
วิธียืนยนัการรบัทุนการศึกษา 

สามารถท าได้ 2 ช่องทาง (เลือกท าตามช่องทางที่ 1  หรือ  2  เพยีงช่องทางเดียวเท่านัน้)  
ชอ่งทางท่ี 1 ยืนยนัรับทนุผา่นระบบทนุการศกึษามลูนิธิยวุพฒัน์ออนไลน์ 

ชอ่งทางท่ี 2 ยืนยนัรับทนุโดยวิธีการสง่เป็นเอกสาร มาทางไปรษณีย์ 
 

 

 

1. ช่ือและท่ีอยูข่องโรงเรียนท่ีน้องไปเรียนตอ่ ชัน้ ม.1 หรือ ปวช. 1 
2. ช่ือและเบอร์โทรศพัท์ครูท่ีดแูลเร่ืองทนุการศกึษา อาจจะเป็นครูประจ าชัน้ หรือครูแนะแนวของชัน้ ม./ปวช.1  
3. เอกสารท่ีต้องสง่ให้สแกน หรือถ่ายรูปของเอกสารเตรียมไว้ก่อน ดงันี ้ 

3.1 ส าเนาใบมอบตัว (หรืออนโุลมให้สง่เป็นใบเสร็จรับเงินคา่ลงทะเบียนเรียนท่ีออกให้โดยโรงเรียน หรือวิทยาลยั)   
3.2 ส าเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ท่ี มีช่ือบญัชีนกัเรียนทนุและเลขท่ีบญัชี  

       ** เม่ือเปิดเรียนแล้ว ให้สง่เอกสารเพิ่มอีก 1 อยา่งคือ  
3.3 ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  ของชัน้ ม.1 หรือ ปวช.1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางที่ 1 ยืนยันรับทนุผ่านระบบทนุการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ออนไลน์ 

 

 

ขัน้ตอน : เขา้ใชง้านเวบ็ไซตย์นืยนัทุนการศกึษามลูนิธยิวุพฒัน์
ออนไลน์ 
   1.คลกิลงิก ์https://ybf.premier.co.th/scholar/student 
หรอืสแกน QR code นี้ เพื่อเขา้สู่ Website ยนืยนัรบัทุน 

 
   2.ใส่ username 
     (เลขทีบ่ตัรประชาชน หรอื เลขทีบ่ตัรต่างดา้ว 13 หลกั) 
   3.ใส่ password 
     (วนัเดอืนปีเกดิ เช่น 1 มนีาคม 2547 ใหใ้ส่เป็น 01032547) 
 
โปรดระวงั!!  หากใส่รหสัผิดติดต่อกนั 5 ครัง้ ระบบเข้าใช้งานจะถกูลอ็ค 
ขอให้ติดต่อกลบัมาท่ีมูลนิธิฯ เพื่อปลดลอ็ค โดยให้ส่งเลขท่ีบตัรประชาชน  
หรือเลขท่ีบตัรต่างด้าว 13 หลกั และวนัเดือนปีเกิด ท่ีถกูต้อง หรือถ่ายรูป
ส าเนาบตัรประชาชน/บตัรตางด้าว  ส่งมาทาง Line@ : ID @OCZ4190L หรือ 

facebook.com/Yuvabadhana (เลือกส่งมาทางเดียวเท่านัน้) 
  

ก่อนเข้าไปยืนยันรับทุนในระบบออนไลน์ขอให้เตรียมข้อมูล และเอกสารตาม ให้ครบก่อนดังนี ้

 

https://ybf.premier.co.th/scholar/student


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 : ขอ้มลูสถานศกึษาทีจ่ะไปเรยีนต่อ 
   1.ใหก้รอกขอ้มลูสถานศกึษาทีจ่ะไปเรยีนต่อใหค้รบถว้น 
   2.อพัโหลดเอกสาร "ส าเนาใบมอบตวั" หรอื "ใบเสรจ็รบัเงนิค่าเทอม"  
     ของชัน้ ม.1 หรอื ชัน้ปวช.1 

(หากยงัไมม่ใีบมอบตวัหรอืใบเสรจ็จา่ยค่าเทอม สามารถเขา้มา 
อพัโหลดไดใ้นภายหลงั) 

   3. เมือ่กรอกข้อมลูและอพัโหลดเอกสารครบถ้วนแลว้  
ใหค้ลกิ  “ยืนยนัเอกสารสมบรูณ์แล้ว” 

   4. หากกรอกข้อมลูครบถ้วน แต่ยงัไม่มีเอกสารในการอพัโหลด  
ใหค้ลกิ  “ยืนยนัเอกสารยงัไม่สมบูรณ์”   

เมือ่มเีอกสาร "ส าเนาใบมอบตวั" หรอื "ใบเสรจ็รบัเงนิค่าเทอม"  
ใหม้าอพัโหลดภายหลงัโดยเรว็ทีสุ่ด (ถา้ไม่มเีอกสารตามทีแ่จง้  
มลูนิธฯิ จะไมส่ามารถโอนเงนิทุนใหน้กัเรยีนทุนได)้ 

