
 
ประกาศสหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยมหดิล   จ ากัด 

เร่ือง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปีการศึกษา 2565 
..................................................... 

 
 สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัมหิดล  จ ากดั  (สอ.มม.)  ไดก้ าหนดใหส้มาชิกยื่นขอรบัทุนการศกึษาของบุตรในปี
การศึกษา  2565  ต้ังแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565  ถึงวันศุกรท์ี่ 30 กันยายน 2565 (หากพน้ระยะเวลาที่ก าหนด  
สอ.มม.จะไม่รบัพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้) โดยมรีายละเอียดต่อไปนี ้

1. ประเภททุนการศึกษา 
 1.1 ทุนรางวัลการศึกษาดีเด่น  ใหแ้ก่บุตรสมาชิกที่เรียนดี  ผลการศึกษาในแต่ละชัน้ปีการศึกษาของระดบัชัน้ได้

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต ่ากว่า 3.90 หรือไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ยอ้นหลงั 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา  เวน้แต่ไม่ถึง 3 ปีใหใ้ชผ้ล
การศกึษาของปีก่อน  ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากนั  จะพิจารณาการไดร้บัเกียรติบตัร  โล ่ รางวลัหรือ ไดร้บัการยกย่องว่า
มีความสามารถเป็นพิเศษเฉพาะด้านที่มาจากการแข่งขันเท่าน้ัน จ านวน 150 ทุน  เป็นเงิน  525,000.00 บาท  แบ่งเป็น 
ระดบัชัน้ ดงันี ้ 

 (1) ประถมศกึษา   (ป.1 - ป.6)   ชัน้ละ  10  ทนุ รวม 60   ทนุ ๆ ละ    3,000.00  บาท  
 (2) มธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.1 - ม.3)  ชัน้ละ  10  ทนุ รวม 30   ทนุ ๆ ละ    3,500.00  บาท 
 (3) มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  ชัน้ละ  10  ทนุ รวม 30   ทนุ ๆ ละ    4,000.00  บาท 
 (4) ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.1- ปวช.3)  ชัน้ละ  10  ทนุ รวม 30   ทนุ ๆ ละ    4,000.00  บาท  
 1.2 ทุนส่งเสริมการศึกษา  ให้แก่บุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดี  ผลการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) และระดบัปรญิญาตรี  คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต ่ากว่า 3.30 จ านวน  80 ทนุ  เป็นเงิน  
380,000.00 บาท  แบ่งเป็น 

 (1) ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.1 - ปวส.2)  ชัน้ละ 10 ทนุ รวม  20 ทนุ ๆ ละ    4,000.00 บาท 
 (2) ปรญิญาตรี     (ปี.1 - ปี.6)   ชัน้ละ 10 ทนุ รวม  60 ทนุ ๆ ละ  5,000.00 บาท

  
 1.3 ทุนอุดหนุนการศึกษา  ใหแ้ก่บตุรสมาชิกที่มีผลการเรียนในปีการศกึษา 2564 จ านวนเงินทนุที่ทุกคนจะไดร้บั

ขึน้อยู่กบัจ านวนบตุรที่ขอรบัทนุ ดงันี ้
  1.3.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 1.50 หรือไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 55  ส  าหรบั 
      (1) ระดบัชัน้อนบุาล 2 - มธัยมศกึษาปีที่ 6   
     (2) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  
  1.3.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 หรือไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60  ส  าหรบั  
      (1) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู  (ปวส.)   
     (2) ระดบัปรญิญาตร ี
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2. ข้ันตอนการยื่นขอรับทุน 

  2.1 ทุนรางวัลการศึกษาดีเด่น ยื่นดว้ยตนเองตามแบบฟอรม์ที่ สอ.มม. ก าหนดพรอ้มแนบเอกสารตามข้อ 3 ให้
ครบถว้น ณ  ส  านกังานสหกรณท์กุสาขา  
  2.2 ทนุส่งเสรมิการศึกษา และทุนอดุหนุนการศกึษา ยื่นในระบบสมาชิก Online  เท่านัน้  โดยผ่านเว็บไซต ์สอ.มม. 
(www.musaving.com) พรอ้มแนบ (Upload) เอกสารหลกัฐานตามขอ้ 3 ใหค้รบถว้น 
   กรณีสมาชิกเคยไดร้บัทุนการศึกษาบุตรในปี 2564 แลว้  ใหแ้นบเอกสาร (Upload)  ตามข้อ  3.1 , ขอ้  3.5  
และข้อ 3.7 (ถ้ามี ) โดยสามารถสอบถามเพิ่ มเติมได้ทาง  Line สอ.มม. หรือโทรศัพท์หมายเลข  0 -2419 -7543 -5,  
0-2419-8363-4  ต่อ 144,146 
    (สอ.มม. สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณากรณีกรอกข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน)   

