
 
 

 
 

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
ผู้สมัครขอรับทุนเพื่อการศึกษาทุกระดับ จะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกขัน้ต้นจากโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา  ตามเกณฑ์ดังนี ้

1) สามารถยื่นเร่ืองขอรับทุนได้ตัง้แต่ชัน้ประถมปีท่ี  5  จนถึงระดับปริญญาตรี 
2) ฐานะยากจน 

3) ต้องมีเกรดเฉลี่ยตัง้แต่ 1.5 ขึน้ไป 
4) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหม่ันเพียร มีระเบยีบวินัย และจริยธรรม 
5) ต้องเป็นผู้ ท่ีไม่ได้รับทุนการศึกษาจากท่ีอ่ืน ในขณะท่ีรับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  

6) ต้องเป็นผู้ ท่ีไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ ยืมเพื่อการศึกษา  
2. การย่ืนใบสมัคร 

นักเรียน/นักศึกษา จะต้องยื่นเร่ืองผ่านสถานศึกษาท่ีตนศึกษาอยู่ในปัจจุบนัเท่านัน้ โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้ด าเนินการจัดท า
หนังสือน าส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและหลักฐานต่างๆ ไปท่ี :     

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  เลขท่ี 48/4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 1 
 ถนนสาทรเหนือ   แขวงสีลม   เขตบางรัก   กรุงเทพฯ  10500  โทรศัพท์ 0-2633-7501-7 
3. ระยะเวลาในการย่ืนใบสมัคร 

3.1   นักเรียน / นักศึกษา ยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มกราคม ของทุกปี 
3.2   นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาท่ีจะย้ายสถานท่ีเรียนแห่งใหม่ จะต้องแจ้ง

สถานท่ีเรียนใหม่ให้มูลนิธิทราบ ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม ของทุกปี มิฉะนัน้จะถือว่าสละสิทธิ์ 

4. การพิจารณาอนุมัติทุน 

 คณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติทุนเพื่อการศึกษา และจะแจ้งผลการพิจารณา
ส าหรับนักเรียน / นักศึกษาท่ีอยู่สถานศึกษาเดิม ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี 

 กรณีนักเรียน / นักศึกษาทุกระดับต้องย้ายสถานท่ีเรียน มูลนิธิจะแจ้งผลการพิจารณาเพื่อรับทุนภายในเดือน
สิงหาคมของทุกปี 

5. หลักฐานส าหรับมูลนิธิเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุน 

การยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษาจะต้องมีหนังสือน าจากสถานศึกษา  โดยขอให้แจ้งจ านวน และระบุรายช่ือผู้ขอรับ
ทุนการศึกษา และชัน้เรียนด้วย 

5.1 ทุนใหม่ ส าหรับผู้ ท่ีไม่เคยยื่นเร่ืองขอรับทุน หรือเป็นผู้ ท่ีเคยได้รับทุนจากมูลนิธิมาก่อน แต่ได้ยกเว้นการรับทุนในปี
การศึกษาปัจจุบนั ต้องด าเนินการจัดเตรียมเอกสารดังนี ้
- กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของมูลนิธิให้ครบถ้วนทัง้ 2 หน้า 
- นักเรียนเป็นผู้ เขียนประวัติและสภาพความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบนั จ านวน 1 หน้ากระดาษ (ยกเว้น

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 5) 
- ส าเนาทะเบยีนบ้าน หรือ ส าเนาบตัรประชาชน 
- ส าเนาผลการศึกษาเทอมล่าสุด (เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต ่ากว่า 1.50) 
- รูปถ่ายหน้าตรงจ านวน 1 รูป 
- ส าเนาบตัรนักศึกษา (ส าหรับระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา)              

(โปรดพลิก)                   
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มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล 
ระเบียบการขอรับทุนเพื่อการศึกษา www.tiscofoundation.org

ระเบียบส าหรับแบบฟอร์มขอทุนเอกสารและออนไลน์ (www.scholarship.tiscofoundation.org) 
 



 
     