 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 : ยนืยนัรบัทุน 
   1.ยนืยนัรบัทุนทนัท ีใหค้ลกิตรงค าว่า “คลิกเพ่ือดรูายละเอียด” 
   

 

ขัน้ตอนท่ี 2 : ยนืยนัรบัทุน / สละสทิธิก์ารรบัทุน 
   1.ใหค้ลกิปุม่ใดปุ่มหน่ึง  

ตอ้งการรบัทุน คลกิ “ยืนยนัรบัทุน” 
ไมต่อ้งการรบัทุน คลกิ  “สละสิทธ์ิการรบัทุน”   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขัน้ตอนท่ี 4 : ตรวจสอบประวตัสิ่วนตวั 

1. ตรวจสอบประวตัสิ่วนตวัถูกตอ้งหรอืไม!่!!  ถา้ขอ้มลูไมถู่กตอ้ง 

ใหแ้จง้กลบัมาทีม่ลูนิธฯิ ทนัท ี

Facebook  : พมิพค์น้หา yuvabadhana หรอื มลูนิธยิุวพฒัน์ 
Line@  : @OCZ4190L 
E-mail  : ybf@ybf.premier.co.th 
โทรศพัท ์  : 02 301 1124  และ 02 301 1148 

 
สิง่ทีน่กัเรยีนสามารถแกไ้ขไดเ้องทนัท ี: 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื,   ID Line,  Facebook 

ขัน้ตอนท่ี 4.1 : ขอ้มลูหน้าบญัชธีนาคาร 

1. ใหก้รอกขอ้มลูบญัชธีนาคารทีจ่ะใชใ้นการรบัเงนิทุนใหค้รบถว้น 

2. อพัโหลดส าเนาหน้าบญัชธีนาคาร ใหค้ลกิ “เลือกไฟลเ์พ่ือส่ง” 

เมือ่กรอกขอ้มลูครบถว้น แต่ยงัไมม่เีอกสารในการอพัโหลด  

ใหค้ลกิ    "บนัทึก"  เอาไวก่้อน  

เมือ่มสี าเนาหน้าบญัชธีนาคารแลว้ ใหม้าอพัโหลดภายหลงัโดยเรว็ทีสุ่ด 
(ถา้ไม่มเีอกสารตามทีแ่จง้ มลูนิธฯิ จะไมส่ามารถโอนเงนิทุนใหน้กัเรยีน
ทุนได)้ 
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ช่องทางที่ 2 ยืนยันรับทนุโดยวิธีการส่งเป็นเอกสาร มาทางไปรษณีย์: 

(สง่มาที่   มลูนิธิยวุพฒัน์ เลขท่ี 1  ซ.พรีเมียร์ 2  ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250) 

 เม่ือมอบตัวกับสถานศึกษาที่จะเรียนต่อ ม.1 หรือ ปวช. 1 เรียบร้อยแล้ว ให้รีบสง่เอกสารโดยเร็วท่ีสดุ ดงันี ้
1. แบบยืนยันรับทุน ท่ีนกัเรียนกรอกข้อมลูครบถ้วนแล้ว 
2. ส าเนาใบมอบตัว (หรืออนโุลมให้สง่เป็นใบเสร็จรับเงินคา่ลงทะเบียนเรียนท่ีออกให้โดยโรงเรียน หรือวิทยาลยั)  

จ านวน 1 ใบ  
3. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ ท่ีมีช่ือบญัชีเป็นช่ือนกัเรียนทนุและเลขท่ีบญัชี จ านวน 1 ใบ  

 เม่ือเปิดเรียนแล้ว ให้สง่เอกสารเพิ่มเตมิดงันี ้ 
4. ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  ของชัน้ ม.1 หรือ ปวช.1  จ านวน 1 ใบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 
 
ก่อนวนัท่ี 15 กรกฎาคม  2561 

ยนืยนัเรยีนต่อ    สายสามญั ม.1 – ม.6   ใน      โรงเรยีนเดมิ   ยา้ยโรงเรยีน   
   สายอาชพี ปวช.1 – ปวช.3ระบุสายการเรยีน ..................................... 
 

ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชดัเจนและอ่านง่าย 

 ขา้พเจา้ชื่อ......................................................นามสกุล............................................................ 
ระหว่างทีศ่กึษาอยู่ ขา้พเจา้พกัอาศยัอยู่กบั  
 บดิา / มารดา    ญาต ิ(เกีย่วขอ้งเป็น)..................    อื่นๆ (โปรดระบุ)........................... 

 เลขที.่....................อาคาร/หมู่บา้น............................................หมู่............................................ 
 ซอย............................ถนน.....................................ต าบล......................................................... 
 อ าเภอ..................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์................................ 
 เบอรม์อืถอืของขา้พเจา้** .......................................................................................................... 

