(สำเนำ)
ประกำศ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จำกัด
เรื่อง ทุนกำรศึกษำแก่บุตรของสมำชิก ประจำปี 2552
ด้วย คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด (สอมธ.) ชุดที่ 38/2552 ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 วันที่ 30 มีนาคม 2552 ได้มีมติให้จัดสรร
เงินทุนสาธารณประโยชน์ เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจาปี 2552 รวม 4 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ทุนเรียนดี
จัดสรรเงินทุนให้ทนุ ละ 2,500.00 บาท สาหรับบุตรสมาชิกทีม่ ีผลการเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรี
ตามหลักเกณฑ์ที่ สอมธ. กาหนด
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนเรียนดี
1. สมาชิกผูม้ ีสิทธิยื่นขอรับทุนเรียนดี ต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศฯ และชาระค่าหุ้นแล้ว
2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก(ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
3. เป็นบุตรที่มีผลการเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี
4. บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีตามข้อ 3 จะต้องกาลังศึกษาในภาคเรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงระดับปริญญาตรี
5. บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีที่มีผลการเรียนในปีสดุ ท้ายของแต่ละระดับ จะต้องจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี
6. บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพต้องศึกษาภายในประเทศ และยังไม่บรรลุนิติภาวะนับถึงวันประกาศฯ
7. บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีต้องศึกษา ภายในประเทศในสถานศึกษาของทางราชการ และเอกชน ที่สว่ นราชการ
หรือ ก.พ. รับรองวุฒกิ ารศึกษา มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันประกาศฯ และต้องไม่ประกอบอาชีพทีม่ ีรายได้ประจา
8. ผู้ขอรับทุนเรียนดีต้องมีผลการเรียนประจาปีการศึกษา 2551 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 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ถึงระดับปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.80 และต้อง ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ากว่า 24 หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา ยกเว้นการ
ลงทะเบียนปีการศึกษา สุดท้ายที่จบการศึกษา
ประเภทที่ 2 ทุนส่งเสริมกำรศึกษำ
จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรี ครอบครัวละ 1 คน จานวน 3,000.00 บาท
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำ
1. สมาชิกผูม้ ีสิทธิยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศฯ และชาระ ค่าหุ้นแล้ว
2. บุตรที่ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา จะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และกาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนปกติ ดังนี้
2.1 กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 - 3 ไม่จากัดผลการศึกษาของปีการศึกษา 2551 และต้องสอบผ่านจึงจะมี
สิทธิขอรับ ทุนส่งเสริมการศึกษาได้
2.2 กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง 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 จะต้องอยู่ระหว่างการศึกษา และเป็นการศึกษาภายในประเทศและยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ นับถึง วันประกาศฯ
4. บุตรที่ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือ ปริญญาตรีตอ้ งศึกษาภายในประเทศ ในสถานศึกษาของทางราชการ และเอกชน ที่ส่วน
ราชการ หรือ ก.พ.รับรองวุฒิการศึกษา มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันประกาศฯ และต้องไม่ประกอบ อาชีพที่มีรายได้ประจา

หลักเกณฑ์ของสมำชิกผู้ยนื่ ขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำมีดังต่อไปนี้
จานวนบุตร
ที่กาลังศึกษา

มีบ้านของตนเอง
หรือคู่สมรส
มีเงินเดือนไม่เกิน

อาศัยบ้านญาติ
มีเงินเดือนไม่เกิน

เช่าบ้าน/เช่าที่พกั 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. จานวนบุตร

หมายถึง บุตรทีก่ าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี

2. เงินเดือน

หมายถึง เงินเดือนของสมาชิกที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดในเดือน มีนาคม 2552

3. ที่พักอาศัย
3.1 บ้านของตนเอง

หมายถึง บ้านพักอาศัยที่สมาชิก หรือคู่สมรส มีสถานะเป็นเจ้าบ้าน ตามทะเบียนบ้าน

3.2 อาศัยบ้านญาติ

หมายถึง สมาชิกหรือคู่สมรสไม่มีบ้านเป็นของตนเอง มีชื่อในทะเบียนบ้าน สถานะอาศัยอยู่ในบ้าน ของบิดา มารดา หรือบ้านญาติ ของ
ตนเองหรือคูส่ มรส

