ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
เรื่อง ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจาปี 2555
………………………………
ด้วย คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด (สอมธ.)
ชุดที่ 41/2555 ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 28 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้จัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์
เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจาปี 2555 รวม 4 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ทุนเรียนดี
จัดสรรเงินทุนให้ทุนละ 2,500.00 บาท สาหรับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ที่ สอมธ. กาหนด
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนเรียนดี
1. สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนเรียนดี ต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศฯ และชาระค่าหุ้นแล้ว
2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก(ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
3. เป็นบุตรที่มีผลการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี
4. บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีตามข้อ 3 จะต้องกาลังศึกษาในภาคเรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ถึงระดับปริญญาตรี
5. บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีที่มีผลการเรียนในปีสุดท้ายของแต่ละระดับ จะต้องจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี
6. บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ต้องศึกษาภายในประเทศ และยังไม่บรรลุนิติภาวะนับถึงวันประกาศฯ
7. บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีต้องศึกษา
ภายในประเทศในสถานศึกษาของทางราชการ และเอกชน ที่ส่วนราชการหรือ ก.พ. รับรองวุฒิการศึกษา
มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันประกาศฯ และต้องไม่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจา
8. ผู้ขอรับทุนเรียนดีต้องมีผลการเรียนประจาปีการศึกษา 2554 ดังต่อไปนี้
8.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ได้เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.50 หรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 85
8.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.25 หรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
8.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00 หรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
8.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.80
หรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
8.5 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ถึงระดับปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.80 และต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ากว่า 24 หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนปีการศึกษา
สุดท้ายที่จบการศึกษา
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ประเภทที่ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษา
จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรี
ครอบครัวละ 1 คน จานวน 3,000.00 บาท
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา
1. สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศฯ และชาระ
ค่าหุ้นแล้ว
2. บุตรที่ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา จะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก
(ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และกาลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรียนปกติ ดังนี้
2.1 กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีที่ 1 - 3 ไม่จากัดผลการศึกษาของปีการศึกษา 2554 และต้องสอบผ่านจึงจะมีสิทธิขอรับ
ทุนส่งเสริมการศึกษาได้
2.2 กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี
2.2.1 ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ากว่า 24 หน่วยกิต ต่อปี สาหรับปีแรกจะต้องลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
2.2.2 ผลการเรียนจะต้องอยู่ในเกณฑ์เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 ยกเว้นผู้ขอทุนการศึกษาของปีที่ 1
3. บุตรที่ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะต้องอยู่ระหว่างการศึกษา และเป็นการศึกษาภายในประเทศ
และยังไม่บรรลุนิติภาวะ นับถึงวันประกาศฯ
4. บุตรที่ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือ
ปริญญาตรีต้องศึกษาภายในประเทศในสถานศึกษาของทางราชการ และเอกชน ที่ส่วนราชการ
หรือ ก.พ.รับรองวุฒิการศึกษา มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันประกาศฯ และต้องไม่ประกอบ
อาชีพที่มีรายได้ประจา
หลักเกณฑ์ของสมาชิกผู้ยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษามีดังต่อไปนี้
จานวนบุตร
ที่กาลังศึกษา

มีบ้านของตนเอง
หรือคู่สมรส
มีเงินเดือนไม่เกิน

อาศัยบ้านญาติ
บิดา หรือ มารดา
มีเงินเดือนไม่เกิน

เช่าบ้าน/เช่าที่พัก มธ./
ผ่อนส่งบ้าน
มีเงินเดือนไม่เกิน

1 คน

8,000.00

9,200.00

10,600.00

2 คน

9,200.00

9,800.00

11,200.00

3 คน

10,600.00

11,200.00

13,400.00
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1. จานวนบุตร
หมายถึง บุตรที่กาลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี
2. เงินเดือน
2.1 สมาชิกสังกัด ใน มธ. หมายถึง เงินเดือนของสมาชิกที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดในเดือน มีนาคม 2555
2.2 สมาชิกสังกัดทั่วไป หมายถึง เงินเดือนของสมาชิกสังกัดทั่วไป โดยใช้เงินเดือนครั้งสุดท้าย
ที่ได้รับจาก มธ. หรือเงินเดือนครั้งล่าสุดในการขอรับทุนส่งเสริมการศึก
โดยจะปรับเพิ่มขึ้นปีละ 5 %
3. ที่พักอาศัย
3.1 บ้านของตนเอง
หมายถึง บ้านพักอาศัยที่สมาชิก หรือคู่สมรส มีสถานะเป็นเจ้าบ้าน
ตามทะเบียนบ้าน
3.2 อาศัยบ้านญาติ
หมายถึง สมาชิกหรือคู่สมรสไม่มีบ้านเป็นของตนเอง
มีชื่อในทะเบียนบ้านสถานะอาศัยอยู่ในบ้านของบิดา มารดา
หรือบ้านญาติ ของตนเองหรือคู่สมรส
3.3 เช่าบ้าน
หมายถึง สมาชิก หรือ คู่สมรสไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องเช่าอาศัยอยู่
และต้องมีใบเสร็จการเช่าบ้าน ถ้าไม่มีใบเสร็จต้องมีใบรับรองจาก
กรรมการตัวแทน สอมธ. ลงนามรับรองการเช่าบ้านอยู่จริง
3.4 เช่าที่พัก มธ.
หมายถึง สมาชิกได้เช่าที่พัก มธ. เนื่องจากบ้านอยู่ต่างจังหวัด หรือกรณี
มีบ้านอยู่ในเขตปริมณฑลแต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาทางาน
และบุตรต้องพักอาศัยอยู่กับสมาชิกด้วย
3.5 ผ่อนส่งบ้าน
หมายถึง สมาชิกได้กู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย กับ สอมธ. หรือ ธนาคาร
โดยเป็นการกู้เงินครั้งแรก หรือหากเป็นการกู้เงินเพิ่มเพื่อปรับปรุงต่อเติม
บ้านได้อีก 1 ครั้ง โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

