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1. คณุสมบัตขิองผู้ขอรับทนุ 

ผู้สมคัรขอรับทุน เพือการศึกษา (ซงึต่อไปนีจะเรียกว่า “ผู้ขอทุน”) ทุกระดบั จะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาทีได้รับการ

คัดเลือกขันต้นจากสถาบันการศกึษา ตามเกณฑ์ดงัต่อไปนี 

1) กําลงัศกึษาอยู่ชนัประถมศึกษาปีที  5  จนถงึระดบัปริญญาตรี 

2) ฐานะยากจน 

3) ต้องมีคะแนนเฉลียตงัแต่ 1.50 ขนึไป 

4) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยนัหมันเพียร มีระเบียบวนิยั และจริยธรรม 

5) ต้องเป็นผู้ ทีไม่ได้รับทนุการศกึษาต่อเนืองจากทีอนื ในขณะทีรับทนุจากมลูนิธิทิสโก้ เพือการกศุล 

6) ต้องเป็นผู้ ทีไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ ยืมเพือการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพือการศึกษาทีผูกกบัรายได้   

ในอนาคต (กรอ.) หรือทนุต่อเนืองจากหน่วยงานใด ๆ 

2. การยนืใบสมัคร 

2.1  การยืนใบสมัครแบบเอกสาร: ผู้ขอทนุจะต้องยืนเรืองผ่านสถานศกึษาทีตนศกึษาอยู่ในปัจจบุนัเทา่นนั โดยสถานศึกษาจะ

เป็นผู้ ดําเนินการจดัทําหนงัสือนําส่งแบบฟอร์มการขอรับทนุและหลกัฐานต่างๆ ไปตามทีอยู่ของมลูนิธิฯ โดยขอให้แจ้งจํานวน 

และระบรุายชือผู้ขอรับทนุการศึกษาและชันเรียนด้วย  

ใบสมคัรสามารถ download ได้จาก http://tiscofoundation.org/thai/conduct _th.html 

2.2  การยืนใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต: เข้าเว็บไซต์ http://scholarship.tiscofoundation.org เพือให้ผู้ขอทุนกรอกข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ต ซึงจะมีส่วนให้อาจารย์/หน่วยงานผู้ดูแลทุนตรวจสอบข้อมูล และ upload เอกสารหลักฐานต่างๆ ด้วย เมือทํา

รายการสําเร็จ หน้าจอจะปรากฏ “ใบยืนยนัการส่งใบสมคัร” ซงึจะระบุชือและประเภททุนของผู้สมคัร ให้อาจารย์/หน่วยงาน

ผู้ดูแลทุนส่ง “ใบยืนยนัการส่งใบสมคัร” ไปทีมูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรืออีเมล กรุณาศึกษา “วิธีการยืนใบสมคัรทาง

อนิเทอร์เน็ต” ตามทีแนบมานี อย่างละเอียด 

3. ระยะเวลาในการยืนใบสมัคร 

 มลูนิธิฯ เปิดรับแบบฟอร์มใบสมคัรทงัแบบเอกสารและทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มกราคมของ

ทุกปี 

4. การแจ้งผลการพิจารณาอนุมัตทินุ 

 สําหรับผู้ขอทนุในทกุระดบัชนัทีศกึษาอยู่ทีสถานศกึษาเดิม มลูนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณา ภายในเดือนมถิุนายนของทุกปี 

 สําหรับผู้ขอทุนในทกุระดบัชนั ทีย้ายสถานศกึษา มลูนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณาภายในเดือนพฤศจกิายนของทกุปี 

5. หลักฐานสําหรับมูลนิธิฯ เพอืใช้ประกอบการพิจารณาให้ทนุ 

5.1 ทุนใหม่: สําหรับผู้ ทีไมเ่คยยืนใบสมคัรขอรับทนุของมลูนิธิฯ มาก่อน หรือเป็นผู้ทีเคยได้รับทุนจากมูลนิธิฯ แล้ว แต่ขาดการรับ

