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1. คณุสมบัตขิองผู้ขอรับทนุ 

ผู้สมคัรขอรับทุน เพือการศึกษา (ซงึต่อไปนีจะเรียกว่า “ผู้ขอทุน”) ทุกระดบั จะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาทีได้รับการ

คัดเลือกขันต้นจากสถาบันการศกึษา ตามเกณฑ์ดงัต่อไปนี 

1) กําลงัศกึษาอยู่ชนัประถมศึกษาปีที  5  จนถงึระดบัปริญญาตรี 

2) ฐานะยากจน 

3) ต้องมีคะแนนเฉลียตงัแต่ 1.50 ขนึไป 

4) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยนัหมันเพียร มีระเบียบวนิยั และจริยธรรม 

5) ต้องเป็นผู้ ทีไม่ได้รับทนุการศกึษาต่อเนืองจากทีอนื ในขณะทีรับทนุจากมลูนิธิทิสโก้ เพือการกศุล 

6) ต้องเป็นผู้ ทีไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ ยืมเพือการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพือการศึกษาทีผูกกบัรายได้   

ในอนาคต (กรอ.) หรือทนุต่อเนืองจากหน่วยงานใด ๆ 

2. การยนืใบสมัคร 

2.1  การยืนใบสมัครแบบเอกสาร: ผู้ขอทนุจะต้องยืนเรืองผ่านสถานศกึษาทีตนศกึษาอยู่ในปัจจบุนัเทา่นนั โดยสถานศึกษาจะ

เป็นผู้ ดําเนินการจดัทําหนงัสือนําส่งแบบฟอร์มการขอรับทนุและหลกัฐานต่างๆ ไปตามทีอยู่ของมลูนิธิฯ โดยขอให้แจ้งจํานวน 

และระบรุายชือผู้ขอรับทนุการศึกษาและชันเรียนด้วย  

ใบสมคัรสามารถ download ได้จาก http://tiscofoundation.org/thai/conduct _th.html 

2.2  การยืนใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต: เข้าเว็บไซต์ http://scholarship.tiscofoundation.org เพือให้ผู้ขอทุนกรอกข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ต ซึงจะมีส่วนให้อาจารย์/หน่วยงานผู้ดูแลทุนตรวจสอบข้อมูล และ upload เอกสารหลักฐานต่างๆ ด้วย เมือทํา

รายการสําเร็จ หน้าจอจะปรากฏ “ใบยืนยนัการส่งใบสมคัร” ซงึจะระบุชือและประเภททุนของผู้สมคัร ให้อาจารย์/หน่วยงาน

ผู้ดูแลทุนส่ง “ใบยืนยนัการส่งใบสมคัร” ไปทีมูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรืออีเมล กรุณาศึกษา “วิธีการยืนใบสมคัรทาง

อนิเทอร์เน็ต” ตามทีแนบมานี อย่างละเอียด 

3. ระยะเวลาในการยืนใบสมัคร 

 มลูนิธิฯ เปิดรับแบบฟอร์มใบสมคัรทงัแบบเอกสารและทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มกราคมของ

ทุกปี 

4. การแจ้งผลการพิจารณาอนุมัตทินุ 

 สําหรับผู้ขอทนุในทกุระดบัชนัทีศกึษาอยู่ทีสถานศกึษาเดิม มลูนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณา ภายในเดือนมถิุนายนของทุกปี 

 สําหรับผู้ขอทุนในทกุระดบัชนั ทีย้ายสถานศกึษา มลูนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณาภายในเดือนพฤศจกิายนของทกุปี 

5. หลักฐานสําหรับมูลนิธิฯ เพอืใช้ประกอบการพิจารณาให้ทนุ 

5.1 ทุนใหม่: สําหรับผู้ ทีไมเ่คยยืนใบสมคัรขอรับทนุของมลูนิธิฯ มาก่อน หรือเป็นผู้ทีเคยได้รับทุนจากมูลนิธิฯ แล้ว แต่ขาดการรับ

ทนุในปีการศกึษา ปัจจบุนั ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี 
- แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทนุการศกึษา (เฉพาะการยืนใบสมคัรแบบเอกสารเท่านนั) กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนทงั 2 หน้า 

- สําเนาบตัรประชาชน 

- หนงัสือรับรองสถานภาพนกัเรียน/นกัศกึษา 

- สําเนาผลการศึกษาเทอมล่าสดุ (คะแนนเฉลียต้องไม่ตํากว่า 1.50) 

- จดหมายรับรองจากอาจารย์ทปีรึกษา (สําหรับระดับอุดมศกึษาเท่านัน) 

มูลนิธิทสิโก้ เพอืการกุศล 

ระเบียบการขอรับทุนเพือการศึกษา www.tiscofoundation.org
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- เขียนเล่าสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพครอบครัว และสภาพทีอยู่อาศัย ตามความเป็นจริง จํานวน 1 หน้ากระดาษ 

(สําหรับการยืนใบสมคัรทางอนิเทอร์เน็ต จะมีพืนทีให้พิมพ์เข้าระบบ โดยไม่ต้องแนบมาเป็นเอกสาร) 

- รูปถ่ายหน้าตรง จํานวน 1 รูป (เฉพาะการยืนใบสมคัรแบบเอกสารเท่านนั) 

