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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ระเบียบว่ าด้ วยทุนส่ งเสริมการศึกษา
พ.ศ. 2560
-------------อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ข้ อ
55(9) และข้ อ 81(14) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ที่ 10/2560 วันที่ 17 กันยายน 2560 จึง
กาหนดระเบียบว่าด้ วยทุนส่งเสริมการศึกษา ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า "ระเบียบว่าด้ วยทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2560"
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2560
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกระเบียบว่าด้ วยทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2558
ข้ อ 4. ระเบียบนี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเป็ นการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ข้ อ 5. ในระเบียบนี ้
"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
"คณะกรรมการดาเนินการ" หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด
"กรรมการ" หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
"สมาชิก" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
"บุตร" หมายถึง บุตรของสมาชิก แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม
“สถานศึกษา” หมายถึง สถานศึกษาที่สงั กัดกระทรวงศึกษาธิการ, องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด, กรุงเทพมหานคร ทังสายสามั
้
ญและสายอาชีพ
ข้ อ 6. สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษาตามระเบียบนี ้ จะต้ องเป็ นสมาชิกที่ยงั รับราชการหรื อ
ปฏิบตั งิ านหรื อเกษียณอายุการทางาน ในมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ข้ อ 7. ให้ สหกรณ์จ่ายเงินส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกจากทุนสาธารณประโยชน์ และในปี ใดหาก
ไม่พอจ่าย ให้ จา่ ยส่วนที่เกินจากประมาณการรายจ่ายประจาปี
ข้ อ 8. เงินส่งเสริมการศึกษา มี 3 ประเภท
8.1 เงินสงเคราะห์การศึกษา
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8.2 เงินส่งเสริมเรี ยนดี
8.3 เงินรางวัลสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ข้ อ 9. การพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
9.1 สหกรณ์ให้ ทนุ การศึกษาบุตรสมาชิก ครอบครัวละ 1 ทุน
9.2 เงินสงเคราะห์การศึกษา และเงินส่งเสริมเรี ยนดี ให้ จา่ ยตามระดับการศึกษาในแต่ละ
ปี ตังแต่
้ ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี ดังนี ้
(1) ประถมศึกษา
1,000 บาท
(2) มัธยมศึกษาตอนต้ น, มัธยมศึกษาตอนปลาย,
อาชีวศึกษา และอนุปริญญา
1,500 บาท
(3) ปริญญาตรี
2,000 บาท
9.3 เงินรางวัลสาเร็จการศึกษา (ปริญญาตรี ใบแรก)
2,500 บาท
ข้ อ 10. คุณสมบัตขิ องสมาชิกผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
10.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ไม่นบั รวมอายุการเป็ นสมาชิกจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
10.2 มีบตุ รที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาและมีอายุไม่เกินที่กาหนด ดังนี ้
(1) ประถมศึกษา
อายุไม่เกิน
13 ปี
(2) มัธยมศึกษาตอนต้ น, มัธยมศึกษาตอนปลาย,
อาชีวศึกษา และอนุปริ ญญา
อายุไม่เกิน
21 ปี
(3) ปริญญาตรี
อายุไม่เกิน
23 ปี
10.3 ในกรณีทงสามี
ั ้ และภรรยาเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ให้ ยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
ได้ เพียงคนเดียว
10.4 บุตรที่จะได้ รับทุนส่งเสริมการศึกษา ต้ องยังไม่มีงานทาที่มีเงินได้ รายเดือน
10.5 ประเภทเงินสงเคราะห์การศึกษา สมาชิกผู้ขอทุนการศึกษาให้ บตุ ร จะต้ องมี
