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1. คุณสมบัตขิ องผู้ขอรั บทุน
ผู้สมัครขอรับทุน เพื3อการศึกษา (ซึ3งต่อไปนี จA ะเรี ยกว่า “ผู้ขอทุน”) ทุกระดับ จะต้ องเป็ นนั กเรี ยนหรื อนั กศึกษาทีDได้ รับการ
คัดเลือกขันH ต้ นจากสถาบันการศึกษา ตามเกณฑ์ ดงั ต่ อไปนี H
1) กําลังศึกษาอยูช่ นประถมศึ
ัA
กษาปี ที3 5 จนถึงระดับปริ ญญาตรี
2) ฐานะยากจน
3) ต้ องมีคะแนนเฉลีย3 ตังแต่
A 1.50 ขึ Aนไป สําหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
4) มีความประพฤติเรี ยบร้ อย ขยันหมัน3 เพียร มีระเบียบวินยั และจริ ยธรรม
5) ต้ องเป็ นผู้ที3ไม่ได้ รับทุนการศึกษาต่อเนื3องจากที3อื3น ในขณะที3รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื3อการกุศล
6) ต้ องเป็ นผู้ที3ไม่ได้ รับเงินกู้จากกองทุนให้ ก้ ูยืมเพื3อการศึกษา (กยศ.) หรื อ กองทุนกู้ยืมเงินเพื3อการศึกษาที3ผกู กับรายได้
ในอนาคต (กรอ.) หรื อทุนต่อเนื3องจากหน่วยงานใด ๆ
2. การยืDนใบสมัคร
2.1 การยืDนใบสมัครแบบเอกสาร: ผู้ขอทุนจะต้ องยื3นเรื3 องผ่านสถานศึกษาที3ตนศึกษาอยูใ่ นปั จจุบนั เท่านันA โดยสถานศึกษาจะ
เป็ นผู้ดําเนินการจัดทําหนังสือนําส่งแบบฟอร์ มการขอรับทุนและหลักฐานต่างๆ ไปตามที3อยูข่ องมูลนิธิฯ โดยขอให้ แจ้ งจํานวน
และระบุรายชื3อผู้ขอรับทุนการศึกษาและชันเรี
A ยนด้ วย
ใบสมัครสามารถ download ได้ จาก http://tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html
2.2 การยืDนใบสมัครทางอินเทอร์ เน็ ต: เข้ าเว็บไซต์ http://scholarship.tiscofoundation.org เพื3อให้ ผ้ ูขอทุนกรอกข้ อมูลทาง
อินเทอร์ เน็ต ซึ3งจะมีส่วนให้ อาจารย์/หน่วยงานผู้ดแู ลทุนตรวจสอบข้ อมูล และ upload เอกสารหลักฐานต่างๆ ด้ วย เมื3อทํา
รายการสําเร็ จ หน้ าจอจะปรากฏ “ใบยืนยันการส่งใบสมัคร” ซึง3 จะระบุชื3อและประเภททุนของผู้สมัคร ให้ อาจารย์/หน่วยงาน
ผู้ดแู ลทุนส่ง “ใบยืนยันการส่งใบสมัคร” ไปที3มลู นิธิฯ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรื ออีเมล กรุ ณาศึกษา “วิธีการยื3นใบสมัครทาง
อินเทอร์ เน็ต” ตามที3แนบมานี A อย่างละเอียด
3. ระยะเวลาในการยืDนใบสมัคร
• มูลนิธิฯ เปิ ดรับแบบฟอร์ มใบสมัครทังแบบเอกสารและทางอิ
A
นเทอร์ เน็ต ภายในวันทีD 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มกราคมของ
ทุกปี
4. การแจ้ งผลการพิจารณาอนุมัตทิ นุ
• สําหรับผู้ขอทุนในทุกระดับชันที
A 3ศกึ ษาอยูท่ ี3สถานศึกษาเดิม มูลนิธิฯ จะแจ้ งผลการพิจารณา ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี
