
 

 

วิธีการกรอกใบสมัครขอรับทนุการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต    
ระบบจะเปิดให้ท าการสมัครวันที่  1  พฤศจกิายน ถงึวันที่  31  มกราคม เท่านัน้          
ท่ีอยู่ 48/4 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 1 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
 โทรศพัท์ 02 6337501-7  โทรสาร 02 6380554   email: tiscofoundation@tiscofoundation.org 

 
 

1. เข้าเว็บไซต์  www.scholarship.tiscofoundation.org  
2. กรอกข้อมลูใน “หน้าแรก” ให้ครบถ้วน แล้วจึงคลกิ “ตอ่ไป” ด้านลา่ง หากให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนระบบจะไมด่ าเนินการตอ่  
3. กรอกข้อมลูสว่นท่ีเหลอื ได้แก่ ข้อมลูสว่นตวั ข้อมลูครอบครัว และข้อมลูทัว่ไปให้ถกูต้องครบถ้วน หากให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนระบบจะไมเ่ปลีย่น          
    หน้าไปยงัสว่นตอ่ไป  
4. เมื่อพร้อมสง่ใบสมคัรแล้ว ให้คลกิปุ่ ม “ยืนยนัเข้าใจเง่ือนไข” ด้านลา่ง 
5. หลงัจากนัน้จะปรากฎ pop-up “ระบบได้สง่ใบสมคัรไปยงัอาจารย์/หนว่ยงานผู้ดแูลทนุแล้ว กรุณาติดตอ่อาจารย์ผู้ดแูลทนุ หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้ด าเนินการตรวจสอบข้อมลูและให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม อาจารย์ผู้ ดแูลทนุหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะเป็นผู้สง่ใบสมคัรนี ้
มายงัมลูนิธิฯ”  ให้คลกิ “Close” เพื่อเป็นการยืนยนัรับทราบ และระบบจะน าทา่นมาที่หน้า homepage ของเว็บไซต์มลูนิธิฯ จึงจะถือว่าการ
สง่ใบสมคัรไปยงัอาจารย์หรือหนว่ยงานผู้ดแูลทนุสมบรูณ์แล้ว  

6. น าเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ตามที่มลูนิธิฯก าหนดไว้ไปให้อาจารย์ผู้ดแูลทนุ (ยกเว้นผู้สมคัรระดบัปริญญาตรี)   
ส าหรับนักเรียนระดับประถม 5 : ให้อาจารย์กรอกข้อมลูแทนได้เลย และจะไม่มีสว่นที่ให้บรรยายสภาพความเป็นอยู่ แต่อาจารย์ควรให้
ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพความเป็นอยู่  สภาพครอบครัว และสภาพท่ีอยู่อาศยัแทนนกัเรียนในส่วนแสดงความคิดเห็น  ในหน้าของอาจารย์ผู้ดแูลทนุ   
ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา : จะมีสว่นท่ีให้ upload เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ด้วยตนเอง และควรแจ้งให้หน่วยงานที่ดแูลการสมคัรขอ
ทนุทราบ เพื่อด าเนินการสง่ใบสมคัรมายงัมลูนิธิฯ ตอ่ไป  การแนบเอกสาร ให้คลกิ “Choose file” เพื่อ upload เอกสาร เอกสารแต่ละประเภท
จะสามารถแนบได้เพียงไฟล์เดียว หากมีเอกสารมากกวา่ 1 อยา่งที่ต้องการแนบ เช่น ใบเสร็จรับเงิน รูปภาพ เป็นต้น ให้รวมเอกสารเหลา่นัน้อยู่
ในไฟล์เดียวกนัก่อน upload ขึน้ระบบ  

 
 

 เข้าเว็บไซต์  www.scholarship.tiscofoundation.org  แล้วเลอืก “ส าหรับอาจารย์”  บนแถบเมนดู้านบน 
 กรอก ช่ือผู้ใช้ (username) และ รหสัผา่น (password) แล้วคลกิ “ตอ่ไป” username และ password นีม้ลูนิธิฯ จะก าหนดให้สถานศึกษา

แตล่ะแหง่โดยเฉพาะ  หากไมไ่ด้รับหรือสญูหาย กรุณาติดตอ่มลูนิธิฯ 
 หน้าจอจะปรากฎ  2  เมนหูลกั  ได้แก่  

 “ให้ความเห็น” ส าหรับเรียกดรูายชื่อผู้ขอทนุ ตรวจสอบข้อมลูผู้ขอทนุ ให้ความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาและแนบเอกสาร 
 “ส่งข้อมลู”  ส าหรับส่งใบสมคัรท่ีสมบรูณ์แล้วมายงัมลูนิธิฯ 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน้า 1 (มีขัน้ตอนต่อไปในหน้า 2) 