ประเภทที่ 3 ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา
จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงระดับปริญญาตรี
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของทุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 3,500.00 บาท ตามหลักเกณฑ์
ที่ สอมธ. กาหนด
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา
บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษาจะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายของสมาชิก
(ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และกาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนปกติ มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประเภททุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษา
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ประเภทที่ 4 ทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
การพิจารณาทุนให้ถือตามระเบียบ สอมธ. ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บตุ รของสมาชิกตาม
โครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2548 เป็นทุนการศึกษาระยะยาวโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 3 ทุน
การต่อทุนจะพิจารณาเป็นรายปี
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
1. สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศฯ
และชาระค่าหุ้นแล้ว
2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
3. ต้องศึกษาภายในประเทศในสถานการศึกษาของทางราชการ และกาลังเรียนในระดับประถมศึกษา
ปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555
4. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
5. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและมีลักษณะนิสัยดี
เงินทุนการศึกษา จ่ายให้ตามระดับการศึกษา ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จ่ายทุนละไม่เกิน 6,200.00 บาท ต่อปี
2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ่ายทุนละไม่เกิน 8,300.00 บาท ต่อปี
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 2 ทุน
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1- 3 จานวน 2 ทุน การต่อทุนการศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
1. สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศฯ
และชาระค่าหุ้นแล้ว
2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นับถึงวันประกาศฯ
3. ต้องศึกษาภายในประเทศในสถานศึกษาของทางราชการและเอกชนที่ส่วนราชการ หรือ ก.พ.รับรอง
วุฒิการศึกษาและกาลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
ในปีการศึกษา 2555
4. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
5. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและมีลักษณะนิสัยดี
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เงินทุนการศึกษา จ่ายให้ตามระดับการศึกษา ดังนี้
1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ่ายทุนละไม่เกิน 11,700.00 บาท ต่อปี
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 – 3 จ่ายทุนละไม่เกิน 11,700.00 บาท ต่อปี
ระดับปริญญาตรี
เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 2 ทุน การต่อทุนการศึกษา
จะพิจารณาแต่ละภาคการศึกษา
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
1. สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องเป็นสมาชิกก่อนวัน
ประกาศฯ และชาระค่าหุ้นแล้ว
2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
นับถึงวันประกาศฯ
3. เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทางราชการในชั้นปีที่ 1
4. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
5. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และมีลักษณะนิสัยดี
เงินทุนการศึกษา จ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา แต่ละภาคการศึกษาปกติ ปีละไม่เกิน15,000.00 บาท
โดยเหมาจ่ายให้ภาคการศึกษาละ 7,500.00 บาท
อนึ่ง ผู้ที่ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะหมดสิทธิรับทุนเรียนดี ทุนส่งเสริม
การศึกษา และทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา
การยื่นขอรับทุนและหลักฐานในการขอรับทุน
ให้ยื่นขอรับทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา และทุนโครงการเรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามแบบของ สอมธ. ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ สานักงาน
ท่าพระจันทร์ หรือ ศูนย์รังสิต เวลา 08.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการพร้อมแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ทุนเรียนดี
(1) สาเนารายงานผลการเรียน ประจาปีการศึกษา 2554 (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)
(2) สาเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อบุตรของสมาชิกผู้ขอรับทุน
(3) สาเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร)
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ทุนส่งเสริมการศึกษา
(1) หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษา หรือใบเสร็จชาระเงินของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
สาหรับบุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่กาลังศึกษาทุกคน
(2) สาเนารายงานผลการเรียนประจาปีการศึกษา 2554 สาหรับผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)
(3) สาเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อสมาชิก คู่สมรส บุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่กาลังศึกษาทุกคน
(4) หลักฐานการผ่อนชาระค่าที่อยู่อาศัย/ เช่าบ้าน /เช่าที่พัก มธ.
(5) ใบแจ้งเงินเดือน มีนาคม 2555
(6) สาเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร)
ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา
(1) หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษาหรือใบเสร็จชาระเงินของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
สาหรับบุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่กาลังศึกษาทุกคน
(2) สาเนารายงานผลการเรียนประจาปีการศึกษา 2554 (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)
(3) สาเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อสมาชิก คู่สมรส บุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่กาลังศึกษาทุกคน
(4) หลักฐานการผ่อนชาระค่าที่อยู่อาศัย/เช่าบ้าน/เช่าที่พัก มธ.
(5) ใบแจ้งเงินเดือน มีนาคม 2555
(6) สาเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร)
ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(1) หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษา หรือใบเสร็จชาระเงินของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
สาหรับบุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่กาลังศึกษาทุกคน
(2) สาเนารายงานผลการเรียน ประจาปีการศึกษา 2554 (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)
(3) สาเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อสมาชิก คู่สมรส บุตรที่ขอรับทุน และบุตรที่กาลังศึกษาทุกคน
(4) หลักฐานการผ่อนชาระค่าที่อยู่อาศัย/ เช่าบ้าน /เช่าที่พัก มธ.
(5) ใบแจ้งเงินเดือน มีนาคม 2555
(6) ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
(7) สาเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร)
ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2555
(รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์)
ประธานกรรมการ