เบอรม์อืถอืของผูป้กครอง หรอืญาต*ิ*......................................................................................... 
 ระบุชื่อเจา้ของหมายเลขมอืถอื ............................... ความสมัพนัธก์บันกัเรยีน............................ 
** การแจ้งหมายเลขโทรศพัท์มือถือมีความส าคญัมากในการรบัขา่วการโอนทุนการศกึษาผ่านทาง SMS จาก
มลูนิธฯิ : หากนกัเรยีนหรอืผูป้กครองไมม่หีมายเลขโทรศพัทม์อืถอื ขอใหก้รอกหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของญาตทิี่
สามารถตดิต่อไดส้ะดวกมาใหม้ลูนิธฯิ ** 
 ขา้พเจา้มคีวามประสงค ์ ขอยนืยนัทีจ่ะรบัทุนการศกึษา 

             ขอสละสทิธิท์ีจ่ะรบัทุนการศกึษา เน่ืองจาก......................................... 
โดยสถานศกึษาทีข่า้พเจา้ไดม้อบตวัเขา้ศกึษาต่อในระดบัชัน้   มธัยมศกึษาปีที ่1   ปวช.1  
 

ชื่อสถานศกึษา.......................................................................................................................... 
 เลขที.่.....................อาคาร/หมู่บา้น............................................หมู่........................................... 
 ซอย..............................ถนน....................................ต าบล........................................................ 
 อ าเภอ..................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์............................. 
 เบอรโ์ทรศพัท.์............................................ เบอรแ์ฟกซ.์........................................................... 
  

ข้อมูลของครปูระจ าชัน้ / ครแูนะแนว ชัน้ ม.1 หรอื ปวช.1 

 ครปูระจ าชัน้ของขา้พเจา้ ชื่อ-นามสกุล.............................................เบอรม์อืถอื……………………. 

 ครแูนะแนวของขา้พเจา้ ชื่อ-นามสกุล.............................................เบอรม์อืถอื………………………. 
 

 
 

บญัชีออมทรพัยข์องข้าพเจ้า เพื่อรบัทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพฒัน์ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ธนาคารทีข่า้พเจา้ไปเปิดบญัช ีคอื (เลอืกเพยีง 1 ธนาคาร)  
 ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกสกิรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย ์
 ธนาคารกรุงเทพ    ธนาคารกรุงศร ี  ธนาคารออมสนิ 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)  (ห้ามเปิด  บญัชปีระเภท “โครงการ 
ออมดีมีทุน” เพราะมลูนิธจิะไมส่ามารถโอนเงนิเขา้บญัชปีระเภทนี้ได)้  
ชื่อบญัชคีอื....................................................................................................................... 
เลขทีบ่ญัช ีคอื...................................................................................................................   

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นจรงิทุกประการ 
 

ลงชื่อนกัเรยีนทุน................................................................ 
          (................................................................) 

 

   ลงชื่อคร.ู............................................................................. 
                (................................................................) 

      วนัที.่............../.................../................ 
 

ขอให้นักเรียนทุนส่งเอกสารตามท่ีระบุไว้ด้านล่างน้ี –   
1. แบบยืนยนัรบัทุน ทีน่กัเรยีนกรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้ 

2. ส าเนาใบมอบตวั (หรอือนุโลมใหส้ง่เป็นใบเสรจ็รบัเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีนทีอ่อกให้
โดยโรงเรยีน หรอืวทิยาลยั)  จ านวน 1 ใบ  

3. ส าเนาสมุดบญัชีออมทรพัยท์ี ่มชีื่อบญัชนีกัเรยีนทุนและเลขทีบ่ญัช ีจ านวน 1 ใบ  

   เมื่อเปิดเรียนแล้ว ใหส้ง่เอกสารเพิม่อกี 1 อย่าง คอื  
4. ส าเนาหนังสือรบัรองการเป็นนักเรียน  ของชัน้ ม.1 หรอื ปวช.1 จ านวน 1 ใบ 

มายงั มลูนิธยิุวพฒัน์ เลขที ่1  ซ.พรเีมยีร ์2  ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
กรุงเทพฯ 10250  โดยเรว็ท่ีสุดและก่อนวนัท่ี 15 กรกฎาคม  2561  

 หมายเหตุ:  หากมีข้อสงสยั โทรศพัท์ติดต่อมูลนิธิฯ ได้ที่หมายเลข 02-301-1124, 02-301-

1094, 02-301-1093  เฟซบุ๊กwww.facebook.com/yuvabadhana หรือ Line@ : @OCZ4190L  

 หรือแจ้งทางอีเมล  ybf@ybf.premier.co.th  

แบบยืนยนัรบัทุน 
รหสันักเรียนทุนยุวพฒัน์ 61..................  

และแจ้งเลขบญัชีออมทรพัยเ์พื่อรบัทุนการศึกษา  

หากยนืยนัรับทุนและส่งเอกสารผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์แล้ว ไม่ต้องส่งฟอร์มนี ้

http://www.facebook.com/yuvabadhana
mailto:ybf@ybf.premier.co.th

