วิ ธีการยืนยันการรับทุน (สําหรับนักเรียนทุนรายใหม่)

ขันที
เปิดบัญชีธนาคาร

• ธนาคารทีสะดวก สําหรับนักเรียนทุน
• ชือบัญชี เปิดเป็ นชือของนักเรียนทุน
หรือชือนักเรียนทุนร่วมกับผูป้ กครอง
• ประเภทบัญชีทีเปิ ด “ออมทรัพย์”
• ข้อแนะนํา : ไม่แนะนํ าให้นักเรียนทุน
ทําบัตร ATM เนืองจากธนาคารจะเก็บ
ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี (-.. บาท/ปี)

ขันที %
ก ก

ขันที 4
ก

และแจ้งเลขที บัญชีออมทรัพย์
• หลังจากทีนักเรียนทุนรูแ้ น่ นอนแล้วว่าจะเรียนต่อชัน2 ม.4
หรือชัน2 ปวช.4 ทีโรงเรียนหรือวิทยาลัยใด ให้นักเรียน

ส่งเอกสารต่อไปนี
มาทีมูลนิ ธิยวุ พัฒน์
1. แบบฟอร์มยืนยันการขอรับทุน และแจ้งเลขที
บัญชีออมทรัพย์ (ทีกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

แจ้งให้ครูผด้ ู แู ลงานทุนการศึกษาทราบว่านักเรียน
เป็ นนักเรียนทุนของมูลนิ ธิยวุ พัฒน์ และขอใบมอบตัว

2. สําเนาหน้ าบัญชีธนาคารออมทรัพย์

หรือใบรับรองการเป็ นนักเรียนชัน2 ม.1 หรือ ปวช.4 จาก
ทางโรงเรียน/วิทยาลัย

3. สําเนาใบมอบตัวหรือใบรับรองการเป็ น

• กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนก่อนส่ง
• กรณีทแบบฟอร์
ี
มหายหรือชํารุด สามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้ที www.yuvabadhanafoundation.org/join

กรณีเปิดบัญชีทธนาคารออมสิ
ี
น ห้ามเปิ ดเป็ น “บัญชีเงิ นฝาก Youth Savings”
เนืองจากมูลนิธฯิ จะไม่สามารถโอนเงินทุนเข้าบัญชีได้

หน้าทีมีเลขทีบัญชีและชือบัญชี

นักเรียน ของชัน ม. หรือ ปวช. (หรืออนุโลมให้ส่ง
เป็ นใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนทีออกให้โดย
โรงเรียนหรือวิทยาลัย )

ส่งเอกสารมาทีมูลนิ ธิยุวพัฒน์
ภายในวันที 49 มิ ถนุ ายน %;;<
เลขที 4 ซอยพรีเมียร์ - ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 4.-R.
อีเมล์ ybf@ybf.premier.co.th
แฟกซ์ .--Y.4-4ZY[

แบบยืนยันการขอรับทุน
และแจ้งเลขทีบัญชีออมทรัพย์เพือรับทุนการศึกษา
ประเภททุน

สายสามัญ ม.4 – ม.^

สายอาชีพ ปวช.4 – ปวช.Y

ประจําปี การศึกษา -RRa รหัสนักเรียนทุน มูลนิธยิ ุวพัฒน์ C58________ หรือ V58________
สายการเรียน / หรือแผนกทีเรียน .............................................................................................
ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจนและอ่านง่าย
•

ข้าพเจ้าชือ.......................................................นามสกุล......................................................
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน ___-___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ - ___
ระหว่างทีศึกษาอยู่ ข้าพเจ้าพักอาศัยอยู่กบั
บิดา / มารดา

ญาติ (เกียวข้องเป็ น)...................

ข้าพเจ้า

ขอยืนยันทีจะรับทุนการศึกษา
ขอสละสิทธิทีk จะรับทุนการศึกษา เนืองจาก....................................................

สถานศึกษาทีข้าพเจ้าได้มอบตัวเข้าศึกษาต่อในระดับชัน2

•
•

ครูประจําชัน2 ของข้าพเจ้า ชือ-นามสกุล..........................................เบอร์มอื ถือ………………………….
ครูแนะแนวของข้าพเจ้า ชือ-นามสกุล............................................เบอร์มอื ถือ………………………….
รายละเอียดบัญชีออมทรัพย์ของข้าพเจ้า เพือรับทุนการศึกษาจากมูลนิธยิ ุวพัฒน์ มีรายละเอียด ดังนี2
• ธนาคารทีข้าพเจ้าไปเปิ ดบัญชี คือ (เลือกเพียง 4 ธนาคาร)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรี
• ชือบัญชี คือ............................................................................................................................
• เลขทีบัญชี คือ.........................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

อืนๆ (โปรดระบุ).....................

เลขที........................อาคาร/หมู่บา้ น.....................................หมู่..........................................
ซอย................................ถนน........................................ตําบล............................................
อําเภอ.....................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.์ ................................
เบอร์มอื ถือของข้าพเจ้า .........................................................................................................
เบอร์มอื ถือของผูป้ กครอง หรือญาติทอยู
ี บ่ า้ นเดียวกัน ...........................................................
ระบุชอเจ้
ื าของหมายเลขโทรศัพท์ ............................. ความสัมพันธ์กบั นักเรียน.....................
** การแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือมีความสําคัญมากในการรับข่าวการโอนทุนการศึกษาผ่าน
ทาง SMS จากมูลนิธฯิ : หากนักเรียนหรือผูป้ กครองไม่มหี มายเลขโทรศัพท์มอื ถือ ขอให้กรอก
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือของญาติทสามารถติ
ี
ดต่อได้สะดวกมาให้มลู นิธฯิ **
•

•

มัธยมศึกษาปี ที 4

ปวช.4

ชือสถานศึกษา...............................................................................................................
เลขที........................อาคาร/หมู่บา้ น.....................................หมู่..........................................
ซอย................................ถนน........................................ตําบล............................................
อําเภอ.....................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.์ ...............................
เบอร์โทรศัพท์................................................. เบอร์แฟกซ์..................................................

ลงชือนักเรียนทุน....................................................................
(..................................................................)
ลงชือครู (ผูด้ แู ลนักเรียนทุน)........................................................
(..................................................................)
วันที.............../.................../................
ขอให้นักเรียนทุนส่งเอกสารตามทีระบุไว้ด้านล่างนี –
1.
2.
3.

แบบยืนยันการขอรับทุนและแจ้งเลขทีบัญชีออมทรัพย์เพือรับทุนการศึกษา
สําเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ทมีี ชอบั
ื ญชีและเลขทีบัญชี จํานวน 4 ใบ
สําเนาใบมอบตัวหรือใบรับรองการเป็ นนักเรียน (หรืออนุโลมให้สง่ เป็ นใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนทีออกให้โดยโรงเรียนหรือวิทยาลัย) จํานวน 4 ใบ

มายัง มูลนิธยิ ุวพัฒน์ เลขที 4 ซ.พรีเมียร์ - ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
4.-R. ก่อนวันที 30 มิ ถนุ ายน %;;< มิ ฉะนัน จะถือว่านักเรียนสละสิ ทธิQ ในการรับทุน
หมายเหตุ: หากมีขอ้ สงสัย โทรศัพท์ตดิ ต่อมูลนิธฯิ ได้ทหมายเลข
ี
.--Y.4-4.[Y-Z,.--Y.4-4.[n
หรือแจ้งทางอีเมล ybf@ybf.premier.co.th หรือ เฟซบุ๊ก www.facebook.com/yuvabadhana

