
 
 
      

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที ่ 31/2561 

เรื่อง  การรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจ าปี 2561 
………………………………….. 

 
 เพื่อส่งเสริม  และให้ก ำลังใจบุตรของสมำชิกหรอืของสมำชิกสมทบ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์-
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ ำกัด  ในกำรประชุมครั้งที่  8/2561  เม่ือวันที่  30  พฤษภำคม  2561  เห็นชอบให้รับสมัคร
ทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิกหรอืของสมำชิกสมทบ โดยก ำหนดดังนี้   
 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุน 

1.1  เปน็บุตรของสมำชิกหรือสมำชิกสมทบที่ชอบโดยกฎหมำย   แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
1.2  มีควำมประพฤตเิรียบร้อย 

         1.3  ก ำลังศึกษำอยู่ในสถำบันศึกษำของทำงรำชกำร หรือสถำบันศึกษำของเอกชนที่ทำงรำชกำรรับรอง   
         และในกรณีที่บุตรของสมำชิกหรือสมำชิกสมทบก ำลังศึกษำระดับปริญญำตรี  จะต้องมีอำยุไม่เกิน       
   23 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร  และไม่ได้รับเงินได้เป็นรำยเดือนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด        
 1.4  บุตรต้องไม่เป็นผูไ้ด้รับทุนกำรศึกษำ ประจ ำปี 2560 ของสหกรณ์ฯ    

1.5  สมำชิก 1 คน ใช้สิทธิ์ย่ืนขอทุนกำรศึกษำบุตรได้เพียง 1 สิทธิ ์
1.6  กรณีบิดำ มำรดำต่ำงก็เป็นสมำชิก/สมำชิกสมทบ  มีบุตรต้ังแต่ 2 คนขึน้ไป  ให้มีสิทธิ์ย่ืนขอทุน  และ                  
       มีสิทธิ์ได้รับทุน 2 คน  ทัง้นี้ ต้องเปน็ไปตำมเงื่อนไขข้อ 1.4  
1.7 บุตรก ำลังศกึษำระดับกำรศกึษำใด  ให้ขอทุนในระดับนั้น  (นักเรียนที่ก ำลังศกึษำอยู่ในระดับประถมศึกษำ

ปีที่ 1 ก็ให้สำมำรถขอทุนได้) 
 

2.  เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา ดังน้ี 
 2.1  ใบสมัครตำมแบบที่สหกรณฯ์  ก ำหนด 

 2.2  ส ำเนำสูติบัตร  หรือ  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ซ่ึงมีชื่อของบุตรที่ขอรับทุน 
  2.3  หนงัสือรับรองจำกสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  แสดงระดับชั้นกำรศกึษำปัจจุบัน หรือ                                     

ส ำเนำใบเสร็จค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  ของภำคกำรเรียนล่ำสุด  หรือ ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

  
3. จ านวนเงินและจ านวนทุน 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวนเงินทุนละ 

(บาท) 
จ านวน

ทุนการศึกษา 
รวม 

(บาท) 
3.1 ประถมศึกษำ 1,000 45 45,000 
3.2 มัธยมศึกษำ / ปวช. 1,200 22 26,400 
3.3 ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญำ 1,500 3 4,500 
3.4 ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 1,800 5 9,000 
 รวม  75 84,900 

 
 
 
 



4.  หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา 
 4.1  ในระดับกำรศกึษำเดียวกัน  หำกมีจ ำนวนผู้ขอรบัทุนมำกกวำ่จ ำนวนทุนที่จัดสรร ให้ใช้วิธีจับสลำก              

โดยบุคคลใดย่ืนขอทุนก่อน ให้มีสิทธิ์จับสลำกก่อน  (สหกรณ์ฯ จะประกำศ วัน เวลำ และเงื่อนไขกำรจับสลำก                        
ให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง)   

4.2 หำกระดับกำรศกึษำใด มีทุนกำรศึกษำเหลือ  ให้ด ำเนินกำรดังนี ้
4.2.1 เกลี่ยทุนกำรศึกษำแก่ระดับกำรศกึษำที่มีจ ำนวน ผู้ขอทุนมำกกว่ำทุนที่จัดสรร  โดยวิธีกำร

เทียบสัดส่วนของจ ำนวนทนุที่ขอเกินจ ำนวนทุนที่ให้ในแต่ละระดับ เทียบกับ จ ำนวนเงินรวม
ทั้งหมดของสว่นทีเ่หลือในแต่ละระดับกำรศึกษำที่มีผู้ขอทุนไม่ครบ 

