
 

 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครกูรมสามัญศึกษา จํากัด 

เร่ือง   การใหทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําปการศึกษา  2562 

------------------------------------------------------ 

             เพื่อเปนการสงเสริมการศึกษาแกบุตรสมาชิกและสอดคลองกับระเบียบสหกรณออมทรัพยครู

กรมสามัญศึกษา จํากัด วาดวย การใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2543 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู

กรมสามัญศึกษา จํากัด ชุดท่ี 55 ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ไดมีมติอนุมัติ

จัดสรรทุนสาธารณประโยชนเปนทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก  ประจําปการศึกษา 2562 รวม 2 ประเภท คือ 
 

                                           ประเภทที่ 1 ทุนสงเสริมการศึกษา 
 

            จัดสรรเงินทุนใหบุตรของสมาชิกท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี ตาม

รายละเอียดแตละระดับการศึกษา ดังน้ี  

           1.  ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนปกติ 

1.1 จํานวนเงิน แยกตามระดับการศึกษา 

- ระดับอนุบาล        ทุนละ  1,400.- บาท  

- ระดับประถมศึกษา       ทุนละ  1,400.- บาท            

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน      ทุนละ  1,600.- บาท             

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับ ปวช.   ทุนละ  1,800.- บาท                           

- ระดับช้ัน ปวส. และ ปริญญาตรี     ทุนละ  2,500.- บาท 
                          

  1.2  คุณสมบัติของผูขอรับทุนสงเสริมการศึกษาสําหรับนักเรียนปกติ 

                     1.2.1  สมาชิกผูมีสิทธิย่ืนขอรับทุนสงเสริมการศึกษาตองเปนสมาชิกกอนวันประกาศและชําระคาหุนแลว 

                 1.2.2 บุตรท่ีขอรับทุนจะตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกรม

สามัญศึกษา จํากัด (ยกเวนบุตรบุญธรรม) มีรางกายปกติสมบูรณทุกประการ และกาํลังศกึษาอยูในภาคเรียนปกต ิดังน้ี 

                        1. ศึกษาอยูในระดับอนุบาล ถงึระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดบั ปวช.และเปนการศึกษาใน

สถานศึกษาภายในประเทศไทย (ยกเวนโรงเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น..), โดยสถานศึกษาตองออก

หนังสือรับรองการศึกษาใหได เม่ือไดรับทุนการศึกษาและมีอายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ นับถึงวันประกาศ 

                      2  ศึกษาอยูในระดับช้ัน ปวส. และปริญญาตรี  ตองศึกษาภายในประเทศในสถานศึกษาของ 

ทางราชการหรือเอกชนท่ีสวนราชการ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. รับรองวุฒิการศึกษา(ยกเวนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,

มหาวิทยาลัยรามคําแหง) มีอายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ นับถึงวันประกาศ                    

           หากสหกรณฯ ตรวจพบภายหลังวาผูไดรับทุนมีคุณสมบัติไมถูกตองตรงตามประกาศ สหกรณฯ

ขอสงวนสิทธิในการจายทุนการศึกษาบุตรสําหรับรายน้ัน ๆ 

  
             

           / 2 ทุน..... 
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             2. ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนพิการ 

                   2.1 ทุกระดับการศึกษาต้ังแตอนุบาลและปริญญาตรี  ทุนละ 2,500 บาท   

                   2.2 คุณสมบัติของผูขอรับทุนสําหรับนักเรียนพิการ 

                     2.2.1  สมาชิกผูมีสิทธิย่ืนขอรับทุนสงเสริมการศึกษาตองเปนสมาชิกกอนวันประกาศและชําระคาหุนแลว 

                 2.2.2 บุตรท่ีขอรับทุนจะตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกรม

สามัญศึกษา จํากัด(ยกเวนบุตรบุญธรรม) และกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนปกติในสถานศึกษาเพือ่เด็กพิการ หรือ

สถานศึกษาท่ีจัดเด็กพิการเรียนรวม หรือเด็กพิการท่ีศึกษาในโครงการตางๆ หรือเปนเด็กพิการตามความเห็น 

