ประกาศสหกรณ์ ออมทรั พย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
เรื่ อง การรั บสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจาปี 2560
…………………………………..
เพื่อส่งเสริ ม และให้ กำลังใจบุตรของสมำชิกหรื อของสมำชิกสมทบ คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ในกำรประชุมครัง้ ที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 เห็นชอบให้ รับสมัคร
ทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิกหรื อของสมำชิกสมทบ โดยกำหนดดังนี ้
1. คุณสมบัตทิ ่ วั ไปของผู้รับทุน
1.1 เป็ นบุตรของสมำชิกหรื อสมำชิกสมทบที่ชอบโดยกฎหมำย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
1.2 มีควำมประพฤติเรี ยบร้ อย
1.3 กำลังศึกษำอยูใ่ นสถำบันศึกษำของทำงรำชกำร หรื อสถำบันศึกษำของเอกชนที่ทำงรำชกำรรับรอง
และในกรณีที่บตุ รของสมำชิกหรื อสมำชิกสมทบกำลังศึกษำระดับปริ ญญำตรี จะต้ องมีอำยุไม่เกิน
23 ปี บริ บรู ณ์ในวันที่สมัคร
1.4 บุตรต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับทุนกำรศึกษำประจำปี 2559 ของสหกรณ์ฯ
1.5 สมำชิก 1 คน ใช้ สิทธิ์ยื่นขอทุนกำรศึกษำบุตรได้ เพียง 1 สิทธิ์
1.6 กรณีบิดำ มำรดำต่ำงก็เป็ นสมำชิก/สมำชิกสมทบ มีบตุ รตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป ให้ มีสิทธิ์ยื่นขอทุน และ
มีสิทธิ์ได้ รับทุน 2 คน ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตำมเงื่อนไขข้ อ 1.4
1.7 บุตรกำลังศึกษำระดับกำรศึกษำใด ให้ ขอทุนในระดับนัน้ (นักเรี ยนที่กำลังศึกษำอยูใ่ นระดับ
ประถมศึกษำปี ที่ 1 ก็ให้ สำมำรถขอทุนได้ )
2. เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา ดังนี ้
2.1 ใบสมัครตำมแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด
2.2 สำเนำสูติบตั ร หรื อ สำเนำทะเบียนบ้ ำน ซึง่ มีชื่อของบุตรที่ขอรับทุน
2.3 หนังสือรับรองจำกสถำนศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ 2560 แสดงระดับชันกำรศึ
้
กษำปั จจุบนั หรื อ
สำเนำใบเสร็ จค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ 2560 หรื อ สำเนำใบแสดงผลกำรเรี ยน
ประจำปี กำรศึกษำ 2559
3. จานวนเงินและจานวนทุน
ที่

ระดับการศึกษา

3.1 ประถมศึกษำ
3.2 มัธยมศึกษำ / ปวช.
3.3 ประกำศนียบัตรวิชำชีพชันสู
้ ง
(ปวส.) / อนุปริ ญญำ
3.4 ปริ ญญำตรี หรื อเทียบเท่ำ
รวม

จานวนเงินทุนละ
(บาท)
1,000
1,200
1,500

จานวน
ทุนการศึกษา
45
22
3

1,800

5
75

รวม
(บาท)
45,000
26,400
4,500
9,000
84,900

4. หลักเกณฑ์ การให้ ทุนการศึกษา
4.1 ในระดับกำรศึกษำเดียวกัน หำกมีจำนวนผู้ขอรับทุนมำกกว่ำจำนวนทุนทีจ่ ดั สรร ให้ ใช้ วิธีจบั สลำก
โดยบุคคลใดยื่นขอทุนก่อน ให้ มสี ทิ ธิ์จบั สลำกก่อน (สหกรณ์ฯ จะประกำศ วัน เวลำ และเงื่อนไขกำรจับสลำก ให้ ทรำบ
อีกครัง้ หนึง่ )
4.2 หำกระดับกำรศึกษำใด มีทนุ กำรศึกษำเหลือ ให้ เกลี่ยทุนกำรศึกษำแก่ระดับกำรศึกษำที่มีจำนวนผู้ขอทุน
มำกกว่ำทุนที่จดั สรร โดยใช้ วิธีกำรเทียบสัดส่วนของจำนวนทุนที่ขอเกินจำนวนทุนที่ให้ ในแต่ละระดับ เทียบกับ จำนวนเงิน
รวมทังหมดของในแต่
้
ละระดับกำรศึกษำที่มีผ้ ขู อทุนไม่ครบ ทังนี
้ ้ หำกเมื่อคำนวณแล้ วในแต่ละระดับยังมีจำนวนเงิน
คงเหลือ เมื่อรวมกันทุกระดับแล้ วยังสำมำรถจัดสรรเป็ นทุนกำรศึกษำได้ อีก ก็ให้ จดั สรรแก่ระดับกำรศึกษำต่ำ ไประดับ
กำรศึกษำสูง
5. การรับสมัครและการรับทุนการศึกษา
สมำชิกหรื อสมำชิกสมทบที่ประสงค์จะขอรับทุนกำรศึกษำให้ ขอรับใบสมัคร และยื่นแบบใบสมัครได้ ที่
สำนักงำนสหกรณ์ฯ ชัน้ 1 อำคำรไทยบุรี มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ในระหว่ างวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 –
วันศุกร์ ท่ ี 15 กันยายน 2560 หำกพ้ นกำหนดนี ้แล้ ว คณะกรรมกำรดำเนินกำรฯ จะไม่รับพิจำรณำไม่วำ่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
โดยสหกรณ์ฯ กำหนด รับมอบทุนกำรศึกษำในวันประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2560 (จะแจ้ งให้ ทรำบภำยหลัง)

ทังนี
้ ้ กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำให้ เป็ นไปตำมประกำศ และให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจในกำรวินิจฉัย
ชี ้ขำด และกำรวินิจฉัยชี ้ขำดดังกล่ำวถือเป็ นอันสิ ้นสุด
ประกำศ ณ วันที่ 31 เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2560

(นำยนิรันดร์ จินดำนำค)
ประธำนกรรมกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

หมายเหตุ :

โปรดตรวจสอบ รำยชื่อบุตรที่ได้ รับทุนกำรศึกษำประจำปี 2559 แล้ ว (ตำมเอกสำรแนบท้ ำย)

