
 

 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 

เรื่อง   การใหทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปการศึกษา  2564 
------------------------------------------------------ 

             เพ่ือเปนการสงเสริมการศึกษาแกบุตรสมาชิกและสอดคลองกับระเบียบสหกรณออมทรัพย

ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด วาดวย การใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2543 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครู

กรมสามัญศึกษา จำกัด ชุดท่ี 57 ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ไดมีมติอนุมัติ

จัดสรรทุนสาธารณประโยชนเปนทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก  ประจำปการศึกษา 2564 รวม 2 ประเภท คือ 

ประเภทที่ 1 ทุนสงเสริมการศึกษา 

            จัดสรรเงินทุนใหบุตรของสมาชิกท่ีกำลังศึกษาอยูในระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี ตาม

รายละเอียดแตละระดับการศึกษา ดังนี้  

           1.  ทุนการศึกษาสำหรับเดก็นักเรียนปกต ิ

1.1 จำนวนเงิน แยกตามระดับการศึกษา 

- ระดบัอนบุาล        ทุนละ  1,400.- บาท  

- ระดบัประถมศึกษา       ทุนละ  1,400.- บาท            

- ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน      ทุนละ  1,600.- บาท             

- ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดบั ปวช.   ทุนละ  1,800.- บาท                           

- ระดบัชั้น ปวส. และ ปรญิญาตร ี     ทุนละ  2,500.- บาท 
                          

  1.2  คุณสมบัติของผูขอรบัทุนสงเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียนปกต ิ

                     1.2.1  สมาชิกผูมีสิทธิย่ืนขอรับทุนสงเสริมการศึกษาตองเปนสมาชิกกอนวันประกาศและชำระคาหุนแลว 

                 1.2.2 บุตรท่ีขอรับทุนจะตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกรม

สามัญศึกษา จำกัด (ยกเวนบุตรบุญธรรม)  และกำลังศึกษาอยูในภาคเรียนปกติ ดังนี้ 

                        1. ศึกษาอยูในระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช.และเปนการศึกษาใน

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

หนังสือรับรองการศึกษาใหได เมื่อไดรับทุนการศึกษาและมีอายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ นับถึงวันประกาศ 

                      2. ศึกษาอยูในระดับชั้น ปวส. และปริญญาตรี  ตองศึกษาภายในประเทศในสถานศึกษาของ 

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

มหาวิทยาลัยรามคำแหง) มีอายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ นับถึงวันประกาศ 

หากสหกรณฯ ตรวจพบภายหลังวาผูไดรับทุนมีคุณสมบัติไมถูกตองตรงตามประกาศ สหกรณฯขอสงวน

สิทธิในการจายทุนการศึกษาบุตรสำหรับรายนั้น ๆ  
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          2. ทุนการศึกษาสำหรับเดก็นักเรยีนพิการ 

                   2.1 ทุกระดับการศึกษาตั้งแตอนุบาลและปริญญาตรี  ทุนละ 2,500 บาท   

                   2.2 คุณสมบัติของผูขอรับทุนสำหรับนักเรียนพิการ 

                         2.2.1 สมาชิกผูมีสิทธิย่ืนขอรับทุนสงเสริมการศึกษาตองเปนสมาชิกกอนวันประกาศ 

    และชำระคาหุนแลว 

                       2.2.2 บุตรที่ขอรับทุนจะตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิกสหกรณออมทรัพย

ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด(ยกเวนบุตรบุญธรรม) และกำลังศึกษาอยูในภาคเรียนปกติในสถานศึกษาเพ่ือเด็ก

พิการ หรือสถานศึกษาท่ีจัดเด็กพิการเรยีนรวม หรือเด็กพิการท่ีศึกษาในโครงการตางๆ หรือเปนเด็กพิการตาม

ความเห็นของแพทยหรือศูนยการศึกษาเพ่ือคนพิการ หรือสถานศึกษารับรองวาเปนเด็กพิการและอายุไมเกิน 