ของแพทยหรือศูนยการศึกษาเพื่อคนพิการ หรือสถานศึกษารับรองวาเปนเด็กพิการและอายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ 
 

                                          ประเภทที่  2 ทุนเรียนดีตอเนื่อง 
 

               จัดสรรเปนทุนการศึกษาท่ีใหตอเน่ืองตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)จํานวน 1ทุน 

และหลักสูตรปริญญาตรี จํานวน 1 ทุน รวม 2 ทุน ๆ ทุนละ 5,000 บาท การพิจารณาใหทุนตอเน่ืองจะพิจารณา

เปนรายปตามผลการศึกษา 

                 คุณสมบัติของผูขอรับทุนเรียนดีตอเน่ือง 

                  1. สมาชิกผูมีสิทธิย่ืนขอรับทุนสงเสริมการศึกษาตองเปนสมาชิกกอนวันประกาศและชําระคาหุนแลว 

                     2. บุตรท่ีขอรับทุนจะตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญ

ศึกษา จํากัด (ยกเวนบุตรบุญธรรม) มีรางกายปกติสมบูรณทุกประการ และอายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ นับถึงวัน

ประกาศ 

                  3. เปนการศึกษาในประเทศและกําลังเขาศึกษาในภาคเรียนปกติ ดังน้ี 

                     3.1 ในสถาบันการศึกษาของทางราชการและเอกชนท่ีสวนราชการ ก.พ. รับรองวุฒิการศึกษา 

สําหรับหลักสูตร ปวส.  

                     3.2 ในสถาบันการศึกษาของทางราชการและเอกชนท่ีสวนราชการ ก.พ.รับรองวุฒิการศึกษา 

(ยกเวนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัยรามคาํแหง ) สําหรับหลักสูตร ปริญญาตรี 

                   4. เปนผูท่ีมีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปท่ี 3 

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 

                   5. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและมีลักษณะนิสัยดี 

          6. การรับทุนตอเน่ืองจะตองมีผลการศึกษาเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00 ในแตละปการศึกษาท่ีจะขอรับทุน 

                 เงินทุนการศึกษา จายใหเปนคาใชจายในการศึกษาสําหรับการศึกษาภาคปกติ ปละ 5,000 บาท  

                 อน่ึง ผูไดรับทุนเรียนดีตอเน่ือง จะหมดสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษา  
 

การยื่นคํารองขอรับทุนและหลักฐานขอรับทุนการศึกษา 

         สมาชิกท่ีประสงคจะขอรับทุนการศึกษาบุตร ใหกรอกแบบฟอรมคําขอรับทุนการศึกษาบุตรให

ครบถวน ตามแบบฟอรมท่ีสหกรณกําหนด ต้ังแตวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  ณ 

สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด ในวัน เวลาทําการ  โดยจะสงดวยตนเองหรือผานทาง

ผูแทนหนวย พรอมเอกสาร ดังน้ี         

                                                                                                                          /ทุน.... 
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ทุนสงเสริมการศึกษา  1. สําเนาทะเบียนบานท่ีระบุมีช่ือบุตรขอรับทุน รับรองสําเนาถูกตอง 

                             2. สําเนาใบเปลี่ยนแปลง ช่ือ ช่ือสกุลหรือสูติบัตร (กรณไีมใชนามสกุลเดียวกัน) 

 ทุนเรียนดีตอเน่ือง   1. สําเนารายงานผลการเรียน ประจําปการศึกษา 2561 (ย่ืนพรอมฉบับจริง) 

                           2. ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร หรือภาพถายโล รางวัลในความสามารถดานตางๆ  

                           3. สําเนาทะเบียนบานท่ีมีช่ือบุตรขอรับทุน รับรองสําเนาถูกตอง 

                           4. สําเนาใบเปลี่ยนแปลง ช่ือ ช่ือสกุลหรือสูติบัตร (กรณไีมใชนามสกุลเดียวกัน) 

           สมาชิกหน่ึงทาน สามารถสงคํารองขอทุนการศึกษาได 1 ทุน ตอบุตร 1 คน เทาน้ัน (หากมีการสงซํ้า 

จะไมไดรับการพิจารณาทุกทุน) ยกเวนสงคนละประเภททุนการศึกษา สําหรับบุตรสมาชิกท่ีไดรับทุนการศึกษาไป