ส าหรับเรียกดูรายชื่อผู้ ที่
ส่ ง ใ บ สมั ค ร ข อ รั บทุ น    
และ เ ข้ า ไปตรวจสอบ
ข้อมูล ให้ความเห็นและ
แนบ เ อกส า ร (ยก เ ว้ น
ระดบัอดุมศกึษา) ส าหรับ
ผู้ขอทนุแตล่ะราย 

ก ด เ ม่ื อ พ ร้ อ ม ส่ ง ใ บ
สมั ค ร ม า ยั ง มู ล นิ ธิ ฯ 
(ส าห รับทุก ระดับชั น้
การศกึษา) 

กดเม่ือต้องการเรียกดู
รายช่ือผู้ ท่ีส่งใบสมัคร
ขอรับทนุ 

ส าหรับนักเรียนและนักศึกษาผู้ขอทุน 

ส าหรับอาจารย์ หรือ หน่วยงานผู้ดูแลทุน 

mailto:tiscofoundation@tiscofoundation.org
http://www.scholarship.tiscofoundation.org/


 

 

 

 วิธีการกรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต    
ระบบจะเปิดให้ท าการสมัครวันที่  1  พฤศจกิายน ถงึวันที่  31  มกราคม เท่านัน้                   
ท่ีอยู่ 48/4 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 1 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 02 6337501-7  โทรสาร 02 6380554   email: tiscofoundation@tiscofoundation.org 
 
 

 เมื่อเลือกเมนู “ให้ความเห็น” แล้ว ให้เลือกปีการศึกษาและระดบัชัน้ที่ต้องการตรวจสอบ แล้วกด “ต่อไป” หน้าจอจะปรากฎรายช่ือ          
ผู้ขอทนุทัง้หมด พร้อมสญัลกัษณ์ท้ายช่ือ 2 ต าแหนง่  

 ต าแหนง่แรก หมายถึง สถานะรอการตรวจสอบและความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ดแูลทนุ หากเป็นรูป         (สีแดง) หมายความว่า 
อาจารย์ ผู้ดแูลทนุยงัไมไ่ด้ให้ความคิดเห็น และแนบเอกสารใดๆ อาจารย์จะต้องเข้าไปด าเนินการเพื่อให้เป็นใบสมัครที่สมบรูณ์ 
หากเป็นรูป         (สฟีา้) หมายความว่าอาจารย์ได้ให้ความคิดเห็น แนบเอกสารครบถ้วนแล้ว และพร้อมส่งมายงัมลูนิธิฯ          

 ต าแหนง่ที่สองหมายถึง ความสมบรูณ์ของใบสมคัรท่ีผู้ขอทนุสง่มา หากเป็นรูป         (สแีดง) หมายความวา่ผู้ขอทนุยงักรอกข้อมลู
ไม่ครบถ้วน และยงัไมไ่ด้คลิกสง่ข้อมูลมายงัอาจารย์ผู้ ดแูลทนุ  หากเป็นรูป        (สีฟ้า) หมายความว่าผู้ขอทุนกรอกข้อมลูครบ   
ทกุข้อแล้ว และได้คลกิสง่ข้อมลูมายงัอาจารย์ผู้ดูแูลทนุแล้ว  

 ในส่วนของรายช่ือผู้ ที่ส่งใบสมคัรให้คลิกที่รูปกระดาษปากกาด้านหน้าของช่ือ เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูล ให้ความคิดเห็น และแนบ
เอกสาร ส าหรับผู้ขอทนุแตล่ะคน   

 เมื่อเข้าไปในหน้า “ข้อมลูนกัเรียน” ให้คลิก “รายละเอียดเพิ่มเติม” ที่อยู่ใต้ช่ือของผู้ขอทนุ หากข้อมลูถกูต้องและต้องการด าเนินการต่อ          
ให้เลอืก “ปิดหน้าตา่ง”  หากต้องการลบใบสมคัรนัน้ทิง้ ให้กด “ลบ” ซึง่ผู้ขอทนุจะต้องเร่ิมกรอกใหม ่ 

 พิมพ์ความคิดเห็นต่อผู้ ขอทุนแต่ละรายในช่องว่าง โดยให้ข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพครอบครัว และสภาพที่อยู่อาศัย 
รวมถึงแนบเอกสารตามที่ระบ ุหากแนบเอกสารไมค่รบระบบจะไมด่ าเนินการตอ่   

 การแนบเอกสาร ให้คลิก “Choose file” เพื่อ upload เอกสาร เอกสารแต่ละประเภทจะสามารถแนบได้เพียงไฟล์เดียว  หากมีเอกสาร
มากกวา่ 1 อยา่งที่ต้องการแนบ  เชน่  ใบเสร็จรับเงิน  รูปภาพ  เป็นต้น ให้รวมเอกสารเหล่านัน้อยู่ในไฟล์เดียวกันก่อน upload ขึน้ระบบ
จากนัน้คลกิที่ปุ่ ม “ตอ่ไป” ด้านลา่ง  

