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48/4 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 1 แขวงสีลม เขตบางรั ก กรุ งเทพฯ 10500
มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล
โทรศัพท์ 02 6337501-7 โทรสาร 02 6380554
ระเบียบการขอรั บทุนเพื่อการศึกษา
e-mail: tiscofoundation@tiscofoundation.org

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
ผู้ สมั ค รขอรั บ ทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ จะต้ องเป็ นนั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กขั ้น ต้ นจาก
สถาบันการศึกษา ตามเกณฑ์ ดังต่ อไปนี ้
1) กาลังศึกษาอยู่ชนประถมศึ
ั้
กษาปี ที่ 5 จนถึงระดับปริ ญญาตรี
2) ฐานะยากจน
3) ต้ องมีเกรดเฉลีย่ ตังแต่
้ 1.50 ขึ ้นไป
4) มีความประพฤติเรี ยบร้ อย ขยันหมัน่ เพียร มีระเบียบวินยั และจริ ยธรรม
5) ต้ องเป็ นผู้ที่ไม่ได้ รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
6) ต้ องเป็ นผู้ที่ไม่ได้ รับเงินกู้จากกองทุนให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรื อ กองทุนกู้ยืมเงิ นเพื่อการศึกษาที่ผกู กับรายได้
ในอนาคต (กรอ.)
2. การยื่นใบสมัคร
2.1 การยื่นใบสมัครแบบเอกสาร: นักเรี ยน/นักศึกษา จะต้ องยื่นเรื่ องผ่านสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยูใ่ นปั จจุบนั เท่านัน้ โดย
สถานศึกษาจะเป็ นผู้ดาเนินการจัดทาหนังสือนาส่งแบบฟอร์ มการขอรับทุนและหลักฐานต่างๆ ไปตามที่อยูข่ องมูลนิธิฯ โดย
ขอให้ แจ้ งจานวน และระบุรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาและชันเรี
้ ยนด้ วย
ใบสมัครสามารถ download ได้ จาก http://tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html
2.2 การยื่นใบสมัครทางอินเทอร์ เน็ต: เข้ าเว็บไซต์ www.scholarship.tiscofoundation.org เพื่อให้ นกั เรี ยน/นักศึกษากรอก
ข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต ซึ่งจะมีสว่ นให้ อาจารย์ /หน่วยงานผู้ดูแลทุนตรวจสอบข้ อมูล และ upload เอกสารหลักฐานต่างๆ
ด้ วย เมื่ อทารายการสาเร็ จ หน้ าจอจะปรากฏ “ใบยืนยันการส่งใบสมัคร” ซึ่งจะระบุชื่อและประเภททุนของผู้สมัคร ให้
อาจารย์/หน่วยงานผู้ดูแลทุนส่ง “ใบยืนยันการส่งใบสมัคร” ไปที่มูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรื ออีเมล กรุ ณาศึกษา
“วิธีการยื่นใบสมัครทางอินเทอร์ เน็ต” ตามที่แนบมานี ้ อย่างละเอียด
3. ระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร
 มูลนิธิฯ เปิ ดรับแบบฟอร์ มใบสมัครทังแบบเอกสารและทางอิ
้
นเทอร์ เน็ต ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มกราคมของ
ทุกปี
4. การแจ้ งผลการพิจารณาอนุมัติทุน
 สาหรับนักเรี ยน/นักศึกษาในระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา / อุดมศึกษา ที่ศึกษาอยู่ที่สถานศึกษาเดิม
มูลนิธิฯ จะแจ้ งผลการพิจารณา ภายในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายนของทุกปี
 สาหรั บ นัก เรี ย น / นัก ศึก ษาทุก ระดับ ชัน้ ที่ ย้ า ยสถานศึก ษา มูลนิ ธิ ฯ จะแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาภายในเดื อ นตุ ล าคมพฤศจิกายนของทุกปี
5. หลักฐานสาหรับมูลนิธิฯ เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาให้ ทุน
5.1 ทุนใหม่ : สาหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นใบสมัครขอรับทุนของมูลนิธิฯ มาก่อน หรื อเป็ นผู้ที่เคยได้ รับทุนจากมูลนิธิฯ แล้ ว แต่ขาดการ
รับทุนในปี การศึกษา ปั จจุบนั ต้ องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี ้
- แบบฟอร์ มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (เฉพาะการยื่นใบสมัครแบบเอกสารเท่านัน)
้ กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทัง้ 2 หน้ า
- สาเนาทะเบียนบ้ าน หรื อ สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาผลการศึกษาเทอมล่าสุด (เกรดเฉลีย่ ต้ องไม่ต่ากว่า 1.50)
