

มีเงินเดือนไม่เกิน 
1 คน 7,580.00 8,710.00 10,030.00 
2 คน 8,710.00 9,270.00 10,640.00 
3 คน 10,030.00 10,640.00 12,670.00 

 

1. จ านวนบุตร หมายถึง บุตรที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี 

2. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนของสมาชิกที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดในเดือน  มีนาคม 
2552 

3. ที่พักอาศัย 

  3.1 บ้านของตนเอง หมายถึง บ้านพักอาศัยที่สมาชิก หรือคู่สมรส มีสถานะเป็นเจ้าบ้าน ตามทะเบียนบ้าน 

  3.2 อาศัยบ้านญาติ หมายถึง สมาชิกหรือคู่สมรสไม่มบี้านเป็นของตนเอง มีชื่อในทะเบียนบ้าน สถานะอาศัยอยู่ในบ้าน ของ
บิดา มารดา หรือบ้านญาติ ของตนเองหรือคู่สมรส 



  3.3 เช่าบ้าน หมายถึง สมาชิก หรือ คู่สมรสไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องเช่าอาศัยอยู่ และ ต้องมีใบเสร็จการเช่าบ้าน ถ้าไม่มี
ใบเสร็จต้องมีใบรับรองจากกรรมการตัวแทน สอมธ. ลงนามรับรองการเช่าบ้านอยู่จริง 

  3.4 เช่าที่พัก มธ. หมายถึง สมาชิกได้เช่าที่พัก มธ. เน่ืองจากบ้านอยู่ต่างจังหวัด หรือกรณีมีบ้าน อยู่ในเขตปริมณฑลแต่ไม่
สะดวกในการเดินทางมาท างาน และบุตรต้องพัก อาศัยอยู่กับสมาชิกด้วย 

  3.5 ผ่อนส่งบ้าน หมายถึง สมาชิกได้กู้เงินเพ่ือที่อยู่อาศัย กับ สอมธ. หรือ ธนาคารโดยเป็นการ กู้เงินครั้งแรก หรือหากเป็นการ
กู้เงินเพ่ิมเพ่ือปรับปรุงต่อเติมบ้านได้อีก 1 ครั้ง โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 

 

ประเภทท่ี 3 ทุนเรียนดีและส่งเสริมกำรศึกษำ 

        จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงระดับปริญญาตรี ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ของ ทุนเรียนดี และทุนส่งเสรมิการศึกษา ทุนละ 3,500.00 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่ สอมธ. ก าหนด 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนเรียนดีและส่งเสรมิการศึกษา 

        บุตรที่ขอรับทุนเรยีนดีและส่งเสรมิการศึกษาจะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนปกติ มีผลการเรียนต้ังแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ของประเภททุนเรยีนดีและทุนส่งเสรมิการศึกษา 

 

ประเภทท่ี 4 ทุนโครงกำรเรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 

      การพิจารณาทุนให้ถือตามระเบยีบ สอมธ. ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกตาม โครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ พ.ศ. 2548 เป็นทุนการศึกษาระยะยาวโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

  เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเน่ือง ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3 ทุน การต่อทุนจะพิจารณาเป็น
รายป ี

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

1. สมาชิกผู้มีสทิธิยื่นขอรบัทุนโครงการเรยีนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศฯ และช าระค่าหุ้นแล้ว 
2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) 
3. ต้องศึกษาภายในประเทศในสถานการศึกษาของทางราชการ และก าลังเรียนในระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2552 
4. เป็นผู้ที่มีผลการเรยีนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย ์
6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและมีลักษณะนิสัยดี 

เงินทุนการศึกษา จ่ายให้ตามระดับการศึกษา ดังน้ี 

 1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จ่ายทุนละไม่เกิน 6,200.00 บาท ต่อปี  

2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ่ายทุนละไม่เกิน 8,300.00 บาท ต่อปี 

  



 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

       เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเน่ือง ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2 ทุน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีที่ 1- 3 จ านวน 2 ทุน การต่อทุนการศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

1. สมาชิกผู้มีสทิธิยื่นขอรบัทุนโครงการเรยีนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศฯ และช าระค่าหุ้นแล้ว 
2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และยังไม่บรรลุนิติภาวะ นับถึงวันประกาศฯ 
3. ต้องศึกษาภายในประเทศในสถานศึกษาของทางราชการและเอกชนที่ส่วนราชการ หรือ ก.พ.รับรอง วุฒิการศึกษาและ