  3. หลักฐานในการยื่นขอรับทุนการศึกษา 
     สมาชิกที่ยื่นขอทนุการศกึษาจะตอ้งแนบเอกสารหลกัฐาน  ดงัต่อไปนี ้

3.1 ใบรบัรองผลการศึกษารายวิชา หรือสมดุรายงานประจ าตวันกัเรียน (สมดุพก) ในปีการศกึษา 2564 (ภาคเรียน
ที่ 1  และภาคเรียนที่  2)  ในระดบัชัน้การศึกษาที่ผ่านมา  กรณีเด็กพิเศษใหใ้ชใ้บรบัรองการศึกษาจากสถาน
การศกึษามาแสดง 

 3.2 การขอทนุรางวลัการศกึษาดีเด่น ใหน้  าเอกสารใบคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของปีการศกึษาที่ผ่านมาในแต่ละ
ชัน้ปีการศกึษาของระดบัชัน้การศกึษายอ้นหลงัเต็มปีการศกึษา (2 ภาคการศกึษา)  ดงันี ้

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ระดับช้ัน ใช้ผลการศึกษา ระดับช้ัน ใช้ผลการศึกษา ระดับช้ัน ใช้ผลการศึกษา 
ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 

อนบุาล 3 
ป.1 
ป.1 และ ป.2 
ป.1, ป.2 และ ป.3 
ป.2, ป.3 และ ป.4 
ป.3, ป.4 และ ป.5 

ม.1 
ม.2 
ม.3 
ม.4 
ม.5 
ม.6 

ป.6 
ม.1 
ม.1 และ ม.2 
ม.1, ม.2 และ ม.3 
ม.2, ม.3 และ ม.4 
ม.3, ม.4 และ ม.5 

ปวช.1 
ปวช.2 
ปวช.3 

ม.1, ม.2 และ ม.3 
ปวช.1 
ปวช.1 และ ปวช.2 

 

และใหน้ าหลกัฐานเกียรติบตัร / รางวลั / เอกสารรบัรองความสามารถพิเศษที่ไดร้บัจากการแข่งขนัในแต่ละปี
การศกึษานัน้ มาแสดงดว้ย 1 ชดุ (ฉบบัจรงิพรอ้มส าเนา) 

3.3 ทะเบียนบา้นบุตรที่ขอทนุ  สตูิบตัร  หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงว่าบุตรที่ขอรบัทุนการศึกษาเป็นบุตรโดยชอบดว้ย
กฎหมาย ในกรณีที่สมาชิกและบุตร  มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ในส าเนาทะเบียนบา้นไม่ตรงกัน  ใหแ้สดง
ส าเนาสตูิบตัรหรือหนงัสือส าคญัการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกลุ 

3.4 สหกรณจ์ะน าเงินทนุการศกึษาบุตรเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์องสมาชิกบญัชีเลม่เดิมที่ไดร้บัทนุของปีที่ผ่าน
มา เวน้แต่การขอทุนครัง้แรกให้แนบส าเนาหน้าที่บัญชีสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรพัยข์องสมาชิกที่มีอยู่กับ
สหกรณ ์(แผ่นถดัจากหนา้ปก)   

  3.5 กรณีที่บุตรก าลังศึกษาปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นการศึกษา อ.2, ป.1, ม.1, ม.4, ปวช.1, ปวส.1 และ
ปริญญาตรีปี 1 ตอ้งน าเอกสารหลักฐานใบรบัรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษาหรือใบช าระเงินค่าบ ารุง
การศกึษาในการศกึษาต่อ ของสถานศกึษามาแสดง มิฉะนัน้จะถือว่าสละสิทธิ์ 

3.6  ส าเนาบตัรประชาชนของสมาชิกผูย้ื่นเรื่อง 
3.7  เอกสารที่จ  าเป็นอื่น นอกเหนือจากดงักลา่วขา้งตน้ สหกรณอ์าจขอเพิ่มเติมได้ 

 
 

http://www.musaving.com/
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4. คุณสมบัติของสมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนการศึกษา 