เงินเดือนไม่เกิน 18,000 บาท และต้ องแสดงใบรับเงินเดือนที่เป็ นปัจจุบนั
10.6 ประเภทเงินส่งเสริมเรี ยนดี บุตรผู้จะได้ รับทุนการศึกษา ต้ องศึกษาอยูช่ นั ้
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ขึ ้นไป และมีผลการเรี ยนในปี การศึกษาที่ผา่ นมาเฉลี่ยทังปี
้ ไม่ต่า
กว่าที่กาหนด ดังนี ้
(1) ประถมศึกษา
ไม่ต่ากว่า 3.50
(2) มัธยมศึกษาตอนต้ น
ไม่ต่ากว่า 3.25
(3) มัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวศึกษา, อนุปริญญา ไม่ต่ากว่า 3.00
(4) ปริญญาตรี
ไม่ต่ากว่า 2.75
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ข้ อ 11. หลักฐานประกอบการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา
สมาชิกผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ต้ องส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี ้
(1) ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่สหกรณ์กาหนด ที่กรอกข้ อความสมบูรณ์
ถูกต้ องตามความเป็ นจริง
(2) สาเนาทะเบียนบ้ านที่มีชื่อสมาชิกและบุตรที่ขอรับทุนการศึกษา
ในกรณีที่ชื่อ ชื่อสกุล ในสาเนาทะเบียนบ้ านไม่ตรงกัน ให้ แสดงสาเนาสูตบิ ตั ร
หรื อหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
(3) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองและประทับตรา
ข้ อ 12. ในกรณีขอทุนประเภทเงินส่งเสริมเรี ยนดี ต้ องเพิ่มหลักฐานผลการเรี ยน คือ
(1) ใบรับรองผลการศึกษาประจาปี การศึกษา(ปี ก่อนขอทุนการศึกษา) หรื อ
(2) ใบรายงานผลการศึกษาหรื อสมุดประจาตัวนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนประจาปี การศึกษา
ซึง่ มีคะแนนรวมตลอดทังปี
้ ถ้ าเป็ นสาเนาต้ องแสดงพร้ อมฉบับจริง
ข้ อ 13. ในกรณีขอรับเงินรางวัลสาเร็จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ต้ องส่งเอกสารหลักฐาน คือ
สาเนาใบปริญญาบัตร พร้ อมแสดงฉบับจริง
ข้ อ 14. กาหนดวันยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
(1) สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์การศึกษาและเงินส่งเสริมเรี ยนดี ต้ องเตรี ยม
หลักฐานประกอบการขอรับทุนการศึกษาตามข้ อ 11 หรื อ 12 แล้ วแต่กรณี ส่งที่
สานักงานสหกรณ์ ภายในเดือนสิงหาคมของแต่ละปี
(2) สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับเงินรางวัลสาเร็จการศึกษาบุตร ต้ องส่งเอกสารหลักฐาน
ตามข้ อ 12 ภายใน 90 วัน หลังจากวันรับปริญญาบัตร
ข้ อ 15. กรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
ให้ คณะกรรมการดาเนินการ แต่งตังกรรมการประจ
้
าหน่วยเป็ นกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
และรายงานให้ คณะกรรมการดาเนินการทราบ
ข้ อ 16. กาหนดเวลาและสถานที่รับทุนการศึกษา
สมาชิกผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรและได้ ผา่ นการพิจารณาแล้ ว สามารถขอรับทุนการศึกษา
ได้ ภายในเดือนกันยายนของปี เดียวกัน (อย่างช้ าภายใน 90 วัน นับแต่วนั อนุมตั )ิ หรื อตามประกาศของ
สหกรณ์
สมาชิกผู้ขอรับเงินรางวัลสาเร็จการศึกษาของบุตร ต้ องรอให้ คณะกรรมการอานวยการสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด พิจารณาอนุมตั กิ ่อน
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ข้ อ 17. สมาชิกที่ขอรับเงินส่งเสริมการศึกษาบุตร หากปรากฏในภายหลังว่าให้ ถ้อยคาที่ขดั กับ
ระเบียบนี ้และหรื อให้ หลักฐานที่ไม่เป็ นความจริง จะต้ องคืนเงินที่รับไปแล้ วแก่สหกรณ์ และจะไม่ได้ รับการ
พิจารณาในการขอทุนต่าง ๆ จากสหกรณ์อีกต่อไป
ข้ อ 18. คณะกรรมการดาเนินการทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
แห่งระเบียบนี ้
กาหนดไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน 2560
ลงชื่อ
(นายธาดาศักดิ์ วชิรปรี ชาพงษ์ )
ประธานกรรมการ
………………….
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