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1. คุณสมบัตขิ องผู้ขอรั บทุน
ผู้สมัครขอรับทุน เพือการศึกษา (ซึงต่อไปนีจะเรี ยกว่า “ผู้ขอทุน”) ทุกระดับ จะต้ องเป็ นนั กเรี ยนหรื อนั กศึกษาทีได้ รับการ
คัดเลือกขันต้ นจากสถาบันการศึกษา ตามเกณฑ์ ดงั ต่ อไปนี
1) กําลังศึกษาอยู่ชนประถมศึ
ั
กษาปี ที 5 จนถึงระดับปริญญาตรี
2) ฐานะยากจน
3) ต้ องมีคะแนนเฉลียตังแต่ 1.50 ขึนไป
4) มีความประพฤติเรียบร้ อย ขยันหมันเพียร มีระเบียบวินยั และจริยธรรม
5) ต้ องเป็ นผู้ทีไม่ได้ รับทุนการศึกษาต่อเนืองจากทีอืน ในขณะทีรับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพือการกุศล
6) ต้ องเป็ นผู้ทีไม่ได้ รับเงินกู้จากกองทุนให้ ก้ ยู ืมเพือการศึกษา (กยศ.) หรื อ กองทุนกู้ยืมเงินเพือการศึกษาทีผูกกับรายได้
ในอนาคต (กรอ.)
2. การยืนใบสมัคร
2.1 การยืนใบสมัครแบบเอกสาร: ผู้ขอทุนจะต้ องยืนเรืองผ่านสถานศึกษาทีตนศึกษาอยู่ในปั จจุบนั เท่านัน โดยสถานศึกษาจะ
เป็ นผู้ดําเนินการจัดทําหนังสือนําส่งแบบฟอร์ มการขอรับทุนและหลักฐานต่างๆ ไปตามทีอยู่ของมูลนิธิฯ โดยขอให้ แจ้ ง
จํานวน และระบุรายชือผู้ขอรับทุนการศึกษาและชันเรี ยนด้ วย
ใบสมัครสามารถ download ได้จาก http://tiscofoundation.org/thai/conduct _th.html
2.2 การยืนใบสมัครทางอินเทอร์ เน็ต: เข้ าเว็บไซต์ www.scholarship.tiscofoundation.org เพือให้ ผ้ ขู อทุนกรอกข้ อมูลทาง
อินเทอร์ เน็ต ซึงจะมีส่วนให้ อาจารย์/หน่วยงานผู้ดูแลทุนตรวจสอบข้ อมูล และ upload เอกสารหลักฐานต่างๆ ด้ วย เมือทํา
รายการสําเร็จ หน้ าจอจะปรากฏ “ใบยืนยันการส่งใบสมัคร” ซึงจะระบุชือและประเภททุนของผู้สมัคร ให้ อาจารย์/หน่วยงาน
ผู้ดูแลทุนส่ง “ใบยืนยันการส่งใบสมัคร” ไปทีมูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรื ออีเมล กรุ ณาศึกษา “วิธีการยืนใบสมัครทาง
อินเทอร์ เน็ต” ตามทีแนบมานี อย่างละเอียด
3. ระยะเวลาในการยืนใบสมัคร
 มูลนิธิฯ เปิ ดรับแบบฟอร์ มใบสมัครทังแบบเอกสารและทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มกราคมของ
ทุกปี
4. การแจ้ งผลการพิจารณาอนุมัตทิ นุ
 สําหรับผู้ขอทุนในทุกระดับชันทีศึกษาอยู่ทีสถานศึกษาเดิม มูลนิธิฯ จะแจ้ งผลการพิจารณา ภายในเดือ นพฤษภาคม มิถุนายนของทุกปี
 สําหรับผู้ขอทุนในทุกระดับชัน ทีย้ ายสถานศึกษา มูลนิธิฯ จะแจ้ งผลการพิจารณาภายในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายนของ
ทุกปี
5. หลักฐานสําหรั บมูลนิธิฯ เพือใช้ ประกอบการพิจารณาให้ ทนุ
5.1 ทุนใหม่ : สําหรับผู้ทีไม่เคยยืนใบสมัครขอรับทุนของมูลนิธิฯ มาก่อน หรื อเป็ นผู้ทีเคยได้ รับทุนจากมูลนิธิฯ แล้ ว แต่ขาดการ
รับทุนในปี การศึกษา ปั จจุบนั ต้ องเตรี ยมเอกสารหลักฐานดังนี
- แบบฟอร์ มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (เฉพาะการยืนใบสมัครแบบเอกสารเท่านัน) กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทัง 2 หน้ า
- สําเนาบัตรประชาชน
- หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา
- สําเนาผลการศึกษาเทอมล่าสุด (คะแนนเฉลียต้ องไม่ตํากว่า 1.50)
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- เขียนเล่ าสภาพชีวิตความเป็ นอยู่ สภาพครอบครัว และสภาพที อยู่อาศัย ตามความเป็ นจริ ง จํ านวน 1 หน้ ากระดาษ
(สําหรับการยืนใบสมัครทางอินเทอร์ เน็ต จะมีพืนทีให้ พิมพ์เข้ าระบบ โดยไม่ต้องแนบมาเป็ นเอกสาร)
- รูปถ่ายหน้ าตรง จํานวน 1 รูป (เฉพาะการยืนใบสมัครแบบเอกสารเท่านัน)
- รูปถ่ายบ้ านทีอยู่อาศัยพร้ อมผู้ปกครองและผู้ขอทุน เพือประกอบการพิจารณา
