
ข้อมูลทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อกการกุศล 
 

 
 
ชื่อทุนการศึกษา  : ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อกการกุศล 
หน่วยงานท่ีให้ทุน : มูลนิธิทสิโก้เพื่อการกุศล 48/11 อาคารทิสโกท้าวเวอร ์ช้ัน 5 ถนนสาทรเหนอื แขวงสีลม  
                                 เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 

                                 โทรศัพท์  02-633 -7501-7 
                                 อีเมล์ :  tiscofoundation@tiscofoundation.org 
ลักษณะทุน : ทุนต่อเนือ่ง 
คุณสมบัติ : ผู้สมัครขอรับทุนเพื่อการศึกษาทุกระดับ จะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับการ 
                               คัดเลือกข้ันต้นจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ดังนี้ 
 1.  สามารถยื่นเรือ่งขอรับทุนได้ต้ังแต่ช้ันประถมปีที่  6  จนถึงระดับปรญิญาตร ี
 2.  ฐานะยากจน 
 3.  ต้องมเีกรดเฉลี่ยต้ังแต่ 1.5 ข้ึนไป 
 4.  มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มรีะเบียบวินยั และจริยธรรม 
 5.  ต้องเป็นผูท้ี่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากทีอ่ื่น ในขณะที่รับทุนจากมลูนิธิทสิโก้  
                                            เพื่อการกุศล 
 6.  ต้องเป็นผูท้ี่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล  
  7.  กรณีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีเกรดเฉลี่ยครัง้สุดท้ายตั้งแต่ 2.5 ข้ึนไป 
จ านวนทุนท่ีได้/ปี : ตามที่มลูนิธิก าหนดในแตล่ะครัง้ 
จ านวนเงินทุน : ระดับอุดมศึกษา ตามที่มูลนิธิก าหนด 
วิธีการคัดเลือก : 1. คณะกรรมการมูลนิธิทสิโก้ เพื่อการกุศล จะเป็นผู้พจิารณาอนุมัติทุนเพื่อการศึกษา และ 
                                     จะแจ้งผลการพจิารณาส าหรบันักเรียน / นักศึกษาที่อยู่สถานศึกษาเดมิ ภายในเดือน 
                                     พฤษภาคม ของทุกป ี
 2. กรณีนักเรียน / นักศึกษาทุกระดบัต้องย้ายสถานที่เรียน มูลนิธิจะแจ้งผลการพจิารณา 
                                    เพื่อรับทุนภายในเดือนสิงหาคมของทุกป ี
 
ความเป็นมาของทุนมูลนิธิทิสโก้เพ่ือกการกุศล 
 

 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เป็นองค์กรเอกชนที่ด าเนินงานพัฒนาสังคมโดยไม่แสวงหาก าไร ก่อตั้งข้ึนโดยบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ในขณะนั้น ซึ่งต่อมายกสถานะเป็นธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) โดยได้บริจาคทุนทรัพย์
จ านวน 1 ล้านบาท เพื่อจัดต้ังมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือและพัฒนา
สังคมตามก าลังและความสามารถนอกเหนือจากประกอบธุรกิจเพื่ออ านวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
ของประเทศชาติโดยส่วนรวม  
  นับตั้งแต่ก่อตั้ง มูลนิธิทิสโก้ฯ ได้รับการสนับสนุนหลักจากธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ได้รับบริจาคทุนทรัพย์ตามแรงศรัทธาจากพนักงาน ตลอดจนลูกค้าและประชาชนทั่วไปเสมอ ท าให้เงินกองทุนมียอด
เพิ่มตามล าดับและเกิดดอกผลเพื่อน าไปใช้บริจาคตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ 3 ประเภท ได้แก่  
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   1. ทุนเพื่อการศึกษา  
   2. ทุนรักษาพยาบาล  
   3. ทุนประกอบอาชีพ  
 

  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯได้บริจาคทุนไปแล้วจ านวน 204 ล้านบาท และ
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลเป็นองค์กรหรือสถาน       
สาธารณกุศลล าดับที่ 379 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 135) ซึ่งหมายความว่าใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ 
สามารถใช้เป็นหลักฐานในการหักเป็นค่าลดหย่อนในทางภาษีเงินได้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 

  1. เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 2. เพื่อสนบัสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านค่ารกัษาพยาบาล แก่ผู้ป่วยอนาถา และทุพพลภาพด้วยการบริจาค
อวัยวะเทียม และกายอุปกรณ์ต่างๆ 
 3. เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ 
 4. ร่วมมือกบัองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
 

คณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้เพ่ือการกุศล 
 

 นายศิวะพร ทรรทรานนท ์ ประธานมลูนิธิ 
  นายปลิว มังกรกนก  รองประธานมลูนิธิ 
 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  กรรมการ 
 นายสุวรรณ วลัยเสถียร  กรรมการ 
 นายสุทัศน์ เรอืงมานะมงคล  กรรมการ 
 นางสาวยุวเรศ เกลียวปฎินนท ์ กรรมการ 
 นางศรีสุดา บญุ-หลง  กรรมการ 
 นางสาวนัทธมน อิศราธรรม  กรรมการ 
 นางวรรณี อุบลเดชประชารักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
 นางดวงรัตน์ กิตติวิทยากุล  กรรมการและเหรัญญกิ 
 พลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์  ประธานคณะที่ปรีกษามลูนิธิ 
 