3.3 เช่าบ้าน

หมายถึง สมาชิก หรือ คู่สมรสไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องเช่าอาศัยอยู่ และ ต้องมีใบเสร็จการเช่าบ้าน ถ้าไม่มีใบเสร็จต้องมีใบรับรองจาก
กรรมการตัวแทน สอมธ. ลงนามรับรองการเช่าบ้านอยู่จริง

3.4 เช่าที่พกั มธ.

หมายถึง สมาชิกได้เช่าที่พัก มธ. เนือ่ งจากบ้านอยู่ต่างจังหวัด หรือกรณีมีบ้าน อยู่ในเขตปริมณฑลแต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาทางาน และ
บุตรต้องพัก อาศัยอยู่กับสมาชิกด้วย

3.5 ผ่อนส่งบ้าน

หมายถึง สมาชิกได้กู้เงินเพือ่ ที่อยู่อาศัย กับ สอมธ. หรือ ธนาคารโดยเป็นการ กู้เงินครั้งแรก หรือหากเป็นการกูเ้ งินเพิ่มเพื่อปรับ ปรุงต่อเติม
บ้านได้อีก 1 ครั้ง โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
ประเภทที่ 3 ทุนเรียนดีและส่งเสริมกำรศึกษำ

จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงระดับปริญญาตรี ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ทุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการศึกษา
ทุนละ 3,500.00 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่ สอมธ. กาหนด
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนเรียนดีและส่งเสริมกำรศึกษำ
บุตรที่ขอรับทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษาจะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และกาลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนปกติ มีผลการเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประเภททุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษา
ประเภทที่ 4 ทุนโครงกำรเรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์
การพิจารณาทุนให้ถือตามระเบียบ สอมธ. ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกตาม โครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2548 เป็นทุนการศึกษาระยะยาวโดย
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับประถมศึกษำปีที่ 6
เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนือ่ ง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 3 ทุน การต่อทุนจะพิจารณาเป็นรายปี
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนโครงกำรเรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์
1. สมาชิกผูม้ ีสิทธิยื่นขอรับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศฯ และชาระค่าหุ้นแล้ว
2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
3. ต้องศึกษาภายในประเทศในสถานการศึกษาของทางราชการ และกาลังเรียนในระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2552
4. เป็นผู้ทมี่ ีผลการเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
5. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและมีลักษณะนิสัยดี
เงินทุนกำรศึกษำ จ่ายให้ตามระดับการศึกษา ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จ่ายทุนละไม่เกิน 6,200.00 บาท ต่อปี
2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ่ายทุนละไม่เกิน 8,300.00 บาท ต่อปี

