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ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด 

ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา 

พ.ศ. 2559 

******************* 

       เพื่อช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายการศึกษาของบุตรสมาชิกท่ีมีรายได้น้อยและเพื่อเป็นรางวัลแก่บุตร

สมาชิกท่ีเรียนดี  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 72 (9)  ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ชุดท่ี 43  ครั้งท่ี 7/2559 เมื่อวันเสาร์ท่ี 19 มีนาคม 2559 

ได้มีมติให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2559  

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลจ ากัด ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา 

พ.ศ. 2559” 

ข้อ 2.  เงินทุนส่งเสริมการศึกษาเป็นเงินท่ีจัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี และได้รับอนุมัติจากท่ี

ประชุมใหญ่  

ข้อ 3.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 

 ข้อ 4.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  ว่าด้วยการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา 

บุตรสมาชิก พ.ศ. 2553  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก้ไข 

เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2555 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา 

แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2558  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัด หรือ

แย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

   ข้อ 5.  ในระเบียบนี้ 

         “สหกรณ์”                     หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

  “สมาชิก”           หมายถึง  สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

                                                             วชิรพยาบาล จ ากัด 

  “คณะกรรมการ”          หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

                                         วชิรพยาบาล จ ากัด  

 “คณะกรรมการสวัสดิการ”   หมายถึง  บุคคลท่ีเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 

                                                             และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ 

 “ประธานกรรมการ”           หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

                                                   ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
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 ข้อ 6.  วัตถุประสงค์ของการขอทุน 

   6.1  ทุนส่งเสริมการศึกษา เพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีรายได้น้อย 

          6.2  ทุนเรียนดี เพื่อเป็นขวัญ และก าลังใจแก่สมาชิกท่ีสามารถให้การเลี้ยงดูบุตรดี 

 ข้อ 7.  การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

   ก.  ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา 

    1)  บุตรสมาชิกท่ียื่นขอทุนประเภททุนส่งเสริมไม่ต้องยื่นใบแสดงคะแนนเฉลี่ยของ

การศึกษา  เว้นแต่บุตรสมาชิกท่ียื่นขอทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษา  และสอบเลื่อนชั้นคะแนนเฉลี่ย

ประจ าปีการศึกษาขอรับทุนท้ังปี  ไม่ต่ ากว่า 3.5  มีความประสงค์จะขอรับประกาศนียบัตร  ให้ยื่นหลักฐาน

แสดงคะแนนเฉลี่ยประจ าปีพร้อมท้ังให้แจ้งความจ านงต่อสหกรณ์ในวันยื่นขอรับทุน 

 2)  สมาชิกท่ีมีสิทธิยื่นขอรับทุนประเภททุนส่งเสริมต้องมีเงินได้รายเดือนไม่เกิน 

17,500.00 บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ณ วันที่ยื่นค าขอโดยต้องมีหลักฐานเป็นเอกสารสลิป

เงินเดือนของเดือนท่ีผ่านมา 

 3)  ชั้น ป.1 - ป.6 ทุนละไม่เกิน  2,000.-  บาท     

                        4)  ชั้น ม.1 - ม.3 ทุนละไม่เกิน  2,500.-  บาท                                  

                        5)  ชั้น ม.4 - ม.6 และ ปวช.ทุนละไม่เกิน 3,000.-  บาท 

     6)  ระดับ ปวส.  หรือเทียบเท่าและระดับปริญญาตรีทุนละไม่เกิน 3,500.- บาท  

 ข.  ประเภททุนเรียนดี    

     1)  ทุนเรียนดีทุกระดับทุนละไม่เกิน 1,200.- บาท  พร้อมประกาศนียบัตร 

     2)  ระดับ ป.1 - ม.6  ปวช.  ต้องสอบเลื่อนชั้นคะแนนเฉลี่ยประจ าปีการศึกษา 

    ท่ีขอรับทุนท้ังปี  ไม่ต่ ากว่า 3.5 

     3)  ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า  และปริญญาตรี  ต้องสอบเลื่อนชั้นคะแนน 

     เฉลี่ยประจ าปีการศึกษาท่ีขอรับทุนท้ังปี  ไม่ต่ ากว่า 3.0 

     4)  กรณีสมาชิกมีบุตรมากกว่า 1 คน และคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ทุกคน สหกรณ์ 

จะมอบประกาศนียบัตรพร้อมเฉลี่ยเงินทุนให้เท่า ๆ กัน ทุกคน ในวงเงินรวมกันไม่เกิน 1,200.-  บาท  

(หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

    5)  กรณีสมาชิกท่ีประสงค์จะขอรับประกาศนียบัตรให้แจ้งความจ านง ต่อสหกรณ์ 

ในวันยื่นขอรับทุน 

ข้อ 8.  หลักเกณฑ์ในการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  มีดังนี้ 

8.1  เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์  และเป็นสมาชิกมาแล้วครบ 1 ปี 

                  8.2  บุตรสมาชิกขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และต้องศึกษาอยู่เฉพาะในประเทศ

ไทย 



 

3 / 3 

    8.3  สมาชิกจะขอรับทุนได้ไม่เกินท่านละ 1 ทุน  

    8.4  กรณีบิดามารดาเป็นสมาชิกและมีสิทธิท้ังคู่  และมีบุตรเพียง 1 คน  สามารถใช้สิทธิ 

ขอยื่นได้เพียง 1 สิทธิ (1 ทุน) 

                    8.5  บุตรสมาชิกท่ีศึกษาอยู่เฉพาะในโรงเรียนสอนคนพิการท่ีได้รับการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการ เช่น  โรงเรียนราชานุกูล  ให้ยื่นค าขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาได้  โดยแสดงเอกสาร

ประกอบการขอรับทุนตามท่ีก าหนดพร้อมใบรับรองจากโรงเรียน  โดยยกเว้นการพิจารณาเร่ืองคะแนน 

การเรียนให้เป็นกรณีพิเศษ 

8.6  กรณีท่ียังไม่ได้ใบรับรองผลการสอบให้แสดงหนังสือรับรองจากสถาบัน  และสหกรณ์

จะมอบเงินทุนการศึกษาเมื่อแสดงหลักฐานหรือใบรับรองผลการศึกษาถูกต้องแล้ว 

 ข้อ 9.  คณะกรรมการต้องก าหนดสัดส่วนจ านวนเงินส าหรับทุนส่งเสริมการศึกษา และ ทุนเรียนดี 

เป็นปี ๆ ไป แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินจ านวนเงินในหมวดทุนการศึกษาท้ังหมดท่ีได้รับการจัดสรรจากท่ีประชุมใหญ่ 

และจัดท าประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบ กรณีท่ีเงินส าหรับทุนเรียนดีมีเหลืออาจพิจารณาจัดให้ทุน 

ส่งเสริมการศึกษาแทน 

 ข้อ 10.  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 

 

 

  

(นายแพทย์พจน์  ธีรคุปต์) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด      

 

 

 

  