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- หนังสือรับรองสถานภาพนักเรี ยน/นักศึกษา (ใช้ สาเนาบัตรนักศึกษาแทนได้ สาหรับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา)
- เรี ย งความบรรยายสภาพชี วิ ต ความเป็ นอยู่ สภาพครอบครั ว และสภาพที่อ ยู่อ าศัย ตามความเป็ น จริ ง จ านวน 1
หน้ ากระดาษ (สาหรับการยื่นใบสมัครทางอินเทอร์ เน็ต จะมีพื ้นที่ให้ พิมพ์เข้ าระบบ โดยไม่ต้องแนบมาเป็ นเอกสาร)
- รูปถ่ายหน้ าตรง จานวน 1 รูป (เฉพาะการยื่นใบสมัครแบบเอกสารเท่านัน)
้
- รูปถ่ายบ้ านที่อยูอ่ าศัยพร้ อมผู้ปกครองและผู้ขอทุน เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ ามี)
5.2 ทุนต่ อเนื่อง: สาหรับนักเรี ยนที่ได้ รับทุนของมูลนิธิฯ ในปี การศึกษาปั จจุบนั และประสงค์จะขอรับทุนต่อเนื่องในปี การศึกษา
ต่อไป ต้ องยื่นแบบฟอร์ มการขอรับทุนไปยังมูลนิธิฯ ทุกปี และต้ องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี ้
- แบบฟอร์ มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง (เฉพาะการยื่นใบสมัครแบบเอกสารเท่านัน)
้ กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทัง้
2 หน้ า
- สาเนาทะเบียนบ้ าน หรื อ สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาผลการศึกษาเทอมล่าสุด (เกรดเฉลีย่ ต้ องไม่ต่ากว่า 1.50)
- หนังสือรับรองสถานภาพนักเรี ยน/นักศึกษา
- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้ าที่แสดงชื่อเจ้ าของบัญชี และหน้ าที่แสดงจานวนเงินในบัญชีตงแต่
ั ้ เริ่ มนาเงินทุนเข้ าบัญชี
จนถึงปั จจุบนั
- บัญชีแสดงการใช้ จ่ายเงินโดยใช้ แบบฟอร์ มรายการใช้ จ่ายเงินของมูลนิธิ ฯ (กรุ ณาปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการใช้
จ่ ายเงินทุนเพื่อการศึกษาในด้ านหลังของแบบฟอร์ มอย่ างเคร่ งครัด)
- สาเนาใบเสร็ จรับเงินค่าบารุง/ค่าธรรมเนียมการศึกษาและใบเสร็ จรับเงินอื่น ๆ ที่มีค่าใช้ จ่ายต่อรายการตังแต่
้ 500 บาท
ขึ ้นไป
6. มูลนิธิฯ จะไม่ พิจารณาทุนการศึกษาในกรณีดังต่ อไปนี ้
6.1 ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาหลังจากระยะเวลาที่มลู นิธิฯ กาหนด
6.2 กรอกข้ อมูลหรื อส่งเอกสารหลักฐานตามที่มลู นิธิฯ กาหนดไม่ครบถ้ วน
6.3 ให้ ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
6.4 ไม่ใช้ แบบฟอร์ มของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
7. กรณีการเปลี่ยนสถานศึกษาของผู้ขอทุน
สาหรับผูท่ ี่อยูช่ นั ้ ประถมศึกษาปี ที่ 6/ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรื อ 6 / นักเรี ยนอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. 3 /ปวส.2 ที่ต้องการจะ
ย้ ายไปศึกษาต่อในสถานการศึกษาที่ระดับสูงขึ ้น ต้ องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
 นักเรี ยน / นักศึกษา หรื ออาจารย์ผ้ ดู แู ลจากสถานศึกษาเดิม ต้ องแจ้ งสถานที่ศึกษาใหม่ด้วยการส่งสาเนาเอกสาร
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ ให้ มลู นิธิฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อแสดงว่าได้ เข้ าเป็ นนักเรี ยน/
นักศึกษาในสถานที่ศกึ ษาใหม่เป็ นที่เรี ยบร้ อย มิฉะนันจะถื
้ อว่าสละสิทธิ์
- สาเนาบัตรประจาตัวนักเรี ยน / นักศึกษาของสถานศึกษาใหม่ หรื อ
- สาเนาใบเสร็ จค่าบารุงการศึกษาของสถานศึกษาใหม่ หรื อ
- จดหมายจากสถานศึกษาเดิมแจ้ งยืนยันการเข้ าศึกษาในสถานศึกษาใหม่ หรื อ
- หนังสือรับรองสถานภาพนักเรี ยน / นักศึกษาจากสถานศึกษาใหม่
สาหรับผู้ท่ เี ปลี่ยนสถานศึกษา มูลนิธิฯ จะแจ้ งผลการพิจารณา ภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี

***หากสถานศึกษาหรื อนักเรี ยน/นักศึกษาส่ งเอกสารไม่ ครบหรื อไม่ ปฏิบัตติ ามระเบียบที่กาหนดไว้
มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิ์ในการพิจารณาให้ ทุนทันที***
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