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มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล
ระเบียบการขอรับทุนเพื่อการศึกษา

1. คุณสมบัตขิ องผู้ขอรับทุน
ผู้สมัครขอรับทุนเพื่อการศึกษาทุกระดับ
จะต้ องเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้ รับการคัดเลือกขัน้ ต้ นจาก
โรงเรียนหรือสถานศึกษา ตามเกณฑ์ดงั นี ้
1 สามารถยื่นเรื่ องขอรับทุนได้ ตั ้งแต่ชั ้นประถมปี ที่ 6 จนถึงระดับปริ ญญาตรี
2 ฐานะยากจน
3 ต้ องมีเกรดเฉลีย่ ตั ้งแต่ 1.5 ขึ ้นไป
4 มีความประพฤติเรี ยบร้ อย ขยันหมัน่ เพียร มีระเบียบวินยั และจริ ยธรรม
5 ต้ องเป็ นผู้ที่ไม่ได้ รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
6 ต้ องเป็ นผู้ที่ไม่ได้ รับเงินกองทุนให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
2. การยื่นใบสมัคร
นักเรี ยน/นักศึกษา จะต้ องยื่นเรื่ องผ่านสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ในปั จจุบนั เท่านั ้น โดยสถานศึกษาจะเป็ นผู้ดาเนินการ
จัดทาหนังสือนาส่งแบบฟอร์ มการขอรับทุนและหลักฐานต่าง ๆ ไปที่ :
มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล เลขที่ 48/11 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 5
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2633-7501-7
3. ระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร
3.1 นักเรี ยน / นักศึกษา ยื่นแบบฟอร์ มขอรับทุนภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มกราคม ของทุกปี
3.2 นักเรี ยนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาที่จะย้ ายสถานที่เรี ยนแห่งใหม่ จะต้ องแจ้ งสถาน
ที่เรี ยนใหม่ให้ มลู นิธิทราบ ภายในเดือนมิถนุ ายน ของทุกปี
3.3
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จะเข้ าศึกษาต่อสถานที่เรี ยนแห่งใหม่ จะต้ องแจ้ งสถานที่เรี ยนแห่งใหม่ให้
มูลนิธิทราบ ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี
4. การพิจารณาอนุมัตทิ ุน
คณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จะเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิทนุ เพื่อการศึกษา และจะแจ้ งผลการ
พิจารณาสาหรับนักเรี ยน / นักศึกษาที่อยู่สถานศึกษาเดิม ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
กรณีนกั เรี ยน / นักศึกษาทุกระดับต้ องย้ ายสถานที่เรี ยน มูลนิธิจะแจ้ งผลการพิจารณาเพื่อรับทุนภายใน
เดือนสิงหาคมของทุกปี
5. หลักฐานสาหรับมูลนิธิเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาให้ ทุน
การยื่นแบบฟอร์ มเพื่อขอรับทุนการศึกษาจะต้ องมีหนังสือนาจากสถานศึกษา โดยขอให้ แจ้ งจานวน และระบุรายชื่อ
…ผู้ขอรับทุนการศึกษา และชั ้นเรี ยนด้ วย
5.1 ทุนใหม่ (สาหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นเรื่ องขอ หรื อเป็ นผู้ที่เคยได้ รับทุนจากมูลนิธิมาก่อน แต่ได้ ถกู ยกเว้ นการให้ ทนุ ใน
ปี การศึกษาปั จจุบนั ) ต้ องดาเนินการจัดเตรี ยมเอกสารดังนี ้
- กรอกแบบฟอร์ มการขอรับทุนของมูลนิธิให้ ครบถ้ วนทั ้ง 2 หน้ า
- นักเรี ยนเป็ นผู้เขียนประวัติและสภาพความเป็ นอยู่ของตนเองในปั จจุบนั จานวน 1 หน้ ากระดาษ
- สาเนาทะเบียนบ้ าน
- สาเนาผลการเรี ยนภาคเรี ยนที่ 1 ของปี การศึกษาปั จจุบนั (เกรดเฉลีย่ ต้ องไม่ต่ากว่า 1.50 )
- รูปถ่ายหน้ าตรงจานวน 1 รูป
- สาเนาบัตรนักศึกษา (สาหรับระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา)
(โปรดพลิก)
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5.2 ทุนต่ อเนื่อง
สาหรับนักเรี ยนที่ได้ รับทุนของมูลนิธิทิสโก้ ฯ ในปี ปัจจุบนั และประสงค์จะขอรับทุนต่อเนื่อ งในปี ต่อไปต้ องยื่น
แบบฟอร์ มการขอรับทุนไปยังมูลนิธิทิสโก้ ฯ ทุกปี
โดยใช้ แบบฟอร์ มประเภทขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
และต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
1. กรอกใบคาขอรับทุนต่อเนื่องอย่างครบถ้ วน ( 2 หน้ า )
2. ต้ องแนบหลักฐานการใช้ จ่ายเงินทุนการศึกษาของปี ที่ได้ รับทุนในปั จจุบนั ได้ แก่
- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้ าที่แสดงชื่อเจ้ าของบัญชีและหน้ าที่แสดงจานวนเงินในบัญชีตั ้งแต่ ...เริ่ มนาเงินทุนเข้ าบัญชีจนถึงปั จจุบนั
- บัญชีแสดงการใช้ จ่ายเงิน โดยใช้ แบบฟอร์ มรายการใช้ จ่ายเงินของมูลนิธิ
- ใบเสร็ จรับเงินของโรงเรี ยน และใบเสร็ จรับเงินค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
3. สาเนาผลการเรี ยนของปี การศึกษาปั จจุบนั
6. มูลนิธิจะไม่ พจิ ารณาทุนการศึกษาในกรณีท่ ี
6.1 ยื่นเรื่ องขอรับทุนการศึกษาส่งไปมูลนิธิหลังจากระยะเวลาที่มลู นิธิกาหนด
6.2 ส่งเอกสารและหลักฐานของผู้ขอรับทุนไม่ครบถ้ วน

