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1. คุณสมบตัขิองผู้ขอรับทนุ 
ผู้ สมัครขอรับทุน เพื3อการศึกษา (ซึ3งต่อไปนี Aจะเรียกว่า “ผู้ ขอทุน”) ทุกระดับ จะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาทีDได้รับการ
คัดเลือกขั Hนต้นจากสถาบนัการศกึษา ตามเกณฑ์ดงัต่อไปนี H 

1) กําลงัศกึษาอยูช่ั Aนประถมศกึษาปีที3  5  จนถงึระดบัปริญญาตรี 
2) ฐานะยากจน 
3) ต้องมีคะแนนเฉลี3ยตั Aงแต ่1.50 ขึ Aนไป สาํหรับระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
4) มีความประพฤตเิรียบร้อย ขยนัหมั3นเพียร มีระเบียบวินยั และจริยธรรม 
5) ต้องเป็นผู้ ที3ไมไ่ด้รับทนุการศกึษาตอ่เนื3องจากที3อื3น ในขณะที3รับทนุจากมลูนิธิทิสโก้ เพื3อการกศุล 
6) ต้องเป็นผู้ ที3ไม่ได้รับเงินกู้ จากกองทนุให้กู้ ยืมเพื3อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทนุกู้ ยืมเงินเพื3อการศึกษาที3ผกูกบัรายได้   

ในอนาคต (กรอ.) หรือทนุตอ่เนื3องจากหนว่ยงานใด ๆ 
2. การยืDนใบสมัคร 

2.1  การยืDนใบสมัครแบบเอกสาร: ผู้ขอทนุจะต้องยื3นเรื3องผา่นสถานศกึษาที3ตนศกึษาอยูใ่นปัจจบุนัเทา่นั Aน โดยสถานศกึษาจะ
เป็นผู้ดําเนินการจดัทําหนงัสือนําสง่แบบฟอร์มการขอรับทนุและหลกัฐานตา่งๆ ไปตามที3อยูข่องมลูนิธิฯ โดยขอให้แจ้งจํานวน 
และระบรุายชื3อผู้ขอรับทนุการศกึษาและชั Aนเรียนด้วย  
ใบสมคัรสามารถ download ได้จาก http://tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html 

2.2  การยืDนใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต: เข้าเว็บไซต์ http://scholarship.tiscofoundation.org เพื3อให้ผู้ ขอทุนกรอกข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต ซึ3งจะมีส่วนให้อาจารย์/หน่วยงานผู้ดแูลทุนตรวจสอบข้อมลู และ upload เอกสารหลกัฐานต่างๆ ด้วย เมื3อทํา
รายการสําเร็จ หน้าจอจะปรากฏ “ใบยืนยนัการส่งใบสมคัร” ซึ3งจะระบชืุ3อและประเภททนุของผู้สมคัร ให้อาจารย์/หน่วยงาน
ผู้ดแูลทนุส่ง “ใบยืนยนัการส่งใบสมคัร” ไปที3มลูนิธิฯ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรืออีเมล กรุณาศึกษา “วิธีการยื3นใบสมคัรทาง
อินเทอร์เน็ต” ตามที3แนบมานี A อยา่งละเอียด 

3. ระยะเวลาในการยืDนใบสมัคร 

• มลูนิธิฯ เปิดรับแบบฟอร์มใบสมคัรทั Aงแบบเอกสารและทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันทีD 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มกราคมของ
ทกุปี 

4. การแจ้งผลการพจิารณาอนุมัตทินุ 

• สาํหรับผู้ขอทนุในทกุระดบัชั Aนที3ศกึษาอยูที่3สถานศกึษาเดมิ มลูนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณา ภายในเดอืนมถุินายนของทกุปี 

• สาํหรับผู้ขอทนุในทกุระดบัชั Aน ที3ย้ายสถานศกึษา มลูนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณาภายในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี 

