
 
 
      

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ที ่ 24/2566 

เร่ือง  การขอรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชกิหรือสมาชกิสมทบ ประจ าปี 2566 
………………………………..…………….. 

 เพื่อส่งเสริม  และให้ก ำลังใจบุตรของสมำชิกหรือของสมำชิกสมทบ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ -
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ ำกัด  ในกำรประชุมครั้งที่   5/2566  เมื่อวันที่  28  กุมภำพันธ์ 2566  เห็นชอบให้รับสมัคร
ทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิกหรือของสมำชิกสมทบ โดยก ำหนดดังนี้            
 1.   คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร 

(1)   ผู้มีสิทธ์ิขอทุน  ต้องมีอำยุกำรเป็นสมำชิกไม่น้อยกว่ำ 6 งวดเดือน  (นับกำรส่งค่ำหุ้นรำยเดือน   
                         สิ้นสุดเดือนกมุภำพันธ์ 2566)   

 (2)   บุตรที่ขอรับทุน  ต้องเป็นบุตรของสมำชิกหรือสมำชิกสมทบทีช่อบด้วยกฎหมำย  แต่ไม่รวมถึง                    
    บุตรบุญธรรม และจะต้องมีอำยไุมเ่กิน 24 ปี (พ.ศ. ลบ พ.ศ.)  

  (3)   บุตรต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนของสหกรณ์ฯ ประจ ำปี 2565  โดยตอ้งตรวจสอบรายชือ่ท่ีเว็บไซต์สหกรณฯ์  
                  https://saving.wu.ac.th/  
         (4)   ให้ขอทุนในระดับกำรเรียนของประจ ำปีกำรศึกษำ 2565  

(5)   สมำชิก 1 คน ใช้สิทธ์ิยื่นขอทุนบุตรไดเ้พียง 1 สิทธ์ิ  กรณีบิดำและมำรดำตำ่งก็เป็นสมำชิก/สมำชิกสมทบ                   
  มีบุตรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  ให้มีสิทธิย์ื่นขอทุน  และมีสิทธ์ิได้รับทุน 2 คน  ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุน              
  ของสหกรณฯ์ ประจ ำปี 2565   

 (6)   สมำชิกที่มีสิทธิไ์ด้รบัทุน ต้องคงสภำพกำรเป็นสมำชิก  จนถึงวันท่ีรับมอบทุน 
2.   เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา ดังนี้ 
 (1)   สมัครขอทุน  ผ่ำน google form  
    (2)   เอกสำรประกอบกำรขอทุน ให้ย่ืนต่อสหกรณ์ฯ ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน  กรณีที่ไม่ยื่น 
      เอกสารภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หรือเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน  ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับ 
   ทุนการศึกษา  รำยละเอียดดังนี ้

  (2.1)   ส ำเนำสูติบัตร  หรือ  ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน  ซึ่งมีชื่อของบุตรที่ขอรับทุน  (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)  และ 
   (2.2)   เอกสำรกำรศึกษำ (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)  ดังนี้ 

    (2.2.1)  หนังสือรับรองจำกสถำนศึกษำ แสดงว่ำได้เรยีนอยู่ในระดับช้ันใด ของประจ ำปีกำรศึกษำ  
    2565  หรือ 

          (2.2.2)   ส ำเนำใบเสร็จค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำ  ของภำคกำรเรียนล่ำสดุ  หรอื 
           (2.2.3)   ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียนทั้งปี หรือภำคกำรเรียนล่ำสุด ของประจ ำปีกำรศึกษำ 2565                     

     (เอกสำรดังกล่ำวต้องมีข้อมลูของบุตรครบถ้วน ได้แก่  ช่ือ – สกุล  โรงเรียน  ระดับช้ัน                  
     และผลกำรเรยีน) 
3. จ านวนเงินและจ านวนทุน  จ ำนวนเงิน 200,000 บำท  ดังนี้ 

ระดับการศึกษา ทุนละ (บาท) 
(1) ชั้นประถมศึกษำระดับ ป. 1 - ป. 3 1,200 
(2) ชั้นประถมศึกษำระดับ ป. 4 - ป. 6 1,200 
(3) ชั้นมัธยมศึกษำ / ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 1,600 
(4) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) /อนุปริญญำ /ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ / 
     วิชำชีพอื่น อำทิ นักเรียนนำยสิบทหำร นักเรียนนำยสิบต ำรวจ  นักเรียนผู้ช่วยพยำบำล เป็นตน้ 

2,000 

/2  4. หลักเกณฑ์... 