ทนุในปีการศกึษา ปัจจบุนั ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี 
- แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทนุการศกึษา (เฉพาะการยืนใบสมคัรแบบเอกสารเท่านนั) กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนทงั 2 หน้า 

- สําเนาบตัรประชาชน 

- หนงัสือรับรองสถานภาพนกัเรียน/นกัศกึษา 

- สําเนาผลการศึกษาเทอมล่าสดุ (คะแนนเฉลียต้องไม่ตํากว่า 1.50) 

- จดหมายรับรองจากอาจารย์ทปีรึกษา (สําหรับระดับอุดมศกึษาเท่านัน) 

มูลนิธิทสิโก้ เพอืการกุศล 

ระเบียบการขอรับทุนเพือการศึกษา www.tiscofoundation.org
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- เขียนเล่าสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพครอบครัว และสภาพทีอยู่อาศัย ตามความเป็นจริง จํานวน 1 หน้ากระดาษ 

(สําหรับการยืนใบสมคัรทางอนิเทอร์เน็ต จะมีพืนทีให้พิมพ์เข้าระบบ โดยไม่ต้องแนบมาเป็นเอกสาร) 

- รูปถ่ายหน้าตรง จํานวน 1 รูป (เฉพาะการยืนใบสมคัรแบบเอกสารเท่านนั) 

- รูปถ่ายบ้านทีอยู่อาศยัพร้อมผู้ปกครองและผู้ขอทนุ เพือประกอบการพิจารณา  

5.2 ทุนต่อเนือง: สําหรับผู้ ขอทุนทีได้รับทุนของมูลนิธิฯ ในปีการศึกษาปัจจุบนัและประสงค์จะขอรับทุนต่อเนืองในปีการศึกษา

ต่อไป ต้องยืนแบบฟอร์มการขอรับทนุไปยังมลูนิธิฯ ทกุปี  และต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี 

- แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทนุการศกึษาต่อเนือง (เฉพาะการสมคัรแบบเอกสารเท่านนั) กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนทัง 2 หน้า 

- สําเนาบตัรประชาชน 

- หนงัสือรับรองสถานภาพนกัเรียน/นกัศกึษา 

- สําเนาผลการศึกษาเทอมล่าสดุ (คะแนนเฉลียต้องไม่ตํากว่า 1.50) 

- สําเนาสมดุบญัชีเงนิฝาก หน้าทีแสดงชือเจ้าของบญัชี และหน้าทีแสดงจํานวนเงินในบญัชีตงัแต่เริมนําเงินทุนเข้าบญัชีใน

ปีล่าสดุและรายการเบกิจ่ายเงนิทุนจนถึงปัจจบุนั 

- รายงานการใช้จ่ายเงินโดยใช้แบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิฯ พร้อมแนบใบเสร็จรับเงนิค่าบํารุง / ค่าธรรมเนียม

การศึกษาและใบเสร็จ รับเงินอืน ๆ ทีมีค่าใ ช้จ่ายต่อรายการ หรือต่อใบเสร็จ ตังแต่  500 บาทขึนไปมาด้วย 

สาํหรับการสมัครแบบออนไลน์ เนืองจากระบบมีเนือทีจํากัด ดังนันกรณีมีใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ สามารถรวม

ใบเสร็จในไฟล์ ๆ หนึง เช่น MS Word ก่อน แล้วจงึแนบไฟล์นัน มาในระบบออนไลน์ 

(กรุณาปฏิบัติตามระเบียบการใช้จ่ายเงนิทุนในด้านหลังของแบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงนิอย่างเคร่งครัด) 
 