5. หลักฐานสาํหรับมูลนิธิฯ เพืDอใช้ประกอบการพจิารณาให้ทนุ 

5.1 ทุนใหม่: สําหรับผู้ ที3ไม่เคยยื3นใบสมคัรขอรับทนุของมลูนิธิฯ มาก่อน หรือเป็นผู้ ที3เคยได้รับทนุจากมลูนิธิฯ แล้วในปีก่อน แต่

ไมไ่ด้รับทนุในปีการศกึษาปัจจบุนั สามารถสมคัรเข้ามาใหมไ่ด้ โดยต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดงันี H 

- แบบฟอร์มใบสมคัรขอรับทนุการศกึษา (เฉพาะการยื3นใบสมคัรแบบเอกสารเทา่นั Aน) กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนทั Aง 2 หน้า 
- สาํเนาบตัรประชาชน 
- หนงัสอืรับรองสถานภาพนกัเรียน/นกัศกึษา 
- สาํเนาผลการศกึษาเทอมลา่สดุ (คะแนนเฉลี3ยต้องไมต่ํ3ากวา่ 1.50 สาํหรับระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา) 
- จดหมายรับรองจากอาจารย์ทีDปรึกษา (สาํหรับระดบัอุดมศกึษาเท่านั Hน) 
- เขียนเล่าสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพครอบครัว และสภาพที3อยู่อาศัย ตามความเป็นจริง จํานวน 1 หน้ากระดาษ 

(สาํหรับการยื3นใบสมคัรทางอินเทอร์เน็ต จะมีพื Aนที3ให้พิมพ์เข้าระบบ โดยไมต้่องแนบมาเป็นเอกสาร) 
- รูปถ่ายหน้าตรง จํานวน 1 รูป (เฉพาะการยื3นใบสมคัรแบบเอกสารเทา่นั Aน) 
- รูปถ่ายบ้านที3อยูอ่าศยัพร้อมผู้ปกครองและผู้ขอทนุ เพื3อประกอบการพิจารณา  

5.2 ทุนต่อเนืDอง: สําหรับผู้ขอทนุที3ได้รับทนุของมลูนิธิฯ ในปีการศึกษาปัจจบุนัและประสงค์จะขอรับทนุต่อเนื3องในปีการศึกษา
ตอ่ไป ต้องยื3นแบบฟอร์มการขอรับทนุไปยงัมลูนิธิฯ ทกุปี  และต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดงันี H 
- แบบฟอร์มใบสมคัรขอรับทนุการศกึษาตอ่เนื3อง (เฉพาะการสมคัรแบบเอกสารเทา่นั Aน) กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนทั Aง 2 หน้า 

มูลนิธิทสิโก้ เพื0อการกุศล 
ระเบยีบการขอรับทนุเพื0อการศกึษา 

www.tiscofoundation.org
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- สาํเนาบตัรประชาชน 
- หนงัสอืรับรองสถานภาพนกัเรียน/นกัศกึษา 
- สาํเนาผลการศกึษาเทอมลา่สดุ (คะแนนเฉลี3ยต้องไมต่ํ3ากวา่ 1.50 สาํหรับระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา) 
- สําเนาสมดุบญัชีเงินฝาก หน้าที3แสดงชื3อเจ้าของบญัชี และหน้าที3แสดงจํานวนเงินในบญัชีตั Aงแตเ่ริ3มนําเงินทนุเข้าบญัชีใน

ปีลา่สดุและรายการเบกิจา่ยเงินทนุจนถงึปัจจบุนั 
- รายงานการใช้จ่ายเงินโดยใช้แบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินของมลูนิธิฯ พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินค่าบํารุง / ค่าธรรมเนียม