https://saving.wu.ac.th/


4.   หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา 
 (1)   ผู้ขอทุนกำรศึกษำในช่วงระดับประถมศึกษำปีท่ี 1 - 3 ตำมข้อ 3(1)  และในช่วงระดับประถมศึกษำปทีี่                                      
   4 – 6  ตำมข้อ 3(2) มีสิทธ์ิได้รับทุนกำรศึกษำทุกคน 
 (2)   ผู้ขอทุนกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ/ ประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ตำมข้อ 3(3)  และ                        
  ประกำศนียบตัรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) /อนุปรญิญำ /ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ วิชำชีพอ่ืน อำทิ                   
  นักเรียนนำยสิบทหำร นักเรียนนำยสิบต ำรวจ นักเรยีนผู้ช่วยพยำบำล ตำมข้อ 3(4)  ก ำหนดหลักเกณฑ์ 
  ดังนี ้
    (2.1)   ใช้วิธีกำรเทียบสัดส่วนของจ ำนวนผู้ที่ขอทุนในแต่ละระดับ กับ จ ำนวนเงินท่ีจัดสรรคงเหลือ 
   ภำยหลังจำกท่ีจัดสรรให้กับระดับประถมศึกษำแล้ว 
        (2.2)   ในระดับกำรศึกษำเดยีวกัน  หำกมีจ ำนวนผู้ขอรับทุนมำกกว่ำจ ำนวนทุนท่ีได้รับจดัสรร                                                     

     ให้ใช้วิธีจับสลำก และในวันท่ีจับสลำกผู้ขอทุนต้องเป็นสมำชิกสหกรณ์ฯ 
   (สหกรณ์ฯ จะประกำศ วัน เวลำ และเงื่อนไขกำรจับสลำก  ให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง)   
 (3)   ภำยหลังกำรจัดสรรตำมข้อ (2.1) และ (2.2) แล้ว  มีทุนกำรศึกษำคงเหลือ  และมจี ำนวนเงินเพียงพอที่                                
       จะจัดสรรเพิ่ม  ให้จัดสรรเพิ่มตำมวิธีกำรข้อ (2.1)   
 (4)  สมำชิกท่ีมีสิทธ์ิได้รบัทุนกำรศกึษำ ต้องคงสภำพกำรเป็นสมำชิก  จนถึงวันท่ีรับมอบทุนกำรศึกษำ 
 (5)  บุตรทีม่ีชื่อได้รับทุนกำรศึกษำ  จะต้องเข้ำร่วมพิธีรับมอบทุนกำรศึกษำ  ในกรณีที่ตดิภำรกิจอันมี            
   เหตุสมควร จะต้องมีหลักฐำนแสดงต่อสหกรณ์ฯ  ทั้งนี้ กรณีทีไ่ม่มเีหตุอันสมควร จะไม่มสีิทธ์ิยื่นขอทุนในช่วง 

ระดับช้ันถัดไปท่ีมีสิทธ์ิยื่นขอทุน  
(ตัวอย่าง  1)  ปี 2566 ได้รับทุนในช่วงระดับประถม ป.1-ป.3 ไม่ไดเ้ข้ำพิธีรับมอบทุน และไมม่ีเหตผุล                   
อันสมควร  ดังน้ัน จะไม่มสีิทธ์ิยื่นขอทุนในระดับประถม ป.4-ป.6  แต่จะมสีิทธ์ิยื่นขอทุนอีกครั้งในระดับมัธยม  
หรือ 
            2)  ปี 2566 ได้รับทุนในระดับ ม.1 ไม่ได้เข้ำพิธีรับมอบทุน และไม่มีเหตุผลอันสมควร ดังนัน้                        
จะไมส่ิทธ์ิยื่นขอทุนในระดับ ม.3  แต่จะมสีิทธ์ิยื่นขอทุนอีกครั้งในระดับ ม.4  ตำมหลักเกณฑ์ต้องได้ทุนปีเว้นปี) 

           5.    มอบคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสมัพันธ์ตรวจสอบใบสมัคร สิทธ์ิผูส้มัคร  จับสลำก และเสนอคณะกรรมกำร-
ด ำเนินกำรเห็นชอบ  
 
 6.   การรับสมัครและการรับทุนการศึกษา 

    ใหส้มำชิกหรือสมำชิกสมทบทุกท่ำน  ยื่นขอรับทุน  ผ่ำน google form  
ตำมลิ้งค์  https://forms.gle/GEPRy1p3zdHvH9Vf6   หรือสแกน QR-Code  
ในระหว่างวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา สิ้นสุดวันศุกร์ที่  31 มีนาคม 2566  
เวลา 16.30 น. หำกพ้นก ำหนดนี้แล้ว สหกรณ์ฯ จะไม่รับพิจำรณำ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
สหกรณ์ฯ จดัพิธีรับมอบทุนกำรศกึษำ ในวันพุธที ่10 พฤษภำคม 2566  เวลำ 09.30 น. 
 
 7. กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำให้เป็นไปตำมประกำศ และให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรมีอ ำนำจในกำรวินิจฉยัช้ีขำด และกำรวินิจฉยัชี้ขำดดังกลำ่วถือเป็นอันสิ้นสุด 

 
      ประกำศ  ณ  วันท่ี  1  มีนำคม  2566 
     
 
   

(นำงกำญจุรีย์  ว่องไวรัตนกลุ) 
ประธำนกรรมกำร 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ์ จ ำกดั 
 



 