          5.2    ทุนต่อเน่ือง ส าหรับนักเรียนท่ีได้รับทุนของมูลนิธิในปีปัจจุบนัและประสงค์จะขอรับทุนต่อเน่ืองในปีต่อไป ต้องยื่น
แบบฟอร์มการขอรับทุนไปยังมูลนิธิทุกปี  โดยใช้แบบฟอร์มประเภทขอรับทุนการศึกษาต่อเน่ือง และต้องปฏิบตัิดังนี ้

1.  กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่อเน่ืองให้ครบถ้วนทัง้ 2 หน้า 
2. ต้องแนบหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาของปีท่ีได้รับทุนในปัจจุบนั ได้แก่  

-  ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก หน้าท่ีแสดงช่ือเจ้าของบญัชี และหน้าท่ีแสดงจ านวนเงินในบญัชีตัง้แต่เร่ิมน า
เงินทุนเข้าบญัชีจนถึงปัจจุบนั  

-   บญัชีแสดงการใช้จ่ายเงินโดยใช้แบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิ 
-   ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน 
- ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ถ้ามี 

3.  ส าเนาผลการศึกษาเทอมล่าสุด (เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต ่ากว่า 1.50) 
4.  ส าเนาบตัรประชาชน 
 

6. มูลนิธิจะไม่พิจารณาทุนการศึกษาในกรณีท่ี 
6.1   ยื่นเร่ืองขอรับทุนการศึกษาส่งไปมูลนิธิหลังจากระยะเวลาท่ีมูลนิธิก าหนด 
6.2   ส่งเอกสารและหลักฐานของผู้ขอรับทุนไม่ครบถ้วน 
6.3   ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง 
6.4   ไม่ใช้แบบฟอร์มของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล 

 

เม่ือนักเรียน/นักศึกษาได้รับทุนเพื่อการศึกษาแล้ว ให้โรงเรียนและนักเรียน/นักศึกษาปฏิบตัิตาม ข้อปฏิบัติ และ ข้อห้าม 
ดังต่อไปนี ้ 

ข้อปฏิบัติ 
1. น าเช็คหรือตั๋วแลกเงินไปเปิดบญัชีออมทรัพย์ในช่ือของนักเรียนเท่านัน้ 
2. เปิดบญัชีกับธนาคารออมสินหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  หากในพืน้ท่ีไม่มี 2 ธนาคารดังกล่าว ให้ใช้

ธนาคารอ่ืนได้ 
3. น าสมุดเงินฝากให้อาจารย์ท่ีดูแลนักเรียนทุนเป็นผู้ เก็บรักษาเท่านัน้ 
4. การเบกิถอนเงิน ให้เบกิเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อใช้จ่ายเร่ืองการศึกษา และต้องเขียนรายงานทันทีตามแบบฟอร์ม

รายงานของมูลนิธิเท่านัน้  และถ้ามีใบเสร็จขอให้แนบส่งให้มูลนิธิในการขอรับทุนต่อเน่ืองด้วย  
 

ข้อห้าม 
1. ห้ามใช้บตัร ATM 
2. ห้ามเบกิเงินเป็นก้อนล่วงหน้าแล้วน าไปทยอยใช้จ่ายในเดือนต่อๆ ไป 
3. ห้ามน าสมุดเงินฝากไปเก็บไว้เองหรือฝากไว้กับผู้ปกครอง 
4. ห้ามน าเงินของครอบครัวและของส่วนตัวมาฝาก–ถอนร่วมกับบญัชีเงินทุนการศึกษาของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  
5. ห้ามน าเงินทุนไปเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกจากเพื่อการศึกษาของนักเรียนท่ีได้รับทุนเท่านัน้ 
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 ระเบียบปฏิบัติการใช้จ่ายเงินทุนเพ่ือการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพ่ือการกุศล 
(กรุณาอ่านให้เข้าใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง) 

หากโรงเรียนหรือนักเรียน/นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น มูลนิธิจะตัดสิทธิ์ในการพิจารณาในปีต่อๆ ไป 



                    

           

   