 เมื่อตรวจสอบ ให้ความเห็น และแนบเอกสารให้แก่ผู้ ขอทนุทกุรายที่ต้องการจะส่งใบสมคัรแล้ว ให้เลือก “สง่ข้อมูล” หน้าจอจะปรากฏ
รายช่ือผู้ขอทนุท่ีใบสมคัรสมบรูณ์แล้ว กรอกข้อมลูติดตอ่ของอาจารย์ผู้ขอทนุ และที่อยูข่องสถานศกึษาให้ถกูต้อง แล้วคลกิ “สง่ข้อมลู”  

 ระบบจะปรากฎ pop-up วา่ “ต้องการสง่ข้อมลูค าร้องขอทนุการศกึษาหรือไม”่ ให้คลกิ “OK”  
 ระบบจะปรากฎหน้า “ใบยืนยันการส่งใบสมัคร” จงึจะถือว่าการส่งใบสมัครมายังมูลนิธิฯ สมบรูณ์แล้ว ให้กดรูป diskette ด้านบน 

เพื่อท าการ save ข้อมูลลง computer ของท่าน จากนัน้ให้สั่ ง print เอกสารดังกล่าว ให้ผู้ มีอ านาจลงนามรับรองการส่งใบสมัคร 
แล้วส่งไปยังมูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์  โทรสาร หรืออีเมล 
 
 

 เมื่อเลอืกเมน ู “ให้ความเห็น” แล้ว ให้เลอืกปีการศึกษาและระดบัชัน้ที่ต้องการตรวจสอบ แล้วกด “ต่อไป” หน้าจอจะปรากฎรายช่ือผู้ ขอ
ทนุทัง้หมด พร้อมสญัลกัษณ์ท้ายช่ือ  2  ต าแหนง่  

 ต าแหนง่แรกหมายถึง สถานะรอการตรวจสอบและความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ดแูลทนุ หากเป็นรูป        (สีแดง) หมายความว่า 
อาจารย์ผู้ดแูลทนุยงัไมไ่ด้ให้ความคิดเห็น และแนบเอกสารใด ๆ อาจารย์จะต้องเข้าไปด าเนินการเพื่อให้เป็นใบสมัครที่สมบรูณ์
และพร้อมสง่ไปยงัมลูนิธิฯ หากเป็นรูป         (สฟีา้) หมายความวา่ อาจารย์ได้ให้ความคิดเห็นและแนบเอกสารครบถ้วนแล้ว  

 ต าแหน่งที่สองหมายถึง ความสมบูรณ์ของใบสมคัรที่ผู้ ขอทนุส่งมา  หากเป็นรูป        (สีแดง) หมายความว่า ผู้ขอทนุยงักรอก
ข้อมลูไมค่รบถ้วน และยงัไมไ่ด้คลกิสง่ข้อมลูมายงัอาจารย์ผู้ดแูลทนุ หากเป็นรูป         (สีฟ้า) หมายความว่า ผู้ขอทนุกรอกข้อมลู
ครบทกุข้อแล้ว และได้คลกิสง่ข้อมลูมายงัอาจารย์ผู้ดแูลทนุแล้ว  

 เมื่อต้องการจะสง่ใบสมคัรให้เลอืก “สง่ข้อมลู” หน้าจอจะปรากฏรายช่ือผู้ ขอทนุที่ใบสมคัรสมบรูณ์แล้ว ให้ท าการกรอกข้อมลูติดต่อของ
อาจารย์ผู้ดแูลทนุ และที่อยูข่องสถานศกึษาให้ถกูต้อง แล้วคลกิ “สง่ข้อมลู” ด้านลา่ง  

 ระบบจะปรากฎ pop-up วา่ “ต้องการสง่ข้อมลูค าร้องขอทนุการศกึษาหรือไม”่ ให้คลกิ “OK”  
 ระบบจะปรากฎหน้า “ใบยืนยันการส่งใบสมัคร” จึงจะถือว่าการส่งใบสมัครมายังมูลนิธิฯ สมบูรณ์แล้ว ให้กดรูป diskette 

ด้านบน เพื่อท าการ save ข้อมูลลง computer ของท่าน จากนัน้ให้สั่ ง print เอกสารดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองการ
ส่งใบสมัคร แล้วส่งไปยงัมูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์  โทรสาร หรืออีเมล 

******************** 
         หน้า 2 

ส าหรับสถาบันการศกึษาระดับประถม  มัธยม ปวช. และ ปวส. 

ส าหรับสถาบันการศกึษาระดับอุดมศกึษา 

mailto:tiscofoundation@tiscofoundation.org