5.2 ทุนต่อเนือง: สําหรับผู้ขอทุนทีได้ รับทุนของมูลนิธิฯ ในปี การศึกษาปั จจุบนั และประสงค์จะขอรับทุนต่อเนืองในปี การศึกษา
ต่อไป ต้ องยืนแบบฟอร์ มการขอรับทุนไปยังมูลนิธิฯ ทุกปี และต้ องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี
- แบบฟอร์ มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อเนือง (เฉพาะการยืนใบสมัครแบบเอกสารเท่านัน) กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทัง 2
หน้ า
- สําเนาบัตรประชาชน
- หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา
- สําเนาผลการศึกษาเทอมล่าสุด (คะแนนเฉลียต้ องไม่ตํากว่า 1.50)
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้ าทีแสดงชือเจ้ าของบัญชี และหน้ าทีแสดงจํานวนเงินในบัญชีตงแต่
ั เริ มนําเงินทุนเข้ าบัญชีใน
ปี ล่าสุดและรายการเบิกจ่ายเงินทุนจนถึงปั จจุบนั
- รายงานการใช้ จ่ายเงินโดยใช้ แบบฟอร์มรายการใช้ จ่ายเงินของมูลนิธิฯ พร้ อมแนบใบเสร็ จรับเงินค่าบํารุ ง / ค่าธรรมเนียม
การศึ ก ษาและใบเสร็ จ รั บ เงิ น อื น ๆ ที มี ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ รายการ หรื อต่ อ ใบเสร็ จ ตั งแต่ 500 บาทขึ นไปมาด้ วย
สําหรั บการสมัครแบบออนไลน์ เนืองจากระบบมีเนือทีจํากัด ดังนันกรณีมีใบเสร็จมากกว่ า 1 ใบ สามารถรวม
ใบเสร็จในไฟล์ ๆ หนึง เช่ น MS Word ก่ อน แล้ วจึงแนบไฟล์ นัน มาในระบบออนไลน์
(กรุ ณาปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัตกิ ารใช้ จ่ายเงินทุนเพือการศึกษาในด้ านหลังของแบบฟอร์ มอย่ างเคร่ งครั ด)
6. มูลนิธิฯ จะไม่ พจิ ารณาทุนการศึกษาในกรณี ดังต่ อไปนี
6.1 ยืนใบสมัครขอรับทุนการศึกษาหลังจากระยะเวลาทีมูลนิธิฯ กําหนด
6.2 กรอกข้ อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานตามทีมูลนิธิฯ กําหนดไม่ครบถ้ วน
6.3 ให้ ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็ นจริง
6.4 ไม่ใช้ แบบฟอร์มของมูลนิธิทิสโก้ เพือการกุศล
7. กรณีการเปลียนสถานศึกษาของผู้ขอทุน
สําหรับผู้ขอทุนทีย้ ายไปศึกษาต่อในสถานการศึกษาทีระดับสูงขึน ต้ องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
7.1 สําหรับผู้ขอทุนทีในระดับชัน ประถมศึกษาปี ที 6 / มัธยมศึกษาปี ที 3 ต้ องแจ้ งสถานทีศึกษาใหม่ ให้ มลู นิธิฯ ภายในวันที
15 พฤษภาคม ของทุกปี เพือมูลนิธิฯ จะได้ แจ้ งผลการพิจารณาทุนภายในเดือนมิถุนายน
7.2 สําหรับผู้ขอทุนทีในระดับชัน มัธยมศึกษาปี ที 6 / อาชีวศึกษาในระดับ ปวช 3 และ ปวส.2 ต้ องแจ้ งสถานทีศึกษาใหม่ ให้
มูลนิธิฯ ภายในวันที 31 กรกฏาคม ของทุกปี เพือมูลนิธิฯ จะได้ แจ้ งผลการพิจารณาทุนภายในเดือนตุลาคม
โดยการส่ งสําเนาเอกสารอย่ างใดอย่ างหนึงดังต่ อไปนีเพือแสดงว่าได้ เข้ าเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาในสถานทีศึกษาใหม่
เป็ นทีเรียบร้ อย มิฉะนันจะถือว่าสละสิทธิ
- สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน / นักศึกษาของสถานศึกษาใหม่ หรื อ
- หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน / นักศึกษาจากสถานศึกษาใหม่ หรื อ
- สําเนาใบเสร็จค่าบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาใหม่ หรื อ
- จดหมายจากสถานศึกษาเดิมแจ้ งยืนยันการเข้ าศึกษาในสถานศึกษาใหม่

***หากสถานศึกษาหรือผู้ขอทุนส่ งเอกสารไม่ ครบหรือไม่ปฏิบัตติ ามระเบียบทีกําหนดไว้
มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิในการให้ ทุนการศึกษาทันที***
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