• สําหรับผู้ขอทุนในทุกระดับชันA ที3ย้ายสถานศึกษา มูลนิธิฯ จะแจ้ งผลการพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
5. หลักฐานสําหรั บมูลนิธิฯ เพืDอใช้ ประกอบการพิจารณาให้ ทนุ
5.1 ทุนใหม่ : สําหรับผู้ที3ไม่เคยยื3นใบสมัครขอรับทุนของมูลนิธิฯ มาก่อน หรื อเป็ นผู้ที3เคยได้ รับทุนจากมูลนิธิฯ แล้ วในปี ก่อน แต่
ไม่ได้ รับทุนในปี การศึกษาปั จจุบนั สามารถสมัครเข้ ามาใหม่ได้ โดยต้ องเตรี ยมเอกสารหลักฐานดังนี H
- แบบฟอร์ มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (เฉพาะการยื3นใบสมัครแบบเอกสารเท่านัน)
A กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทังA 2 หน้ า
- สําเนาบัตรประชาชน
- หนังสือรับรองสถานภาพนักเรี ยน/นักศึกษา
- สําเนาผลการศึกษาเทอมล่าสุด (คะแนนเฉลีย3 ต้ องไม่ตํ3ากว่า 1.50 สําหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
- จดหมายรั บรองจากอาจารย์ ทD ปี รึกษา (สําหรั บระดับอุดมศึกษาเท่ านันH )
- เขี ยนเล่าสภาพชี วิต ความเป็ น อยู่ สภาพครอบครั ว และสภาพที3 อยู่อาศัย ตามความเป็ น จริ ง จํ านวน 1 หน้ ากระดาษ
(สําหรับการยื3นใบสมัครทางอินเทอร์ เน็ต จะมีพื Aนที3ให้ พิมพ์เข้ าระบบ โดยไม่ต้องแนบมาเป็ นเอกสาร)
- รูปถ่ายหน้ าตรง จํานวน 1 รูป (เฉพาะการยื3นใบสมัครแบบเอกสารเท่านัน)
A
- รูปถ่ายบ้ านที3อยูอ่ าศัยพร้ อมผู้ปกครองและผู้ขอทุน เพื3อประกอบการพิจารณา
5.2 ทุนต่ อเนืDอง: สําหรับผู้ขอทุนที3ได้ รับทุนของมูลนิธิฯ ในปี การศึกษาปั จจุบนั และประสงค์จะขอรับทุนต่อเนื3องในปี การศึกษา
ต่อไป ต้ องยื3นแบบฟอร์ มการขอรับทุนไปยังมูลนิธิฯ ทุกปี และต้ องเตรี ยมเอกสารหลักฐานดังนี H
- แบบฟอร์ มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อเนื3อง (เฉพาะการสมัครแบบเอกสารเท่านัน)
A กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทังA 2 หน้ า
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สําเนาบัตรประชาชน
หนังสือรับรองสถานภาพนักเรี ยน/นักศึกษา
สําเนาผลการศึกษาเทอมล่าสุด (คะแนนเฉลีย3 ต้ องไม่ตํ3ากว่า 1.50 สําหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้ าที3แสดงชื3อเจ้ าของบัญชี และหน้ าที3แสดงจํานวนเงินในบัญชีตงแต่
ั A เริ3 มนําเงินทุนเข้ าบัญชีใน
ปี ลา่ สุดและรายการเบิกจ่ายเงินทุนจนถึงปั จจุบนั
- รายงานการใช้ จ่ายเงินโดยใช้ แบบฟอร์ มรายการใช้ จ่ายเงินของมูลนิธิฯ พร้ อมแนบใบเสร็ จรับเงินค่าบํารุ ง / ค่าธรรมเนียม