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ
เป็นทุนการศึกษาที่ให้ตอ่ เนื่อง ตัง้ แต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 2 ทุน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1- 3 จานวน 2 ทุน การต่อทุนการศึกษาจะ
พิจารณาเป็นรายปี
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนโครงกำรเรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์
1. สมาชิกผูม้ ีสิทธิยื่นขอรับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศฯ และชาระค่าหุ้นแล้ว
2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และยังไม่บรรลุนิติภาวะ นับถึงวันประกาศฯ
3. ต้องศึกษาภายในประเทศในสถานศึกษาของทางราชการและเอกชนที่ส่วนราชการ หรือ ก.พ.รับรอง วุฒิการศึกษาและกาลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2552
4. เป็นผู้ทมี่ ีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
5. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและมีลักษณะนิสัยดี
เงินทุนกำรศึกษำ จ่ายให้ตามระดับการศึกษา ดังนี้
1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ่ายทุนละไม่เกิน 11,700.00 บาท ต่อปี
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 – 3 จ่ายทุนละไม่เกิน 11,700.00 บาท ต่อปี
ระดับปริญญำตรี
เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนือ่ งตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 2 ทุน การต่อทุนการศึกษา จะพิจารณาแต่ละภาคการศึกษา
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนโครงกำรเรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์
1. สมาชิกผูม้ ีสิทธิยื่นขอรับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องเป็นสมาชิกก่อน วันประกาศฯ และชาระค่าหุ้นแล้ว
2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และมีอายุไม่เกิน 24 ปี นับถึงวันประกาศฯ
3. เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทางราชการในชั้นปีที่ 1
4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และมีลกั ษณะนิสัยดี
เงินทุนกำรศึกษำ จ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา แต่ละภาคการศึกษาปกติ ปีละไม่เกิน 15,000.00 บาท โดยเหมาจ่ายให้ภาคการศึกษาละ 7,500.00 บาท
อนึ่ง ผูท้ ี่ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะหมดสิทธิรับทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา
กำรยื่นขอรับทุนและหลักฐำนในกำรขอรับทุน
ให้ยื่นขอรับทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา และทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามแบบของ สอมธ.
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษำยน 2552 ถึง วันที่ 3 กรกฎำคม 2552
ณ สานักงาน ท่าพระจันทร์ หรือ ศูนย์รังสิต เวลา 08.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการพร้อมแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ทุนเรียนดี
(1) สาเนารายงานผลการเรียน ประจาปีการศึกษา 2551 (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)
(2) สาเนาทะเบียนบ้านทีร่ ะบุชื่อบุตรของสมาชิกผูข้ อรับทุน
(3) สาเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร)
ทุนส่งเสริมกำรศึกษำ
(1) หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษา หรือใบเสร็จชาระเงินของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 สาหรับบุตรทีข่ อรับทุน และบุตรทีก่ าลังศึกษาทุกคน
(2) สาเนารายงานผลการเรียนประจาปีการศึกษา 2551 สาหรับผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี (ยื่นพร้อมต้นฉบับ
จริง)
(3) สาเนาทะเบียนบ้านทีร่ ะบุชื่อสมาชิก คู่สมรส บุตรที่ขอรับทุน และบุตรทีก่ าลังศึกษาทุกคน
(4) หลักฐานการผ่อนชาระค่าที่อยู่อาศัย/ เช่าบ้าน /เช่าที่พกั มธ.
(5) ใบแจ้งเงินเดือน มีนาคม 2552
(6) สาเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร)
ทุนเรียนดีและส่งเสริมกำรศึกษำ
(1) หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษาหรือใบเสร็จชาระเงินของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 สาหรับบุตรทีข่ อรับทุน และบุตรทีก่ าลังศึกษาทุกคน
(2) สาเนารายงานผลการเรียนประจาปีการศึกษา 2551 (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)
(3) สาเนาทะเบียนบ้านทีร่ ะบุชื่อสมาชิก คู่สมรส บุตรที่ขอรับทุน และบุตรทีก่ าลังศึกษาทุกคน
(4) หลักฐานการผ่อนชาระค่าที่อยู่อาศัย/เช่าบ้าน/เช่าที่พัก มธ.
(5) ใบแจ้งเงินเดือน มีนาคม 2552
(6) สาเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล หรือสูตบิ ัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร

ทุนเรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์
(1) หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษา หรือใบเสร็จชาระเงินของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 สาหรับบุตรทีข่ อรับทุน และบุตรทีก่ าลังศึกษาทุกคน
(2) สาเนารายงานผลการเรียน ประจาปีการศึกษา 2551 (ยื่นพร้อมต้นฉบับจริง)
(3) สาเนาทะเบียนบ้านทีร่ ะบุชื่อสมาชิก คู่สมรส บุตรที่ขอรับทุน และบุตรทีก่ าลังศึกษาทุกคน
(4) หลักฐานการผ่อนชาระค่าที่อยู่อาศัย/ เช่าบ้าน /เช่าที่พกั มธ.
(5) ใบแจ้งเงินเดือน มีนาคม 2552
(6) ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
(7) สาเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล หรือสูติบัตร (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบุตร)

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนั ชัย ธนะวังน้อย)
ประธานกรรมการ
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