6. มูลนิธิฯ จะไม่พจิารณาทุนการศกึษาในกรณีดังต่อไปนี 

6.1  ยืนใบสมคัรขอรับทนุการศกึษาหลงัจากระยะเวลาทีมลูนิธิฯ กําหนด 

6.2  กรอกข้อมลูหรือส่งเอกสารหลกัฐานตามทีมลูนิธิฯ กําหนดไม่ครบถ้วน 

6.3  ให้ข้อมลูไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

6.4  ไม่ใช้แบบฟอร์มของมลูนิธิฯ 
 

7. กรณีการเปลยีนสถานศกึษาของผู้ขอทุน  

    สําหรับผู้ขอทนุทีย้ายไปศกึษาต่อในสถานการศกึษาทีระดบัสงูขนึ ต้องปฏิบตัิดังต่อไปนี 

7.1 สําหรับผู้ขอทุนในระดบัชนั ประถมศึกษาปีที 6 / มธัยมศึกษาปีที 3 สามารถแจ้งสถานทีศึกษาใหม่พร้อมหลกัฐานให้

มูลนิธิฯ ภายในวันที 15 พฤษภาคม เพือผู้ขอทุนจะได้ทราบผลการขอทุนภายในเดือนมิถุนายน หากไม่ทัน 

สามารถแจ้งภายใน 31 กรกฎาคม ซึงผู้ขอทนุจะได้ทราบผลการขอทนุภายในเดือนพฤศจกิายน 

7.2 สําหรับผู้ขอทุนทีในระดบัชนั มธัยมศกึษาปีที 6 / อาชีวศกึษาในระดบั ปวช 3 และ ปวส.2 สามารถแจ้งสถานทีศึกษา

ใหม่พร้อมหลกัฐานให้มลูนิธิฯ ภายในวันท ี 31 กรกฎาคม เพือผู้ขอทนุจะได้ทราบผลการขอทุนภายในเดอืน

พฤศจกิายน  

โดยการส่งหลักฐานเอกสารอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี เพอืแสดงว่าได้เข้าเป็นนกัเรียน/นกัศกึษาในสถานทีศกึษาใหม่ 

เป็นทีเรียบร้อย มิฉะนนัจะถือว่าสละสิทธิ 

- สําเนาบตัรประจําตวันกัเรียน  / นกัศกึษาของสถานศกึษาใหม่ หรือ 

- หนงัสือรับรองสถานภาพนกัเรียน / นกัศึกษาจากสถานศกึษาใหม ่หรือ 

- สําเนาใบเสร็จค่าบํารุงการศกึษาของสถานศึกษาใหม่ หรือ 

- จดหมายจากสถานศกึษาเดิมแจ้งยืนยนัการเข้าศกึษาในสถานศึกษาใหม่ 
 

***หากสถานศึกษาหรือผู้ขอทุนส่งเอกสารไม่ครบหรือไม่ปฏิบัตติามระเบียบทีกาํหนดไว้  

มูลนิธฯิ จะตดัสิทธิในการให้ทุนการศึกษาทนัท*ี** 



                    

           

   

          วันท ี  เดือน      พ.ศ.   

1.  ชือและนามสกุลผู้ขอทนุ (ตัวบรรจง)                                                                  อายุ             ปี 

     วัน-เดือน-ปีเกิด       เลขบัตรประชาชน                                          ศาสนา               

     ทอียู่ ปัจจุบัน                                                                           

       โทรศัพท์                               Email                                                                  

     กําลังศึกษาอยู่ชัน           สถานศึกษา                                                 

     คณะหรือสาขา                          ทอียู่                        ตาํบล/แขวง                                        

     อาํเภอ/เขต                                               จังหวัด                                             รหสัไปรษณีย์                          

     สถานศึกษานมีีชันเรียนสงูสุดคือ        ป.6          ม.3           ม.6           ปวช.            ปวส.              ปริญญาตรี   

2. นามบดิา      อายุ     ปี            ยังมีชีวิตอยู่           ถึงแก่กรรม 

    ทอียู่ปัจจุบัน              

    อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1.      รับจ้าง  (โปรดระบุงานททีาํโดยละเอยีด)     ตาํแหน่ง                               

 2.      รับราชการ  ตาํแหน่ง                                  

 3.      ค้าขาย (ต้องระบุสินค้าทีขายโดยละเอียด ซึงมผีลต่อการพจิารณา) __________________________________________ 

 4.      ทาํนา         ทาํไร่ (ระบุ)                                     ทาํสวน (ระบุ)                              

