
ปฎิทินรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา และ ปีการศึกษา 1/2564 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน และ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 
ให้กับบุตร – หลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร 

ตารางที่ 1 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา เรียนต่อปริญญา
ตรสีาขาที่เก่ียวข้องกับอาชีพเลีย้งโคนม  

- จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
- มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกำแพงแสน  
- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 

 

ทุนในการรับสมัคร โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพ่ือสานต่ออาชีพพระราชทาน 
สถานศกึษา จุฬาลงกรณ์ฯ เกษตรศาสตร์ฯ  มทร.ศรีวิชัย 

คณะ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

คณะเกษตร
กำแพงแสน 

คณะสัตว
แพทยศาสตร 

คณะเกษตรศาสตร์ 

สาขาท่ีเรียน สัตวแพทยศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 

โควตา (คน) 3 ทุน 10 ทุน 1 ทุน 3 ทุน 

TCAS64 รอบที่ รอบ 2 Quota รอบ 2 Quota รอบ 2 Quota 

คะแนนเฉลี่ยสะสม เป็นผู้กำลังศึกษาช้ัน 
ม.6 ในปี63 หรือ

สำเรจ็การศึกษาช้ัน ม.
6 (ไม่จำกดัปีที่จบ) 

คะแนนเฉลีย่สะสมไม่
ต่ำกว่า 3 

เป็นผู้กำลังศึกษาช้ัน 
ม.6 ในปี63 หรือ

สำเรจ็การศึกษาช้ัน ม.
6 (ไม่จำกดัปีที่จบ) 

คะแนนเฉลีย่สะสมไม่
ต่ำกว่า 2.5 

เป็นผู้กำลังศึกษาช้ัน 
ม.6 ในปี63 

คะแนนเฉลีย่สะสมไม่
ต่ำกว่า 3 

เป็นผู้กำลังศึกษาช้ัน 
ม.6 ในปี63 

คะแนนเฉลีย่สะสมไม่
ต่ำกว่า 2 

1. กรมฯ ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ต.ค.63 - 7 มี.ค.64 ต.ค.63 - 7 มี.ค.64 ต.ค.63 - 7 มี.ค.64 ต.ค.63 - 7 มี.ค.64 

2. กรมฯ พิจารณาคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ของกรมฯ 

8 - 12 มี.ค.64 8 - 12 มี.ค.64 8 - 12 มี.ค.64 8 - 12 มี.ค.64 

3. กรมฯ ส่งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ให้
สถานศึกษา 

 15 มี.ค.64  15 มี.ค.64  15 มี.ค.64  15 มี.ค.64 

4. ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ 
TCAS 

5 ม.ค.64  
เป็นต้นไป 

5 ม.ค.64  
เป็นต้นไป 

5 ม.ค.64  
เป็นต้นไป 

5 ม.ค.64  
เป็นต้นไป 

5. รับสมัครออนไลน์/ส่งใบสมัครและ
เอกสารให้สถานศึกษา 

1 - 12 มี.ค.64 5 - 25 มี.ค.64 6 ก.พ. - 27 เม.ย.64 1 - 12 มี.ค.64 

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ 

 3 พ.ค.64  2 พ.ค.64  5 พ.ค.64 3 พ.ค.64 

7. สอบสัมภาษณ์  6 พ.ค.64  5 พ.ค.64  7 พ.ค.64  6 พ.ค.64 

8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ 

 10 พ.ค.64  7 พ.ค.64 -          - 

9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก    10 พ.ค.64  10 พ.ค.64  10 พ.ค.64 

10. ยืนยันสิทธิ์เคลียร่ิงเฮาส์ ระบบ 
TCAS 

  10 - 11 พ.ค.64    10 - 11 พ.ค.64 

11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    15 พ.ค.64   15 พ.ค.64  

 



 
                - 2 - 
ตารางที่ 2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร – หลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร เรียนต่อสาขาดา้นการเกษตร 
  1) รอบที่ 2 โควตา เรียนต่อปรญิญาตรีใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  2) ปีการศึกษา 1/2564 เรียนต่อ ปวส. ด้านการเกษตร และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ด้านการเกษตร เรียนต่อใน 
สถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค และ สถานศึกษาประเภทเกษตรกรรมและประมง 47 แห่ง 
 

ทุนในการรับสมัคร โครงการสนับสนุนทนุการศึกษาให้กับบุตร – หลานของสมาชกิสหกรณ์ภาคการเกษตร 
สถานศกึษา จุฬาลงกรณ์ฯ  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค และ สถานศึกษา

ประเภทเกษตรกรรมและประมง 47 แห่งท่ัวประเทศ คณะ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร  
สาขาท่ีเรียน การบริหารจัดการทรัพยากร

การเกษตร 
 ปวส.  