25 ปบริบูรณ 
 

ประเภทที่  2 ทุนเรียนดตีลอดหลักสตูร 

               จัดสรรเปนทุนการศึกษาที่ใหตลอดหลักสูตร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

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

ตลอดหลักสูตรจะพิจารณาเปนรายปตามผลการศึกษา 

                 คุณสมบัติของผูขอรับทุนเรียนดตีลอดหลักสูตร 

                  1. สมาชิกผูมีสิทธิย่ืนขอรับทุนสงเสริมการศกึษาตองเปนสมาชิกกอนวันประกาศ 

                     2. บุตรท่ีขอรับทุนจะตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกรม

สามัญศึกษา จำกัด (ยกเวนบุตรบุญธรรม) และอายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ นับถึงวันประกาศ 

                  3. เปนการศึกษาในประเทศและกำลังเขาศึกษาในภาคเรียนปกติ ดังนี้ 

                     3.1 ในสถาบันการศึกษาของทางราชการและเอกชนท่ีสวนราชการ ก.พ. รับรองวุฒิการศึกษา 

สำหรับหลักสูตร ปวส.  

                     3.2 ในสถาบันการศึกษาของทางราชการและเอกชนท่ีสวนราชการ ก.พ.รับรองวุฒิการศึกษา 

(ยกเวนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัยรามคำแหง ) สำหรับหลักสูตร ปริญญาตร ี

                   4. เปนผูที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ 3 

คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา 3.00 

                   5. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและมีลักษณะนิสัยดี 

          6. การรับทุนตลอดหลักสูตรจะตองมีผลการศึกษาเฉล่ีย ไมต่ำกวา 3.00 ในแตละปการศึกษาท่ี

จะขอรับทุน 

                 เงินทุนการศึกษา จายใหเปนคาใชจายในการศึกษาสำหรับการศึกษาภาคปกติ ปละ 5,000 บาท  

                 อน่ึง ผูไดรับทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร จะหมดสิทธิรับทุนสงเสริมการศึกษา  
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การยื่นคำรองขอรับทุนและหลักฐานขอรับทุนการศึกษา 

         สมาชิกที่ประสงคจะขอรับทุนการศึกษาบุตร ใหกรอกแบบฟอรมคำขอรับทุนการศึกษาบุตรให 

ครบถวน ตามแบบฟอรมท่ีสหกรณกำหนด ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ณ 

สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ในวัน เวลาทำการ  โดยจะสงดวยตนเองหรือผานทาง

ผูแทนหนวย พรอมเอกสาร ดังนี้   

ทุนสงเสริมการศึกษา  1. สำเนาทะเบียนบานที่ระบุมีชื่อบุตรขอรับทุน รับรองสำเนาถูกตอง 

                            2. สำเนาใบเปล่ียนแปลง ชื่อ ชื่อสกุลหรือสูติบัตร (กรณีไมใชนามสกุลเดียวกัน) 

ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร   1. สำเนารายงานผลการเรียน ประจำปการศึกษา 2563 (ย่ืนพรอมฉบับจริง) 

                                2. ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร หรือภาพถายโล รางวัลในความสามารถดานตางๆ  

                                3. สำเนาทะเบียนบานที่มีชื่อบุตรขอรับทุน รับรองสำเนาถูกตอง 

                                4. สำเนาใบเปล่ียนแปลง ชื่อ ชื่อสกุลหรือสูติบัตร (กรณีไมใชนามสกุลเดียวกัน) 

        สมาชิกหน่ึงทาน สามารถสงคำรองขอทุนการศึกษาได 1 ทุน ตอบุตร 1 คน เทาน้ัน (หากมกีารสงซ้ำ

จะไมไดรับการพิจารณาทุกทุน) ยกเวนสงคนละประเภททุนการศึกษา สำหรับบตุรสมาชิกที่ไดรับทุนการศึกษา

ไปแลวใน ป 2563 ไมมีสิทธิย่ืนคำรองขอรับทุนในป 2564 นี้ เพ่ือกระจายโอกาสใหบตุรสมาชิกมีสิทธิทัว่ถึงกัน               