การศึกษาและใบเสร็ จรับเงินอื3น ๆ ทีDน่าเชืDอถือและที3มีคา่ ใช้ จ่ายต่อรายการ หรื อต่อใบเสร็ จ ตังแต่
A 500 บาทขึ Aนไปมาด้ วย
สําหรั บการสมัครแบบออนไลน์ เนืDองจากระบบมีเนือH ทีDจาํ กัด ดังนันH กรณีมีใบเสร็ จมากกว่ า 1 ใบ สามารถรวม
ใบเสร็จในไฟล์ ๆ หนึDง เช่ น MS Word ก่ อน แล้ วจึงแนบไฟล์ นันH มาในระบบออนไลน์
(กรุ ณาปฏิบตั ติ ามระเบียบการใช้ จ่ายเงินทุนในด้ านหลังของแบบฟอร์ มรายการใช้ จ่ายเงินอย่ างเคร่ งครั ด)
-

6. มูลนิธิฯ จะไม่ พจิ ารณาทุนการศึกษาในกรณีดงั ต่ อไปนี H
6.1 ยื3นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาหลังจากระยะเวลาที3มลู นิธิฯ กําหนด
6.2 กรอกข้ อมูลหรื อส่งเอกสารหลักฐานตามที3มลู นิธิฯ กําหนดไม่ครบถ้ วน
6.3 ให้ ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
6.4 ไม่ใช้ แบบฟอร์ มของมูลนิธิฯ
7. กรณีการเปลีDยนสถานศึกษาของผู้ขอทุน
สําหรับผู้ขอทุนที3ย้ายไปศึกษาต่อในสถานการศึกษาที3ระดับสูงขึ Aน ต้ องปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี A
7.1 สําหรับผู้ขอทุนในระดับชันA ประถมศึกษาปี ที3 6 / มัธยมศึกษาปี ที3 3 สามารถแจ้ งสถานที3ศึกษาใหม่พร้ อมหลักฐานให้
มูลนิธิฯ ภายในวันทีD 15 พฤษภาคม เพืDอผู้ขอทุนจะได้ ทราบผลการขอทุนภายในเดือนมิถุนายน หากไม่ ทัน
สามารถแจ้ งภายใน 31 กรกฎาคม ซึDงผู้ขอทุนจะได้ ทราบผลการขอทุนภายในเดือนพฤศจิกายน
7.2 สําหรับผู้ขอทุนที3ในระดับชันA มัธยมศึกษาปี ที3 6 / อาชีวศึกษาในระดับ ปวช 3 และ ปวส.2 สามารถแจ้ งสถานที3ศกึ ษา
ใหม่พร้ อมหลักฐานให้ มลู นิธิฯ ภายในวันทีD 31 กรกฎาคม เพืDอผู้ขอทุนจะได้ ทราบผลการขอทุนภายในเดือน
พฤศจิกายน
โดยการส่ งหลักฐานเอกสารอย่ างใดอย่ างหนึDงดังต่ อไปนี H เพื3อแสดงว่าได้ เข้ าเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาในสถานที3ศกึ ษาใหม่
เป็ นที3เรี ยบร้ อย มิฉะนันH จะถือว่ าสละสิทธิm
- สําเนาบัตรประจําตัวนักเรี ยน / นักศึกษาของสถานศึกษาใหม่ หรื อ
- หนังสือรับรองสถานภาพนักเรี ยน / นักศึกษาจากสถานศึกษาใหม่ หรื อ
- สําเนาใบเสร็ จค่าบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาใหม่ หรื อ
สามาถส่งหลักฐานให้ มลู นิธิฯ โดยผู้ขอทุน หรื อ สถาบันการศึกษาเดิม หรื อ สถาบันการศึกษาใหม่ ก็ได้
***หากสถานศึกษาหรื อผู้ขอทุนส่ งเอกสารไม่ ครบหรื อไม่ ปฏิบตั ติ ามระเบียบทีDกาํ หนดไว้
มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิLในการให้ ทนุ การศึกษาทันที***
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