ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2563
------------------------------------------------------

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกและสอดคล้องกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2543 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กรมสามัญศึกษา จำกัด ชุดที่ 56 ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติ
อนุมัติจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2563 รวม 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ทุนส่งเสริมการศึกษา
จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี ตาม
รายละเอียดแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้
1. ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนปกติ
1.1 จำนวนเงิน แยกตามระดับการศึกษา
- ระดับอนุบาล
ทุนละ 1,400.- บาท
- ระดับประถมศึกษา
ทุนละ 1,400.- บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุนละ 1,600.- บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับ ปวช. ทุนละ 1,800.- บาท
- ระดับชั้น ปวส. และ ปริญญาตรี
ทุนละ 2,500.- บาท
1.2 คุณสมบัติของผูข้ อรับทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียนปกติ
1.2.1 สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศและชำระค่าหุ้นแล้ว
1.2.2 บุตรที่ขอรับทุนจะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรม
สามัญศึกษา จำกัด (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนปกติ ดังนี้
1. ศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช.และเป็นการศึกษาใน
สถานศึกษาภายในประเทศไทย (ยกเว้นโรงเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.), โดยสถานศึกษาต้องออก
หนังสือรับรองการศึกษาให้ได้ เมื่อได้รับทุนการศึกษาและมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันประกาศ
2. ศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวส. และปริญญาตรี ต้องศึกษาภายในประเทศในสถานศึกษาของ
ทางราชการหรือเอกชนที่ส่วนราชการ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. รับรองวุฒิการศึกษา (ยกเว้นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
มหาวิทยาลัยรามคำแหง) มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันประกาศ
หากสหกรณ์ฯ ตรวจพบภายหลังว่าผู้ได้รับทุนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามประกาศ สหกรณ์ฯขอสงวน
สิทธิในการจ่ายทุนการศึกษาบุตรสำหรับรายนั้น ๆ
2. ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนพิการ
2.1 ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลและปริญญาตรี ทุนละ 2,500 บาท
2.2 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสำหรับนักเรียนพิการ
2.2.1 สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศและชำระ
ค่าหุ้นแล้ว
/ 2.2.2 บุตรทีข่ อรับ .....

-22.2.2 บุตรที่ขอรับทุนจะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กรมสามัญศึกษา จำกัด(ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนปกติในสถานศึกษาเพื่อเด็กพิการ
หรือสถานศึกษาที่ จัด เด็กพิ การเรีย นร่วม หรือเด็ก พิก ารที่ ศึกษาในโครงการต่างๆ หรือ เป็ น เด็กพิ การตาม
ความเห็นของแพทย์หรือศูนย์การศึกษาเพื่อคนพิการ หรือสถานศึกษารับรองว่าเป็นเด็กพิการและอายุไม่เกิน
25 ปีบริบูรณ์

ประเภทที่ 2 ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร
จัดสรรเป็นทุนการศึกษาที่ให้ ตลอดหลักสูตร ตามหลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำนวน 1ทุน และหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน รวม 2 ทุน ๆ ทุนละ 5,000 บาท การพิจารณาให้ทุน
ตลอดหลักสูตรจะพิจารณาเป็นรายปีตามผลการศึกษา
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร
1. สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศ
2. บุตรที่ขอรับทุนจะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรม
สามัญศึกษา จำกัด (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันประกาศ
3. เป็นการศึกษาในประเทศและกำลังเข้าศึกษาในภาคเรียนปกติ ดังนี้
3.1 ในสถาบันการศึกษาของทางราชการและเอกชนที่ส่วนราชการ ก.พ. รับรองวุฒิการศึกษา
สำหรับหลักสูตร ปวส.
3.2 ในสถาบันการศึกษาของทางราชการและเอกชนที่ส่วนราชการ ก.พ.รับรองวุฒิการศึกษา
(ยกเว้นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) สำหรับหลักสูตร ปริญญาตรี
4. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและมีลักษณะนิสัยดี
6. การรับทุนตลอดหลักสูตรจะต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละปีการศึกษาที่
จะขอรับทุน
เงินทุนการศึกษา จ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับการศึกษาภาคปกติ ปีละ 5,000 บาท
อนึ่ง ผู้ได้รับทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร จะหมดสิทธิรับทุนส่งเสริมการศึกษา
การยื่นคำร้องขอรับทุนและหลักฐานขอรับทุนการศึกษา
สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับ ทุนการศึกษาบุตร ให้กรอกแบบฟอร์มคำขอรับทุนการศึกษาบุตรให้
ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ในวัน เวลาทำการ โดยจะส่งด้วยตนเองหรือผ่ าน
ทางผู้แทนหน่วย พร้อมเอกสาร ดังนี้
ทุนส่งเสริมการศึกษา 1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุมีชื่อบุตรขอรับทุน รับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาใบเปลี่ยนแปลง ชื่อ ชื่อสกุลหรือสูติบัตร (กรณีไม่ใช้นามสกุลเดียวกัน)
ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร 1. สำเนารายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (ยื่นพร้อมฉบับจริง)
2. ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร หรือภาพถ่ายโล่ รางวัลในความสามารถด้านต่างๆ
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรขอรับทุน รับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาใบเปลี่ยนแปลง ชื่อ ชื่อสกุลหรือสูติบัตร (กรณีไม่ใช้นามสกุลเดียวกัน)
/ สมาชิกหนึง่ ท่าน....