 4.1  เป็นสมาชิกที่ไดช้  าระค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  13  งวด   โดยสมบรูณ ์
 4.2  ยื่นขอรบัทุนใหก้ับบุตรที่ก าลังศึกษาตามคุณสมบัติของทุนแต่ละประเภทได้   ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก

ครอบครวัละไม่เกิน  3  คน  ในกรณีที่บิดา มารดา เป็นสมาชิกสหกรณท์ัง้คู่ ไม่สามารถใชส้ิทธิ์ซ  า้กนัได ้
 4.3 สมาชิกจะตอ้งมีสถานภาพเป็นสมาชิก สอ.มม.จนถึงวนัที่ประกาศผลผูไ้ดร้บัทนุ 

5. คุณสมบัติของบุตรทีจ่ะขอรับทุนการศึกษา 
5.1  เป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมาย  แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งสมาชิกไดย้กใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมของ

ผูอ้ื่น  และมีอายไุม่เกิน  25 ปี  นบัถึงวนัที่  30  กนัยายน  2565 
  5.2 ศกึษาอยู่ในสถาบนัการศึกษาของทางราชการหรือเอกชนภาคปกติภายในประเทศที่ทางราชการรบัรอง โดยผล

การเรียนปี 2564  ตอ้งเป็นเกรดที่สมบูรณ ์(ไม่ติด  0,  ร,  มส., มผ., I, F, U, X, NP) ทัง้นี ้ ไม่รวมถึงนกัเรียนที่
ก าลงัศกึษาในโครงการนกัเรียนแลกเปลี่ยน  ซึ่งไม่มีสิทธิ์ยื่นขอทนุตามประกาศนี ้

5.3 กรณีเด็กพิเศษสามารถยื่นขอรบัทนุไดใ้นระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ภายในอายไุม่เกิน 25 ปีบรบิรูณ์ 
5.4 มีความประพฤติดี  และตัง้ใจเรียนดี 

  6.  หลักเกณฑก์ารคัดเลือก  พิจารณาตามล าดบั  ดงันี ้
ทุนรางวัลการศึกษาดีเด่น ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนอุดหนุนการศึกษา 

- คะแนนเฉลี่ยสะสมของระดบัการศกึษาที่ขอทนุ 
- ความประพฤติ 
- เกียรติบัตร โล่ รางวัล หรือความสามารถพิเศษ    
เฉพาะดา้นที่มาจากการแข่งขนัเท่านัน้  
- ผูท้ี่จะไดร้บัทุนคือผูท้ี่ผ่านเกณฑก์ารคัดเลือกซึ่ง
เด่นที่สดุและรองลงมา ตามจ านวนแต่ละระดบัชัน้ 

-  ผลการศกึษาของปีการศกึษา 2564  
-  ความประพฤติ 
- ผู้ที่จะได้รับทุนคือผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมมากที่สุดลงไปภายในจ านวนทุนที่
ไดป้ระกาศไว ้ในขอ้ 2.2    
 

- ผลการศึกษาของปีการศึกษา  2564 
หรือในระดบัชัน้การศกึษาที่ผ่านมา 
- ได้รับทุนทุกคน จ านวนเงินทุนที่จะ
ไดร้บัขึน้อยู่กับจ านวนบุตรสมาชิกที่ยื่น
ขอรบัทนุ 
  

    
   กรณีที่สมาชิกยื่นขอทุนรางวัลการศึกษาดีเด่น  และทุนส่งเสริมการศึกษาไม่ผ่านการพิจารณา หรือเกิน
จ านวนทุนทีก่ าหนด จะได้รับเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ 

7.   การประกาศผล 
 สหกรณ์ฯ  จะประกาศผลการพิจารณาผูไ้ดร้บัทุนรางวัลการศึกษาดีเด่น  ทุนส่งเสริมการศึกษา  และทุนอุดหนุน

การศกึษา ในวันอังคารที ่1  พฤศจิกายน  2565  ทางเว็บไซต ์www.musaving.com และ SMS โดยจะน าเงินทนุการศึกษา
บตุรของสมาชิกที่ไดร้บัทนุเขา้บญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยต์ามเลขที่บญัชีในขอ้ 3.4  ในวันจันทรท์ี ่ 7  พฤศจิกายน 2565     

     
 จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั 
 
  ประกาศ    ณ   วนัที่   10    เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2565 

 
(อาจารยน์ายแพทยวิ์โรจน ์  จงกลวฒันา) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัมหิดล  จ ากดั 