คณะท างานมูลนิธิทิสโก้เพ่ือการกุศล 
 

 นางภัทธิรา วัฒนวรางกรู ที่ปรกึษา 
  น.ส.อาภาพัณณ์ กุลพงษ์ ผู้จัดการ 
  น.ส.วรรณา ประสังริโย  เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อสังคม 
 น.ส.ปรารถนา บุญบารมี  เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อสังคม 
 นายสุธรรม บุญกลม  เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อสังคม 
 นายรชต ยุบลวัฒน์  เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อสังคม 
 น.ส.อสิรีย ์วิวัฒนไพบูลย์  เจ้าหน้าที่แคชเชียร ์
 นายศิริศักดิ์ เจรญิสุข  เจ้าหน้าที่ธุรการ 



 3 

หลักฐานส าหรับมูลนิธิเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุน 
 การยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษาจะต้องมีหนังสือน าจากสถานศึกษา โดยขอให้แจ้งจ านวน และระบุ
รายช่ือผู้ขอรับทุนการศึกษา และช้ันเรียนด้วย 
  1. ทุนใหม่  
    (ส าหรับผู้ที่ไม่เคยย่ืนเรื่องขอหรือเป็นผู้ที่เคยได้รับทุนจากมูลนิธิมาก่อน แต่ได้ถูกยกเว้นการให้ทุน
ในปีการศึกษาปัจจุบัน) ต้องด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร ดังนี ้
     1.1 กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของมูลนิธิให้ครบถ้วนทั้ง 2 หน้า 
     1.2 นักเรียนเป็นผู้ เ ขียนประวัติและสภาพความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบัน จ านวน 1 
หน้ากระดาษ 
     1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
     1.4 ส าเนาผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาปัจจุบัน (เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 1.50 ) 
     1.5 รูปถ่ายหน้าตรงจ านวน 1 รูป 
    1.6 ส าเนาบัตรนักศึกษา (ส าหรับระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) 
 

  2. ทุนต่อเน่ือง 
     ส าหรับนักเรียนที่ได้รับทุนของมูลนิธิทิสโก้ฯ  ในปีปัจจุบันและประสงค์จะขอรับทุนต่อเนื่องในปี
ต่อไปต้องยื่นแบบฟอร์มการขอรับทุนไปยังมูลนิธิทิสโก้ฯ ทุกปี  โดยใช้แบบฟอร์มประเภทขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 
และต้องปฏิบัติ ดังนี ้
    2.1 กรอกใบค าขอรับทุนต่อเนื่องอย่างครบถ้วน  2 หน้า 
    2.2 ต้องแนบหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาของปีที่ได้รับทุนในปัจจุบัน ได้แก่  
    2.3 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้าที่แสดงช่ือเจ้าของบัญชีและหน้าที่แสดงจ านวนเงินในบัญชี
ตั้งแต่ -  เริ่มน าเงินทุนเข้าบัญชีจนถึงปัจจุบัน  
    2.4 บัญชีแสดงการใช้จ่ายเงิน  โดยใช้แบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิ 
    2.5 ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน และใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
    2.6 ส าเนาผลการเรียนของปีการศึกษาปัจจุบัน 

 
มูลนิธิจะไม่พิจารณาทุนการศึกษาในกรณีท่ี 
 ยื่นเรื่องขอรบัทุนการศึกษาสง่ไปมลูนิธิหลังจากระยะเวลาทีมู่ลนิธิก าหนด 
 ส่งเอกสารและหลักฐานของผู้ขอรับทุนไม่ครบถ้วน 
 ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง  
 ไม่ใช้แบบฟอรม์ของมลูนิธิทสิโก้ เพือ่การกุศล 
 

ระเบียบปฏิบัติการใช้จ่ายเงินทุนเพ่ือการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพ่ือการกุศล 
 

  เมื่อนักเรียน/ นักศึกษาได้รับทุนเพื่อการศึกษาแล้ว ให้โรงเรียนและนักเรียน/ นักศึกษาปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติ 
และข้อห้าม ดังต่อไปนี ้
   1. ข้อปฏิบัติ  
    1.1  น าเช็คหรือตั๋วแลกเงินไปเปิดบญัชีออมทรัพย์ในช่ือของนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น  
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    1.2 เปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หากในพื้นที่ไม่มี 2 
ธนาคารดังกล่าว ให้ใช้ธนาคารอื่นได้  
    1.3 น าสมุดเงินฝากให้อาจารย์ที่ดูแลนักเรียน นักศึกษาทุนเป็นผู้เก็บรักษาเท่านั้น  
    1.4 การเบิกถอนเงิน ให้เบิกเฉพาะเท่าที่จาเป็น เพื่อใช้จ่ายเรื่องการศึกษา และต้องเขียนรายงาน
ทันทีตาม แบบฟอร์มรายงานของมูลนิธิเท่านั้น และถ้ามีใบเสร็จขอให้แนบส่งให้มูลนิธิในการขอรับทุนต่อเนื่องด้วย  
 

   2. ข้อห้าม  
   2.1 ห้ามใช้ ATM.  
   2.2 ห้ามเบิกเงินเป็นก้อนล่วงหน้าแล้วนาไปทยอยใช้จ่ายในเดือนต่อ ๆ ไป  
    2.3 ห้ามน าสมุดเงินฝากไปเก็บไว้เอง หรือฝากผู้ปกครอง  
    2.4 ห้ามน าเงินของครอบครัวและของส่วนตัวมา ฝาก–ถอน ร่วมกับบัญชีเงินทุนการศึกษาของ
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  
    2.5 ห้ามน าเงินทุนไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่น นอกจากเพื่อการศึกษาของนักเรียนที่ได้รับทุนเท่านั้น  
 