ระเบียบปฏิบัตกิ ารใช้ จ่ายเงินทุนเพื่อการศึกษา
มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล
6.3 ให้ ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง 6.4 ไม่ใช้ แบบฟอร์ มของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
เมื่อนักเรี ยน/นักศึกษาได้ รับทุนเพื่อการศึกษาแล้ ว ให้ โรงเรี ยนและนักเรี ยน/นักศึกษาปฏิบตั ิตาม ข้ อปฏิบัติ และ ข้ อห้ าม
ดังต่อไปนี ้ :

ข้ อปฏิบัติ
1. นาเช็คหรื อตัว๋ แลกเงินไปเปิ ดบัญชีออมทรัพย์ในชื่อของนักเรี ยนเท่านั ้น
2. เปิ ดบัญชีกบั ธนาคารออมสิน หรื อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หากในพื ้นที่ไม่มี 2 ธนาคารดังกล่าว
ให้ ใช้ ธนาคารอื่นได้
3. นาสมุดเงินฝากให้ อาจารย์ที่ดแู ลนักเรี ยนทุนเป็ นผู้เก็บรักษาเท่านั ้น
4. การเบิกถอนเงิน ให้ เบิกเฉพาะเท่าที่จาเป็ น เพื่อใช้ จ่ายเรื่ องการศึกษา และต้ องเขียนรายงานทันทีตาม
แบบฟอร์ มรายงานของมูลนิธิเท่านั ้น และถ้ ามีใบเสร็ จขอให้ แนบส่งให้ มลู นิธิในการขอรับทุนต่อเนื่องด้ วย

ข้ อห้ าม
1.
2.
3.
4.

ห้ ามใช้ ATM.
ห้ามเบิกเงินเป็ นก้อนล่วงหน้าแล้วนาไปทยอยใช้จ่ายในเดือนต่อ ๆ ไป
ห้ ามนาสมุดเงินฝากไปเก็บไว้ เอง หรื อฝากผู้ปกครอง
ห้ ามนาเงินของครอบครัวและของส่วนตัวมา ฝาก–ถอน ร่วมกับบัญชีเงินทุนการศึกษาของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการ
กุศล
5. ห้ ามนาเงินทุนไปเป็ นค่าใช้ จ่ายอื่น นอกจากเพื่อการศึกษาของนักเรี ยนที่ได้ รับทุนเท่านั ้น
หากโรงเรียนหรือนักเรียนไม่ ปฏิบัตติ ามระเบียบข้ างต้ น มูลนิธิจะตัดสิทธิ์ในการพิจารณาในปี ต่ อๆ ไป