การคัดเลือกผูไดรับทุน 

ทุนสงเสริมการศึกษา  ใชวิธีจับสลาก โดยคณะกรรมการซึ่งเปนผูแทนจากสมาชิกทุกสังกัด ในวันท่ี 13 สิงหาคม  2564

ณ หองประชุมสำนักงานสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด         

ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร  ใชการพิจารณาคัดเลือกผูมีระดับคะแนนเรียนดี สูงสุดเปนอันดับแรก                            

โดยคณะกรรมการอำนวยการ  ในวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ณ  หองประชุม

สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด          

การประกาศผลผูไดรับทุนการศึกษา 

      สหกรณจะแจงผลการคัดเลือกสงถึงสมาชิกและตนสังกัด พรอมท้ังติดประกาศรายชื่อ ในวันท่ี 19 สิงหาคม 

2564 ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด และทาง http://www.teachercoop-ged.or.th 
 

การจายเงินทุนการศึกษาบุตร และหลักฐานการขอรับเงินทุนการศึกษาบุตร 

     สมาชิกที่ไดรับทุนการศึกษาบุตรสามารถมารับเงินทุนการศึกษาได 2 กรณี คือ 

1. กรณีโอนเขาบัญชี โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงไทย 

- ย่ืนเอกสารใหเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน ตั้งแตวันท่ี 3 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 23 กันยายน 

  2564 ในเวลาทำการ ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด  

 - สหกรณฯ จะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงไทยภายในวันท่ี 29 กันยายน 2564 

2. กรณีรับเปนเงินสด  

สามารถรับได ตั้งแตวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 ถึง วันท่ี 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 15.30 น.  

ทุกวันทำการ ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด  

http://www.teachercoop-ged.or.th/
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หากพนกำหนดวันดังกลาวถือวาทานสละสิทธิ์ โดยตองนำหลักฐานไปแสดงตอเจาหนาท่ีสหกรณฯ  

ดังตอไปนี้ 

 ทุนสงเสริมการศึกษา  

1. หนังสือรับรองจากสถานศกึษาฉบับจริง 1 ฉบับ (รับรองสถานภาพนักเรียน/นกัศึกษา และระดับ 

     การศกึษา) ถาหลักฐานจากสถานศึกษาไมตรงกบัคำรองขอทุน ถือวาเสียสิทธิในการขอรบัทุน 

2. หนังสือรับรองเปนเด็กพิการจากหนวยราชการหรือสถานศึกษา(กรณีนักเรียนพิการ)        

3. บัตรประจำตวัประชาชน / บัตรขาราชการของผูที่มารับเงินทีไ่มหมดอายุ (ฉบับจริง) 

4. กรณีโอนเขาบญัชี ใหแนบสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงไทย หนาทีม่ีเลขที่บัญช ี

5. กรณีมอบฉนัทะใหมารบัเงนิแทน ตองนำหนงัสือมอบฉนัทะและบตัรประจำตัวประชาชน /  

บัตรขาราชการของผูมอบและผูรับมอบ (ฉบับจรงิ) มาแสดง 

             ทุนเรียนดตีลอดหลักสตูร 

1. บัตรประจำตวัประชาชน / บัตรขาราชการของผูท่ีมารับเงินทีไ่มหมดอายุ (ฉบับจริง) 

2. กรณีมอบฉนัทะใหมารบัเงนิแทน ตองนำหนงัสือมอบฉนัทะและบตัรประจำตัวประชาชน /  

บัตรขาราชการของผูมอบและผูรับมอบ (ฉบับจรงิ) มาแสดง   

               สมาชิกผูประสงคขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำป 2564 ติดตอขอรับคำรองขอ

ทุนการศึกษาบุตร และขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา 

จำกัด  โทรศัพท  0-2282-0046,0-2280-4289 ตอ  110 - 111,  0-2628-7791, 065-4373995 และ 

@krucoop  ในวันเวลาทำการทุกวัน  

 

         ประกาศ  ณ วนัที่  1  มิถนุายน  พ.ศ.  2564 

 

 

 

(นายวิทธยา  บรบิูรณทรัพย) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศกึษา จำกัด 
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