5.      อาชีพอืนๆ         

6.  รายได้วนั/เดือนละ    บาท 

    สถานทีทาํงาน         จังหวัด     

3.นามมารดา      อายุ      ปี          ยังมีชีวิตอยู่             ถึงแก่กรรม 

   ทอียู่ปัจจุบัน              

   อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1.      รับจ้าง  (โปรดระบุงานททีาํโดยละเอยีด)     ตาํแหน่ง                            

 2.      รับราชการ  ตาํแหน่ง      

 3.      ค้าขาย ( ต้องระบุสินค้าทขีายโดยละเอียด ซึงมีผลต่อการพจิารณา)                    

 4.      ทาํนา         ทาํไร่ (ระบุ)                                     ทาํสวน(ระบุ)                            

5.      อาชีพอืนๆ          

6. รายได้วนั/เดือนละ    บาท 

    สถานทีทาํงาน         จังหวัด     

4. ผู้ขอทุนอาศัยอยู่กับ    บิดา         มารดา            บิดา-มารดา   

                    ญาติ มคีวามสัมพันธ์เป็น                   อาชีพ    รายได้    บาท 

      ผู้อุปการะ (ระบุชอื)             อาชีพ   รายได้    บาท 

5. สภาพทอียู่ปัจจุบัน   บ้านของตนเองพร้อมทดีิน              บ้านของตนเองแต่ทดีินเช่า              บ้านผ่อนส่ง 

     บ้านเช่า         ห้องเช่า         หอพัก, เสียค่าเช่าทพีกัเดือนละ             บาท 

 อืน ๆ  (วดั,บ้านพักครู, ฯลฯ )        

   บ้านทอียู่อาศัยมีอุปกรณ์ดังนี (ตอบได้มากกว่า 1) 

           ตู้เย็น                  เครืองซักผ้า                  แอร์                       คอมพิวเตอร์            จักรยานยนต์ 

           รถยนต์                รถกระบะ                    รถแทรกเตอร์           รถอีแต๋น                  อืนๆ (ระบุ)                           

6. ทีดินทาํกินของครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1) 

           เป็นของตนเอง        ไร่            เช่าผู้อนื              ไร่   ค่าเช่าราคาปีละ                     บาท 

 

 โปรดพลกิ          หน้า 1               แก้ไขลา่สุด 11/04/2562 

www.tiscofoundation.org 

มูลนิธิทสิโก้ เพอืการกุศล 

แบบฟอร์มการขอรับทุนเพอืการศึกษา-ทุนใหม่ 

 ต้องใช้แบบฟอร์มฉบบันีเท่านัน 

 



7. ความสัมพันธ์ในครอบครัว  (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 

            บิดามารดาอยู่บ้านเดยีวกัน            บิดา-มารดาอยู่คนละจังหวัดเนืองจากแยกกันทาํงาน   หย่าร้างกัน 

            บิดามภีรรยาใหม่                     มารดามีสามีใหม่                อืน ๆ  (ระบุ)      

 

8. จาํนวนพีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน     คน    แยกไปมีครอบครัว (แต่งงาน)            คน  ดังรายชือต่อไปน ี

 

ลาํดับท ี เพศ ชือ/นามสกุล อาย ุ การศึกษา

ระดับชัน 

อาชีพ/

ตาํแหน่ง

(กรณีทาํงาน) 

สถานททีาํงานหรือ 

สถานทศึีกษา 

(กรณีกาํลังศึกษาอยู่) 

รายได้ 

        

        

        

        

        

        

 9.  ผู้ขอทุนได้เงนิมาใช้จ่ายวนัละ                     บาท    โดยจะต้องแบ่งจ่ายเป็นค่าพาหนะวันละ                     บาท 

      ผู้ให้ความอุปการะเกยีวข้องเป็น                    

10.  ผู้ขอทุนเคยได้รับทุนมาก่อนหรือไม่  (ถ้าเคยระบุ/ชือทุน)                              ทุนละ    บาท 

11.  ปัจจุบันผู้ขอทุนได้รับทุนอืนๆ (ระบุชอืทุน)                               ทนุละ    บาท 

12.  ปัจจุบันผู้ขอทุนหรือพน้ีองของผู้ขอทนุทกีาํลังศึกษาอยู่  ได้รับทนุกยศ. หรือ กรอ.บ้างหรือไม่   

           ไม่มี       ม ีจํานวน       คน   ได้แก่ (ระบุชอืผู้ทไีด้รับทุนกยศ. หรือ กรอ.)       

13. มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึษาจากมูลนิธิ เพือศึกษาต่อในชัน         

 ศึกษาต่อสถานศึกษาเดิม              ชือสถานศึกษาใหม่ทจีะไปศึกษาต่อ ___________________________________________ 

 
14. หลังเลิกเรียน / วันหยุด / ปิดเทอม 

           ไม่ได้ทาํงานหารายได้พิเศษ     ทาํงานพิเศษ ระบุงานททีาํ                 รายได้วนัละ/เดือนละ                     บาท 

 

 สาํหรับนักเรียนทจีะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  จะต้องเขียนจุดมุ่งหมายในอนาคตของนักเรียนเมือสาํเร็จการศึกษาแล้ว 

 
 

 
 

17. ความคิดเหน็จากอาจารย์ผู้ดูแลทนุ (เฉพาะผู้ขอทุนในระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอาชีวศึกษาเท่านัน) 

  ข้าพเจ้า         ตาํแหน่ง                   

เหน็สมควรให้ผู้ขอทุนชือ     ชัน          มคีะแนนเฉลีย        ปีการศึกษา               

เป็นผู้เหมาะสมทจีะรับทุนจากมูลนิธิทสิโก้ โดยมีความเหน็ดังนี (โปรดระบุสภาพความขาดแคลนและปัญหาความเป็นอยู่ในครอบครัว 

โดยละเอียด)               

               

               

               

ลงชอื       (อาจารย์ผู้ดแูลทนุ)   หมายเลขโทรศัพท์        

Email  _____________________________________________ 

18. เอกสารประกอบแบบฟอร์มการขอรับทุน (กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วนเพราะมีผลต่อการพิจารณาการให้ทุน)                                              

           สาํเนาบัตรประชาชน            หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา     สาํเนาผลการศึกษาเทอมล่าสุด   

           จดหมายรับรองจากอาจารย์ทปีรึกษา (สําหรับระดับอุดมศึกษาเท่านัน)   รูปถ่ายสภาพบ้านของผู้ขอทุน                                       

 เขียนเล่าประวัติและสภาพความเป็นอยู่   หน้ากระดาษ (ยกเว้นระดับประถมศึกษา)         หน้า 2               แก้ไขลา่สดุ 11/04/2562 

 

กรณีทย้ีายสถานทีเรียนตามระดบัการศึกษาทสีูงขึน ผู้ขอทุนจะต้องส่งหลักฐานการเข้าเรียนสถานศึกษาใหม่ให้มูลนิธิทราบ  

โดยระดบั ป.6 / ม.3 ต้องส่งภายใน 15 พฤษภาคมของทุกปี  และ ม.6 / ปวช. / ปวส. ต้องส่งภายในวนัที 31 กรกฎาคม ของทุกปี มิฉะนันถือว่าสละสิทธิ  

(กรุณาดรูะเบียบการขอรับทุนเพอืการศึกษา ข้อ 7. กรณีการเปลยีนสถานศึกษาของผู้ขอทุน) 

 15. ผู้ขอทุนเขียนประวตัิของตนเอง/เหตุผลในการขอรับทุนการศึกษา สภาพความเป็นอยู่ และปัญหาในครอบครัวโดยละเอียด 

ประมาณ 1 หน้ากระดาษ (ยกเว้นระดับประถมศึกษา) 

16. สาํหรับผู้ขอทนุในระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ทจีะศึกษาต่อ  ต้องเขียนจุดมุ่งหมายในการขอรับทุนเพือการศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรี  (ประมาณครึงหน้ากระดาษ) 