4.2.2 กรณีที่ด ำเนินกำรตำมข้อ 4.2.1 แล้วยังมีจ ำนวนเงินคงเหลือ ซ่ึงเม่ือรวมกันแลว้ยังสำมำรถ
จัดสรรเป็นทุนกำรศึกษำได้อกี กใ็ห้จัดสรรเงินให้แก่ระดับกำรศึกษำที่ขอทุนเกินจ ำนวน            
จำกระดับกำรศึกษำต่ ำ ไประดับกำรศึกษำสูง       

 (ตัวอย่ำงวธิีกำรเทียบสัดส่วนตำมเอกสำรแนบท้ำย) 
        

5.  การรับสมัครและการรับทุนการศึกษา 
    สมำชิกหรือสมำชิกสมทบที่ประสงค์จะขอรับทนุกำรศกึษำให้ขอรับใบสมัคร   และย่ืนแบบใบสมัครได้ที่              

ส ำนักงำนสหกรณ์ฯ ชั้น 1 อำคำรไทยบุรี มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ในระหว่างวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 – วันอังคารที่ 
31 กรกฎาคม  2561  หำกพน้ก ำหนดนี้แล้ว คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรฯ จะไม่รับพิจำรณำไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น                        
โดยกำรก ำหนดรับมอบทุนกำรศกึษำ  (จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง) 
 
  ทั้งนี้ กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำให้เป็นไปตำมประกำศ และให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจในกำรวินิจฉัย                
ชี้ขำด และกำรวินิจฉัยชี้ขำดดังกล่ำวถือเป็นอันสิน้สุด 

 
      ประกำศ  ณ  วันที่  31  เดือนพฤษภำคม  พ.ศ. 2561 
 
         
 
 

(นำยนิรันดร์  จินดำนำค) 
ประธำนกรรมกำร  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ ำกัด 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

แนบท้ำยประกำศ 
 

 1. ตัวอยา่งวิธีการเทียบสัดส่วนจ านวนที่ขอทุนเกินจ านวนทุนที่ให้    
 

ที ่ ระดับการศึกษา 
ทุนการศึกษาที่ให้ ทุนการศึกษาที่ขอ 

ทุนคงเหลือ 
(บาท) 

จ านวนทุน
ขอเกิน(ทุน) 

ทุนละ 
(บาท) 

จ านวน 
(ทุน) 

รวมเงิน 
(บาท) 

จ านวน
(ทุน) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ประถมศึกษำ 1,000 45 45,000 34 34,000 11,000 - 
2. มัธยมศึกษำ/ปวช. 1,200 22 26,400 36 43,200 - 14 
3. ปวส. 1,500 3 4,500 0 0 4,500 - 
4. ปริญญำตรี 1,800 5 9,000 15 27,000 - 10 

รวม 15,500 24 
  

สรุป    1. เงนิคงเหลอื 15,500 บำท 
          2. ทุนที่ขอเกนิ 24 ทุน (มัธยมฯ 14 ทุน / ปริญญำตรี 10 ทุน) 

 

วิธีการเกลี่ยทุน 
       1.  เทียบสัดส่วนทุนที่ขอเกินกับทุนคงเหลือ 

ที ่ ระดับการศึกษา 
ขอเกิน
(ทุน) 

วิธีการค านวณ ทุนท่ีได้รับเพิ่ม (ทุน) 
ทุนละ
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. มัธยมศึกษำ/ปวช. 14 (14x15,500) / 24 
= 9,041.67 

7  
(9,041.67/1,200=7.53*) 

1,200 8,400 641.67 

2. ปริญญำตรี 10 (10x15,500) / 24 
= 6,458.33 

3  
(6,458.33/1,800=3.59*) 

1,800 5,400 1,058.33 

รวม 24  13,800 1,700 
 
* ปัดเศษทิ้ง 
 
      2.  ทุนคงเหลือหลังเทียบสัดส่วนจ านวน 1,700 บาท  
         - ให้จัดสรรจำกระดับกำรศึกษำต่ ำก่อน  คือ สำมำรถจัดสรรให้กับระดับมัธยมศึกษำได้เพิ่มอีก จ ำนวน 1 ทุน                  
เป็นเงิน 1,200 บำท   
 
 