- รูปถ่ายบ้านทีอยู่อาศยัพร้อมผู้ปกครองและผู้ขอทนุ เพือประกอบการพิจารณา  

5.2 ทุนต่อเนือง: สําหรับผู้ ขอทุนทีได้รับทุนของมูลนิธิฯ ในปีการศึกษาปัจจุบนัและประสงค์จะขอรับทุนต่อเนืองในปีการศึกษา

ต่อไป ต้องยืนแบบฟอร์มการขอรับทนุไปยังมลูนิธิฯ ทกุปี  และต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี 

- แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทนุการศกึษาต่อเนือง (เฉพาะการสมคัรแบบเอกสารเท่านนั) กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนทัง 2 หน้า 

- สําเนาบตัรประชาชน 

- หนงัสือรับรองสถานภาพนกัเรียน/นกัศกึษา 

- สําเนาผลการศึกษาเทอมล่าสดุ (คะแนนเฉลียต้องไม่ตํากว่า 1.50) 

- สําเนาสมดุบญัชีเงนิฝาก หน้าทีแสดงชือเจ้าของบญัชี และหน้าทีแสดงจํานวนเงินในบญัชีตงัแต่เริมนําเงินทุนเข้าบญัชีใน

ปีล่าสดุและรายการเบกิจ่ายเงนิทุนจนถึงปัจจบุนั 

- รายงานการใช้จ่ายเงินโดยใช้แบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิฯ พร้อมแนบใบเสร็จรับเงนิค่าบํารุง / ค่าธรรมเนียม

การศึกษาและใบเสร็จ รับเงินอืน ๆ ทีมีค่าใ ช้จ่ายต่อรายการ หรือต่อใบเสร็จ ตังแต่  500 บาทขึนไปมาด้วย 

สาํหรับการสมัครแบบออนไลน์ เนืองจากระบบมีเนือทีจํากัด ดังนันกรณีมีใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ สามารถรวม

ใบเสร็จในไฟล์ ๆ หนึง เช่น MS Word ก่อน แล้วจงึแนบไฟล์นัน มาในระบบออนไลน์ 

(กรุณาปฏิบัติตามระเบียบการใช้จ่ายเงนิทุนในด้านหลังของแบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงนิอย่างเคร่งครัด) 
 

6. มูลนิธิฯ จะไม่พจิารณาทุนการศกึษาในกรณีดังต่อไปนี 

6.1  ยืนใบสมคัรขอรับทนุการศกึษาหลงัจากระยะเวลาทีมลูนิธิฯ กําหนด 

6.2  กรอกข้อมลูหรือส่งเอกสารหลกัฐานตามทีมลูนิธิฯ กําหนดไม่ครบถ้วน 

6.3  ให้ข้อมลูไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

6.4  ไม่ใช้แบบฟอร์มของมลูนิธิฯ 
 

7. กรณีการเปลยีนสถานศกึษาของผู้ขอทุน  

    สําหรับผู้ขอทนุทีย้ายไปศกึษาต่อในสถานการศกึษาทีระดบัสงูขนึ ต้องปฏิบตัิดังต่อไปนี 

7.1 สําหรับผู้ขอทุนในระดบัชนั ประถมศึกษาปีที 6 / มธัยมศึกษาปีที 3 สามารถแจ้งสถานทีศึกษาใหม่พร้อมหลกัฐานให้

มูลนิธิฯ ภายในวันที 15 พฤษภาคม เพือผู้ขอทุนจะได้ทราบผลการขอทุนภายในเดือนมิถุนายน หากไม่ทัน 

สามารถแจ้งภายใน 31 กรกฎาคม ซึงผู้ขอทนุจะได้ทราบผลการขอทนุภายในเดือนพฤศจกิายน 

7.2 สําหรับผู้ขอทุนทีในระดบัชนั มธัยมศกึษาปีที 6 / อาชีวศกึษาในระดบั ปวช 3 และ ปวส.2 สามารถแจ้งสถานทีศึกษา

ใหม่พร้อมหลกัฐานให้มลูนิธิฯ ภายในวันท ี 31 กรกฎาคม เพือผู้ขอทนุจะได้ทราบผลการขอทุนภายในเดอืน

พฤศจกิายน  

โดยการส่งหลักฐานเอกสารอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี เพอืแสดงว่าได้เข้าเป็นนกัเรียน/นกัศกึษาในสถานทีศกึษาใหม่ 

เป็นทีเรียบร้อย มิฉะนนัจะถือว่าสละสิทธิ 

- สําเนาบตัรประจําตวันกัเรียน  / นกัศกึษาของสถานศกึษาใหม่ หรือ 

- หนงัสือรับรองสถานภาพนกัเรียน / นกัศึกษาจากสถานศกึษาใหม ่หรือ 

- สําเนาใบเสร็จค่าบํารุงการศกึษาของสถานศึกษาใหม่ หรือ 

- จดหมายจากสถานศกึษาเดิมแจ้งยืนยนัการเข้าศกึษาในสถานศึกษาใหม่ 
 

***หากสถานศึกษาหรือผู้ขอทุนส่งเอกสารไม่ครบหรือไม่ปฏิบัตติามระเบียบทีกาํหนดไว้  

มูลนิธฯิ จะตดัสิทธิในการให้ทุนการศึกษาทนัท*ี** 