-3สมาชิกหนึ่งท่าน สามารถส่งคำร้องขอทุนการศึกษาได้ 1 ทุน ต่อบุตร 1 คน เท่านั้น (หากมีการส่งซ้ำ
จะไม่ได้รับการพิจารณาทุกทุน) ยกเว้นส่งคนละประเภททุนการศึกษา สำหรับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา
ไปแล้วใน ปี 2562 ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับทุนในปี 2563 นี้ เพื่อกระจายโอกาสให้บตุ รสมาชิกมีสิทธิทวั่ ถึงกัน
การคัดเลือกผู้ได้รับทุน
ทุนส่งเสริมการศึกษา ใช้วิธีจับสลาก โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาชิกทุกสังกัด ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
ทุ น เรี ย นดี ต ลอดหลั ก สู ต ร ใช้ ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ มี ร ะดั บ คะแนนเรี ย นดี สู ง สุ ด เป็ น อั น ดั บ แรก
โดยคณะกรรมการอำนวยการ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
การประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา
สหกรณ์จะแจ้งผลการคัดเลือกส่งถึงสมาชิกและต้นสังกัด พร้อมทั้งติดประกาศรายชื่อ ในวันที่ 19
สิ งห า ค ม 2 5 6 3 ณ ส ำนั ก งาน ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ค รู ก ร ม ส ามั ญ ศึ ก ษ า จ ำกั ด แ ล ะ ท าง
http://www.teachercoop-ged.or.th
การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร และหลักฐานการขอรับเงินทุนการศึกษาบุตร
สมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสามารถมารับเงินทุนการศึกษาได้ 2 กรณี คือ
1. กรณีโอนเข้าบัญชี โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย
- ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 23 กันยายน
2563 ในเวลาทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
- สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยภายในวันที่ 29 กันยายน 2563
2. กรณีรับเป็นเงินสด
สามารถรับได้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ทุกวัน
ทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยต้องนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ดังต่อไปนี้
ทุนส่งเสริมการศึกษา
1. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาฉบับจริง 1 ฉบับ (รับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา และระดับ
การศึกษา) ถ้าหลักฐานจากสถานศึกษาไม่ตรงกับคำร้องขอทุน ถือว่าเสียสิทธิในการขอรับทุน
2. หนังสือรับรองเป็นเด็กพิการจากหน่วยราชการหรือสถานศึกษา(กรณีนักเรียนพิการ)
3. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการของผู้ที่มารับเงินทีไ่ ม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
4. กรณีโอนเข้าบัญชี ให้แนบสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย หน้าทีม่ ีเลขที่บัญชี
5. กรณีมอบฉันทะให้มารับเงินแทน ต้องนำหนังสือมอบฉันทะและบัตรประจำตัวประชาชน /
บัตรข้าราชการของผู้มอบและผู้รับมอบ (ฉบับจริง) มาแสดง
ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร
1. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการของผู้ที่มารับเงินทีไ่ ม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
2. กรณีมอบฉันทะให้มารับเงินแทน ต้องนำหนังสือมอบฉันทะและบัตรประจำตัวประชาชน /
บัตรข้าราชการของผู้มอบและผู้รับมอบ (ฉบับจริง) มาแสดง
/ สมาชิกผูป้ ระสงค์....

-4สมาชิ ก ผู้ ป ระสงค์ ข อรั บ ทุ น การศึ ก ษาบุ ต รสมาชิ ก ประจำปี 2563 ติ ด ต่ อ ขอรั บ คำร้ อ งขอ
ทุนการศึกษาบุตร และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา
จำกัด โทรศัพท์ 0-2280-4288,9 ต่อ 110 - 111, 0-2628-7791, 065-4373995 และ @krucoop ใน
วันเวลาทำการทุกวัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

(นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