ด้านการเกษตร 
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

ด้านการเกษตร 
โควตา (คน) 10 ทุน  50 ทุน 20 ทุน 
รอบที่  TCAS64 รอบ 2 Quota  ปีการศึกษา 1/2564 
คะแนนเฉลี่ยสะสม เป็นผู้กำลังศึกษาช้ัน ม.6  

ในป ี63 หรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.
6 ในปี 62 คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่่ำ

กว่า 2.5 

 เป็นผู้สำเรจ็การศึกษาช้ัน 
ปวช. หรือ ม.6 คะแนน
เฉลี่ยตามที่สถานศึกษาแต่
ละแห่งกำหนด 

เป็นผู้สำเรจ็การศึกษาช้ัน 
ปวส.ด้านการเกษตร คะแนน
เฉลี่ยตามที่สถาบันการ
อาชีวศึกษา/สถานศึกษาแตล่ะ
แห่งกำหนด 

1. กรมฯ ประชาสัมพันธ์และ 
   รับสมัครขอทุน 

ต.ค.63 – 7 มี.ค.64  1. กรมฯ ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ในระหว่าง  
    พ.ย.63 – 7 มี.ค.64 

2. กรมฯ พิจารณาคณุสมบัต ิ
    ตามเกณฑ์ของกรมฯ 

– 12 มี.ค.64  2. กรมฯ พิจารณาคณุสมบัติตามเกณฑ์ของกรมฯ  
    วันท่ี 8 – 12 มี.ค.64 

3. กรมฯ ส่งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ ์
    ให้สถานศึกษา 

มี.ค.64  3. กรมฯ ส่งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ให ้สำนักงาน 
    คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
    และสำนักงานสหกรณจ์ังหวัด (สสจ.)  
    ภายในวันท่ี 15 มี.ค.64 

4. ผูส้มัครลงทะเบยีนใช้งาน 
    ระบบ TCAS 

5 ม.ค.64 เป็นต้นไป  4. สอส.ส่งรายชื่อผู้สมัครใหส้ถาบนัการอาชีวศึกษา/ 
    สถานศึกษา ภายในวันท่ี 23 มี.ค.64 

5. รับสมัครออนไลน/์ผูส้มัครส่งใบ 
    สมัครและเอกสารให ้
    สถานศึกษา 

1 – 12 มี.ค.64  5. สสจ.ประสานสหกรณ์ใหผู้้สมัครขอรับทุนไปสมัครเรยีน  
    /ผู้สมัครสมัครตามทีส่ถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา 
    แต่ละแห่งกำหนด วันท่ี 25 - 31 มี.ค.64  
    (วันท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสถานศึกษา) 

6. ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิ 
    สอบสัมภาษณ ์

3 พ.ค.64  6. สถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา พิจารณาคณุสมบัติ  
    ประกาศผล และ ส่งผลให้ สอศ. ภายใน เม.ย.64 

7. สอบสัมภาษณ ์ 6 พ.ค.64  7. สอศ. รวบรวมรายช่ือผู้ได้รับทุนประจำปีการศึกษา  
    2564 จากสถาบันการอาชีวศกึษา/สถานศึกษา  
    ส่งให้กรมฯ ภายใน เม.ย.64 

8. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบ 
    สัมภาษณ ์

-  8. กรมฯ ประสาน สสจ.ที่มผีู้ได้รบัทุน รวบรวมเอกสาร 
    ตามที่กำหนด เพื่อประกอบการขออนุมัติทุนจากกองทุน 
    พัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ภายใน เม.ย.64 

9. ประกาศรายชื่อผูผ้่าน 
    การคัดเลือก 

10 พ.ค.64   

9. ประกาศรายชื่อผูผ้่าน 
    การคัดเลือก 

10 พ.ค.64   

 



 
 

หมายเหตุ    
               1. ผู้ที่ประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องผ่านการพิจารณาตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผ่านการพิจารณาจากสถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา โดยจะต้องเริ่มดำเนินการรวบรวมและ
นำส่งเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน ผ่านสหกรณ์ และนำส่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดรับรอง แล้วจึงนำส่งให ้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือคณะกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติตามที่กรมฯ กำหนดต่อไป  และในการดำเนินการสมัครเข้า
ศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษาให้ดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาทีส่ถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา
กำหนดด้วย 
     2. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 2 
หรือ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โทรศัพท์ 0-2669 4577 
 
 


