ใบแสดงความจานงบริจาคเงินสมทบทุน
กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ ..................เดือน.......................พ.ศ...................
ชื่อ-สกุล ผู้บริจาค ………………..………………..........................................................................……..…………. วันเกิด.............../................/..............
บริจาคในนาม

.....………………………………………………………………………………เลขที่บัตรประชาชน……………………………………………….………….

ที่อยู่

.....……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………….

เบอร์โทรศัพท์

.....………………………………………………………………………

(ใช้ในการบริจาคเงินของกรมสรรพากร ระบบ e-Donation)

(ชื่อที่ใช้ในการออกใบเสร็จ)
(เพื่อจัดส่งเอกสาร)

ความประสงค์ในการบริจาคเงินทุนการศึกษา ดังนี้
 บริจาคเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยตั้งชื่อกองทุน.....................................................................................
 บริจาคเงิน จานวน ........................... บาท (ไม่จากัดจานวนเงิน ตามจิตศรัทธาของท่าน)
วิธีบริจาคทุนการศึกษา
 มอบเงินสด
 โอนเข้าบัญชีกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพลินจิต
เลขทีบ่ ัญชี 001-9-15718-6 หรือ
- ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี
เลขที่บัญชี 147-0-26783-7 หรือ กรุงไทย เติมบุญ ผ่านการสแกน QR-CODE

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สนับสนุนทุนการศึกษา
ลงชื่อ............................................................ผู้บริจาค
(......................................................................)
วันที่............../............../................

** เงินบริจาคสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจาปีได้ **
หมายเหตุ : กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11140 หรือ แฟกซ์มาที่เบอร์ 0 2503 3868 หรือ e-Mail : thanuntorn.pru@stou.ac.th

รายละเอียดทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แต่เดิมใช้ชื่อว่า "กองทุนการศึกษากลุ่มบริษัทสุราทิพย์ " ซึ่งได้เริ่ม
ดาเนินการมาตั้งแต่ปี การศึกษา 2541 โดยมหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาคเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองศิริ
ราชสมบัติ ครบรอบ 50 ปี จานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้ วน) เพื่ อน าฝากธนาคารและน าดอกเบี้ ย ที่ ได้มาจัดสรร
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในแต่ละปี
ในปีการศึกษา 2546 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนการศึกษา จากกองทุนการศึกษากลุ่มบริษัทสุราทิพย์ มาใช้ชื่อ
"กองทุ น การศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิร าช" โดยมี ทุ น ประเดิ ม จ านวน 10,400,000 บาท (สิ บ ล้ านสี่ แ สนบาทถ้ ว น)
โดยจัดสรรจากเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยจานวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) รวมกับทุนกลุ่มบริษัทสุราทิพย์ จานวน
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาโดยจะนาดอกผลที่ได้จากกองทุนไปจัดสรรเป็นรายปี เพื่อเป็น
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดต่อไป ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุน
คนละ 5,000 บาท โดยตั้ งแต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2557 เป็ น ต้ น มา ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจ านวนเงิ น เป็ น 8,000 บาท ต่ อ 1 ทุ น
ทั้งนี้ ในแต่ละปีการศึกษา ได้มีผู้บริจาคสมทบทุนเพิ่มเติม (อาทิ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย) ให้กับ
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด เช่น กลุ่มผู้ต้องขัง เป็นต้น เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
ที่ ข าดแคลนทุ น ทรัพ ย์ ใช้ จ่ ายเป็ น ค่ า บ ารุ งการศึ ก ษา ค่ าลงทะเบี ย นเรี ยน และค่ า วัส ดุ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ จะได้ ส าเร็จ การศึ ก ษา
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยนักศึกษาไม่ต้องกลับมาชาระหนี้คืนให้กับมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด
ท่านสามารถบริจาคทุนการศึกษาได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1. มอบเงินบริจาคได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร “กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพลินจิต
เลขทีบ่ ัญชี 001-9-15718-6
3. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร “กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี
เลขที่บัญชี 147-0-26783-7 หรือสแกนผ่าน QR-Code
กรณี ผู้ บ ริ จ าคต้ อ งการลดหย่ อ นภาษี โปรดกรอกรายละเอี ย ดในแบบแสดงความจ านงบริ จ าคเงิ น ทุ น การศึ ก ษา
โดยขอรับได้ที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ ดาวน์โหลดจากเวบไซต์
http://www.stou.ac.th -- สานักบริการการศึกษา -- ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
** กรณีบริจาคเงินเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขึ้นไปท่านสามารถจัดตั้งเป็นชื่อกองทุนตามความ
ประสงค์ของผู้บริจาค **
สานักบริการการศึกษาจะนาเงินทุนการศึกษาส่งเข้าบัญชีเงินรับฝากของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ ก่อนทาการมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น การศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชจะ คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบตามเกณฑ์เพื่อรับมอบทุนการศึกษาต่อไป
ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สานักบริการการศึกษา จัดทาเรื่องเบิกเงินทุนการศึกษาและจัดซื้อธนาณัติ ให้แก่นักศึกษา
ทีไ่ ด้รับทุนการศึกษา

** บริจาคเงินสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีได้ **
หมายเหตุ : 1. มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับนักศึกษาปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2. กรณีบริจาคเงิน 100,000 บาทขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะตั้งชื่อทุนตามที่ผู้บริจาคเสนอ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2504 7637 โทรสาร 0 2503 3868 e-mail : thanuntorn.pru@stou.ac.th