แลวใน ป 2561 ไมมีสิทธิย่ืนคํารองขอรับทุนในป 2562 น้ี เพื่อกระจายโอกาสใหบุตรสมาชิกมีสิทธิท่ัวถึงกัน               
                                                    

การคัดเลือกผูไดรับทุน 

ทุนสงเสริมการศึกษา ใชวิธีจับสลาก โดยคณะกรรมการซ่ึงเปนผูแทนจากสมาชิกทุกสังกัด ในวันที่ 12 กรกฎาคม 

   2562 ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด         

ทุนเรียนดีตอเน่ือง   ใชการพิจารณาคัดเลือกผูมีระดับคะแนนเรียนดีสูงสุดเปนอันดับแรก  

       โดยคณะกรรมการอํานวยการ  ในวันที่ 12 กรกฎาคม  2562 

                                  ณ  หองประชุมสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด          

 การประกาศผลผูไดรับทุนการศึกษา 

      สหกรณจะแจงผลการคดัเลือกสงถึงสมาชิกและตนสังกัด พรอมท้ังติดประกาศรายช่ือ ในวันที่ 24  กรกฎาคม 

2562  ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด และทาง http://www.teachercoop-ged.or.th 
 

การจายเงินทุนการศึกษาบุตร และหลักฐานการขอรับเงินทุนการศึกษาบุตร 

     สมาชิกท่ีไดรับทุนการศึกษาบุตรสามารถมารับเงินทุนการศึกษาได 2 กรณี คือ 

1. กรณีโอนเขาบัญชี โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงไทย 

 - ย่ืนเอกสารใหเจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐาน ต้ังแตวันที่  7 สิงหาคม 2562 – วันที่ 23 สิงหาคม 

2562 ในเวลาทําการ ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด  

 - สหกรณฯ จะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงไทยภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 

2. กรณีรับเปนเงินสด สามารถรับได ต้ังแตวันที่ 5 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 

09.00 น. -15.30 น. ทุกวันทําการ ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด  

หากพนกําหนดวันดังกลาวถือวาทานสละสิทธิ์ โดยตองนําหลักฐานไปแสดงตอเจาหนาท่ีสหกรณฯ  

ดังตอไปน้ี 

 ทุนสงเสริมการศึกษา  

1. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาฉบับจริง 1 ฉบับ (รับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา และระดับ 

     การศึกษา) ถาหลักฐานจากสถานศึกษาไมตรงกับคํารองขอทุน ถือวาเสียสิทธิในการขอรับทุน 

2. หนังสือรับรองเปนเด็กพิการจากหนวยราชการหรือสถานศึกษา(กรณีนักเรียนพิการ)        

3. บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการของผูท่ีมารับเงินท่ีไมหมดอายุ (ฉบับจริง) 

4. กรณีโอนเขาบัญชี ใหแนบสําเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงไทย หนาท่ีมีเลขท่ีบัญชี 

 
  /ทุนเรียนดี...  
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5. กรณีมอบฉันทะใหมารับเงินแทน ตองนําหนังสือมอบฉันทะและบัตรประจําตัวประชาชน /  

บัตรขาราชการของผูมอบและผูรับมอบ (ฉบับจริง) มาแสดง 
 

             ทุนเรียนดีตอเน่ือง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการของผูท่ีมารับเงินท่ีไมหมดอายุ (ฉบับจริง) 

2. กรณีมอบฉันทะใหมารับเงินแทน ตองนําหนังสือมอบฉันทะและบัตรประจําตัวประชาชน /  

บัตรขาราชการของผูมอบและผูรับมอบ (ฉบับจริง) มาแสดง     

   
 

               สมาชิกผูประสงคขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2562 ติดตอขอรับคํารองขอทุนการศึกษา

บุตร และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด 

โทรศัพท 0-2280-4288,9 ตอ 111,  0-2628-7791, 08-5120-3003 และ @krucoop  ในวันเวลาทําการทุกวัน  

 

         ประกาศ  ณ วันท่ี  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 

 

 

 

 

(นายสุรินทร   ตอเน่ือง) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด 
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