ก าลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2552 
4. เป็นผู้ที่มีผลการเรยีนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย ์
6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและมีลักษณะนิสัยดี 

เงินทุนการศึกษา จ่ายให้ตามระดับการศึกษา ดังน้ี 

  1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ่ายทุนละไม่เกิน 11,700.00 บาท ต่อปี  

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 – 3 จ่ายทุนละไม่เกิน 11,700.00 บาท ต่อปี 

 

ระดับปริญญำตรี 

  เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเน่ืองตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 ทุน การต่อทุนการศึกษา จะพิจารณาแต่ละภาค
การศึกษา 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนโครงกำรเรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 

1. สมาชิกผู้มีสทิธิยื่นขอรบัทุนโครงการเรยีนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องเป็นสมาชิกก่อน วันประกาศฯ และช าระค่าหุ้น
แล้ว 

2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และมีอายไุม่เกิน 24 ปี นับถึงวันประกาศฯ 
3. เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทางราชการในชั้นปีที่ 1 
4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย ์
5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และมีลักษณะนิสยัดี 

เงินทุนการศึกษา จ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา แต่ละภาคการศึกษาปกติ ปีละไม่เกิน 15,000.00 บาท โดยเหมาจ่ายให้ภาค
การศึกษาละ 7,500.00 บาท 

  อน่ึง ผู้ที่ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะหมดสทิธิรบัทุนเรยีนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนเรียนดีและ
ส่งเสริมการศึกษา 

 

 



กำรยื่นขอรับทุนและหลักฐำนในกำรขอรับทุน 

       ให้ยื่นขอรับทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเรียนดีและส่งเสรมิการศึกษา และทุนโครงการเรยีนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตาม
แบบของ สอมธ.  

ต้ังแต่วันที่ 7 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2552  

ณ ส านักงาน ท่าพระจันทร์ หรือ ศูนย์รังสิต เวลา 08.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการพร้อมแนบหลกัฐาน ดังต่อไปน้ี 

ทุนเรียนดี 

(1) ส าเนารายงานผลการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2551 (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)  

(2) ส าเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อบุตรของสมาชิกผูข้อรบัทุน  

(3) ส าเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร) 

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

 (1) หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษา หรือใบเสร็จช าระเงินของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ส าหรับบุตรที่ขอรบั
ทุน และบุตรที่ก าลังศึกษาทุกคน 

(2) ส าเนารายงานผลการเรียนประจ าปีการศึกษา 2551 ส าหรับผู้ขอรบัทุนส่งเสรมิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)  

(3) ส าเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อสมาชิก คู่สมรส บุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่ก าลังศึกษาทุกคน  

(4) หลักฐานการผ่อนช าระค่าที่อยู่อาศัย/ เช่าบ้าน /เช่าที่พัก มธ.  

(5) ใบแจ้งเงินเดือน มีนาคม 2552  

(6) ส าเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร) 

ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา 

 (1) หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษาหรือใบเสร็จช าระเงินของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ส าหรับบุตรที่ขอรบั
ทุน และบุตรที่ก าลังศึกษาทุกคน 

(2) ส าเนารายงานผลการเรียนประจ าปีการศึกษา 2551 (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)  

(3) ส าเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อสมาชิก คู่สมรส บุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่ก าลังศึกษาทุกคน  

(4) หลักฐานการผ่อนช าระค่าที่อยู่อาศัย/เช่าบ้าน/เช่าที่พัก มธ. 

(5) ใบแจ้งเงินเดือน มีนาคม 2552  

(6) ส าเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร 

  



ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์

 (1) หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษา หรือใบเสร็จช าระเงินของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ส าหรับบุตรที่ขอรบั
ทุน และบุตรที่ก าลังศึกษาทุกคน 

(2) ส าเนารายงานผลการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2551 (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)  

(3) ส าเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อสมาชิก คู่สมรส บุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่ก าลังศึกษาทุกคน  

(4) หลักฐานการผ่อนช าระค่าที่อยู่อาศัย/ เช่าบ้าน /เช่าที่พัก มธ. 

(5) ใบแจ้งเงินเดือน มีนาคม 2552  

(6) ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา 

(7) ส าเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร) 

                                           

  ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวังน้อย) 

ประธานกรรมการ 
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