การศกึษาและใบเสร็จรับเงินอื3น ๆ ทีDน่าเชืDอถือและที3มีคา่ใช้จ่ายตอ่รายการ หรือตอ่ใบเสร็จ ตั Aงแต ่500 บาทขึ Aนไปมาด้วย 
สําหรับการสมัครแบบออนไลน์ เนืDองจากระบบมีเนื HอทีDจาํกัด ดังนั Hนกรณีมีใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ สามารถรวม
ใบเสร็จในไฟล์ ๆ หนึDง เช่น MS Word ก่อน แล้วจงึแนบไฟล์นั Hน มาในระบบออนไลน์ 
(กรุณาปฏบิตัติามระเบยีบการใช้จ่ายเงนิทนุในด้านหลังของแบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงนิอย่างเคร่งครัด) 

 

6. มูลนิธิฯ จะไม่พจิารณาทนุการศกึษาในกรณีดงัต่อไปนี H 
6.1  ยื3นใบสมคัรขอรับทนุการศกึษาหลงัจากระยะเวลาที3มลูนิธิฯ กําหนด 
6.2  กรอกข้อมลูหรือสง่เอกสารหลกัฐานตามที3มลูนิธิฯ กําหนดไมค่รบถ้วน 
6.3  ให้ข้อมลูไมต่รงกบัความเป็นจริง 
6.4  ไมใ่ช้แบบฟอร์มของมลูนิธิฯ 

 

7. กรณีการเปลีDยนสถานศกึษาของผู้ขอทนุ  
    สาํหรับผู้ขอทนุที3ย้ายไปศกึษาตอ่ในสถานการศกึษาที3ระดบัสงูขึ Aน ต้องปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี A 

7.1 สําหรับผู้ขอทุนในระดบัชั Aน ประถมศึกษาปีที3 6 / มธัยมศึกษาปีที3 3 สามารถแจ้งสถานที3ศึกษาใหม่พร้อมหลกัฐานให้
มลูนิธิฯ ภายในวันทีD  15 พฤษภาคม เพืDอผู้ขอทุนจะได้ทราบผลการขอทุนภายในเดือนมิถุนายน หากไม่ทัน 
สามารถแจ้งภายใน 31 กรกฎาคม ซึDงผู้ขอทนุจะได้ทราบผลการขอทนุภายในเดอืนพฤศจกิายน 

7.2 สาํหรับผู้ขอทนุที3ในระดบัชั Aน มธัยมศกึษาปีที3 6 / อาชีวศกึษาในระดบั ปวช 3 และ ปวส.2 สามารถแจ้งสถานที3ศกึษา
ใหมพ่ร้อมหลกัฐานให้มลูนิธิฯ ภายในวันทีD 31 กรกฎาคม เพืDอผู้ขอทนุจะได้ทราบผลการขอทนุภายในเดอืน
พฤศจกิายน  

โดยการส่งหลักฐานเอกสารอย่างใดอย่างหนึDงดงัต่อไปนี H เพื3อแสดงวา่ได้เข้าเป็นนกัเรียน/นกัศกึษาในสถานที3ศกึษาใหม ่
เป็นที3เรียบร้อย มฉิะนั Hนจะถอืว่าสละสทิธิm 

- สาํเนาบตัรประจําตวันกัเรียน  / นกัศกึษาของสถานศกึษาใหม ่หรือ 
- หนงัสอืรับรองสถานภาพนกัเรียน / นกัศกึษาจากสถานศกึษาใหม ่หรือ 
- สาํเนาใบเสร็จคา่บํารุงการศกึษาของสถานศกึษาใหม่ หรือ 

สามาถสง่หลกัฐานให้มลูนิธิฯ โดยผู้ขอทนุ หรือ สถาบนัการศกึษาเดมิ หรือ สถาบนัการศกึษาใหม ่ก็ได้ 
 

***หากสถานศกึษาหรือผู้ขอทนุส่งเอกสารไม่ครบหรือไม่ปฏบิตัติามระเบยีบทีDกาํหนดไว้  
มูลนิธิฯ จะตดัสทิธิLในการให้ทนุการศกึษาทนัท*ี** 