          วันที่  เดือน      พ.ศ.   
1.  ช่ือและนามสกุลนักเรียน (ตัวบรรจง)                                                                  อายุ             ปี 
     วัน-เดือน-ปีเกิด       เลขบัตรประชาชน                                          ศาสนา               
     ที่อยู่ปัจจุบัน                  โทรศัพท์    
     ก าลังศึกษาอยู่ชัน้      แผนก/สาขา      
     สถานที่ก าลังศึกษา              ต าบล/แขวง                   
     อ าเภอ/เขต                        จังหวัด                        รหสัไปรษณีย์                                                       

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

2. นามบิดา      อายุ     ปี            ยังมีชีวิตอยู่           ถึงแก่กรรม 
    ที่อยู่ปัจจุบัน              
    อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1.      รับจ้าง  (โปรดระบุงานที่ท าโดยละเอียด)     ต าแหน่ง                               
 2.      รับราชการ  ต าแหน่ง                                  
 3.      ค้าขาย (ต้องระบุสินค้าที่ขายโดยละเอียด ซ่ึงมีผลต่อการพิจารณา) __________________________________________ 
 4.      ท านา                                          ท าไร่ (ระบุ)                                     ท าสวน (ระบุ) 
  

5.      อาชพีอ่ืนๆ         
6.  รายได้วัน/เดือนละ    บาท 

    สถานที่ท างาน         จังหวัด     

3.นามมารดา      อายุ      ปี          ยังมีชีวิตอยู่             ถึงแก่กรรม 
   ที่อยู่ปัจจุบัน              
   อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1.      รับจ้าง  (โปรดระบุงานที่ท าโดยละเอียด)     ต าแหน่ง                            
 2.      รับราชการ  ต าแหน่ง      
 3.      ค้าขาย ( ต้องระบุสินค้าที่ขายโดยละเอียด ซ่ึงมีผลต่อการพิจารณา)                    
 4.      ท านา                                          ท าไร่ (ระบุ)                     ท าสวน(ระบุ)                            

5.      อาชีพอื่นๆ          
6. รายได้วัน/เดือนละ    บาท 

    สถานที่ท างาน         จังหวัด     

4. ผู้ขอรับทนุอาศัยอยู่กับ    บิดา         มารดา            บิดา-มารดา   
                    ญาติ มีความสัมพันธ์เป็น                   อาชีพ    รายได้    บาท 
      ผู้อุปการะ (ระบุช่ือ)             อาชีพ   รายได้    บาท 

5. สภาพที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านของตนเองพร้อมที่ดิน              บ้านของตนเองแต่ที่ดินเช่า              บ้านผ่อนส่ง 
     บ้านเช่า         ห้องเช่า         หอพัก, เสียค่าเช่าที่พักเดือนละ             บาท 

 อ่ืน ๆ  (วัด,บ้านพักครู, ฯลฯ )        
   บ้านที่อยู่อาศัยมีอุปกรณ์ดังนี ้  
           โทรทศัน์        หม้อหงุข้าวไฟฟ้า                 ตู้เย็น                      เคร่ืองซักผ้า              เตาแก็ส                 เตารีดไฟฟ้า 
           พัดลม           เคร่ืองเล่น ซีดี/ดีวีดี               คอมพิวเตอร์            จักรยาน                   จักรยานยนต์          โทรศัพท์มือถือ 
           รถยนต์          รถปิคอัพ (รถกะบะ)              รถไถนา                  รถอีแต๋น                  อ่ืน ๆ  (ระบุ)                          
  

6. ที่ดินท ากินของครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1) 
           เป็นของตนเอง        ไร่            เช่าผู้อ่ืน              ไร่   ค่าเช่าราคาปีละ                     บาท 

www.tiscofoundation.or
g 

มูลนิธิทสิโก้ เพื่อการกุศล 

แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อการศึกษา 

 ต้องใช้แบบฟอร์มฉบับนีเ้ท่านัน้ 

 



      (หน้า 1)       ( โปรดพลิก )  2559 
7. ความสัมพันธ์ในครอบครัว (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
            บิดามารดาอยู่บ้านเดียวกัน            บิดา-มารดาอยู่คนละจังหวัดเน่ืองจากแยกกันท างาน   หย่าร้างกัน 
            บิดามีภรรยาใหม่                     มารดามีสามีใหม่                อ่ืน ๆ  (ระบุ)      
 

8. จ านวนพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน     คน    แยกไปมีครอบครัว (แต่งงาน)            คน  ดังรายช่ือต่อไปนี ้
 

ล าดับที่ เพศ ช่ือ/นามสกุล อายุ การศึกษา
ระดับชัน้ 

อาชีพ/
ต าแหน่ง

(กรณีท างาน) 

สถานที่ท างานหรือ 
สถานที่ศึกษา 

(กรณีก าลังศึกษาอยู่) 

รายได้ 

        
        
        
        
        
        

 9.  นักเรียนได้เงินมาโรงเรียนวันละ                 บาท    โดยจะต้องแบ่งจ่ายเป็นค่าพาหนะวันละ                บาท 
      ผู้ให้ความอุปการะเก่ียวข้องเป็น                    
10.  นักเรียนเคยได้รับทนุมาก่อนหรือไม่  (ถ้าเคยระบุ/ช่ือทนุ)                    ทนุละ    บาท 
11.  ปัจจุบันนักเรียนได้รับทนุอ่ืนๆ (ระบุช่ือทนุ)                    ___ทนุละ    บาท 
12.  ปัจจุบันนักเรียนหรือพี่น้องของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ ได้รับทนุกยศ. หรือ กรอ.บ้างหรือไม่   
           ไม่มี       มี จ านวน       คน   ได้แก่ (ระบุช่ือผู้ที่ได้รับทนุกยศ. หรือ กรอ.)       
13. นักเรียนมีความประสงค์จะขอรับทนุจากมูลนิธิทสิโก้ เพื่อศึกษาต่อชัน้       ________ 
     ที่โรงเรียน        ต าบล/แขวง     
     อ าเภอ/เขต    จังหวัด         รหสัไปรษณีย์       

  
14. หลังเลิกเรียน วันหยุด หรือปิดเทอม 
           ไม่ได้ท างานหารายได้พิเศษ           ท างานพิเศษ ระบุงานที่ท า       รายได้วันละ/เดือนละ                      บาท 
 
 ส าหรับนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  จะต้องเขียนจุดมุ่งหมายในอนาคตของนักเรียนเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 
 

 
 

17. ให้อาจารย์ผู้ดูแลทนุการศึกษาเป็นผู้ให้ความคิดเหน็ 
  ข้าพเจ้า         ต าแหน่ง                   
เหน็สมควรให้นักเรียนช่ือ_________________________________ ชัน้          มีเกรดเฉล่ีย        ปีการศึกษา               
เป็นผู้เหมาะสมที่จะรับทนุจากมูลนิธิทสิโก้ โดยมีความเหน็ดังนี ้(โปรดระบุสภาพความขาดแคลนและปัญหาความเป็นอยู่ในครอบครัวโดย
ละเอียด) _____________________________________________________________________________________________________ 
               

               

               

               

ลงช่ือ    ________(อาจารย์ผู้ดูแลทนุ)   ช่ือสถานศึกษา_________________________________________ 

เอกสารประกอบแบบฟอร์มขอรับทนุ              
           หนังสือน าส่งจากสถานศึกษา           ส าเนาผลการศึกษาเทอมล่าสุด ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนาบัตรประชาชน                                            
           บรรยายประวัติและสภาพความเป็นอยู่ 1 หน้ากระดาษ (ยกเว้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5)                                             

* หมายเหต ุ   การกรอกข้อความตามความจริงอย่างละเอียด จะมีผลต่อการพิจารณาทุนเป็นอย่างมาก                (หน้า 2) 

กรณีที่ย้ายสถานที่เรียนตามระดบัการศึกษาที่สูงขึน้ จะต้องส่งหลักฐานการเข้าเรียนที่ใหม่ให้มูลนิธิทราบ 
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี มิฉะนัน้ถือว่าสละสิทธ์ิ 

 15. นักเรียนเขียนประวัติของตนเอง/เหตุผลในการขอรับทนุการศึกษา สภาพความเป็นอยู่ และปัญหาในครอบครัวโดยละเอียด 
ประมาณ 1 หน้ากระดาษ (ยกเว้นระดับประถมศึกษา) 

16. ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะศึกษาต่อ  ต้องเขียนจุดมุ่งหมายในการขอรับทนุเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรี        ประมาณคร่ึงหน้ากระดาษ 


