วิธียืนยันการรับทุนการศึกษา

สามารถทาได้ 2 ช่ องทาง (เลือกทาตามช่ องทางที่ 1

หรือ 2 เพียงช่ องทางเดียวเท่ านัน้ )
ช่องทางที่ 1 ยืนยันรับทุนผ่านระบบทุนการศึกษามูลนิธิยวุ พัฒน์ออนไลน์
ช่องทางที่ 2 ยืนยันรับทุนโดยวิธีการส่งเป็ นเอกสาร มาทางไปรษณีย์

ช่ องทางที่ 1 ยืนยันรับทุนผ่ านระบบทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ ออนไลน์
ก่ อนเข้ าไปยืนยันรับทุนในระบบออนไลน์ ขอให้ เตรียมข้ อมูล และเอกสารตาม ให้ ครบก่ อนดังนี ้
1. ชื่อและที่อยูข่ องโรงเรี ยนที่น้องไปเรี ยนต่อ ชัน้ ม.1 หรื อ ปวช. 1
2. ชื่อและเบอร์ โทรศัพท์ครูที่ดแู ลเรื่ องทุนการศึกษา อาจจะเป็ นครู ประจาชัน้ หรื อครูแนะแนวของชัน้ ม./ปวช.1
3. เอกสารที่ต้องส่งให้ สแกน หรื อถ่ายรูปของเอกสารเตรี ยมไว้ ก่อน ดังนี ้

3.1 สาเนาใบมอบตัว (หรื ออนุโลมให้ สง่ เป็ นใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนที่ออกให้ โดยโรงเรี ยน หรื อวิทยาลัย )
3.2 สาเนาหน้ าสมุดบัญชีออมทรัพย์ ที่ มีชื่อบัญชีนกั เรี ยนทุนและเลขที่บญ
ั ชี
** เมื่อเปิ ดเรียนแล้ ว ให้ สง่ เอกสารเพิ่มอีก 1 อย่างคือ
3.3 สาเนาหนังสือรับรองการเป็ นนักเรียน ของชัน้ ม.1 หรื อ ปวช.1
ขัน้ ตอน : เข้าใช้งานเว็บไซต์ยนื ยันทุนการศึกษามูลนิธยิ วุ พัฒน์
ออนไลน์
1.คลิกลิงก์ https://ybf.premier.co.th/scholar/student
หรือสแกน QR code นี้ เพื่อเข้าสู่ Website ยืนยันรับทุน

2.ใส่ username
(เลขทีบ่ ตั รประชาชน หรือ เลขทีบ่ ตั รต่างด้าว 13 หลัก)
3.ใส่ password
(วันเดือนปีเกิด เช่น 1 มีนาคม 2547 ให้ใส่เป็น 01032547)
โปรดระวัง!! หากใส่รหัสผิดติ ดต่อกัน 5 ครัง้ ระบบเข้าใช้งานจะถูกล็อค
ขอให้ติดต่อกลับมาที่ มูลนิ ธิฯ เพื่อปลดล็อค โดยให้ส่งเลขที่ บตั รประชาชน
หรือเลขที่ บตั รต่างด้าว 13 หลัก และวันเดือนปี เกิ ด ที่ ถกู ต้อง หรือถ่ายรูป
สาเนาบัตรประชาชน/บัตรตางด้าว ส่งมาทาง Line@ : ID @OCZ4190L หรือ
facebook.com/Yuvabadhana (เลือกส่งมาทางเดียวเท่านัน้ )

ขัน้ ตอนที่ 1 : ยืนยันรับทุน
1.ยืนยันรับทุนทันที ให้คลิกตรงคาว่า “คลิ กเพื่อดูรายละเอียด”

ขัน้ ตอนที่ 2 : ยืนยันรับทุน / สละสิทธิ ์การรับทุน
1.ให้คลิกปุม่ ใดปุ่มหนึ่ง
ต้องการรับทุน คลิก “ยืนยันรับทุน”
ไม่ตอ้ งการรับทุน คลิก “สละสิ ทธิ์ การรับทุน”

ขัน้ ตอนที่ 3 : ข้อมูลสถานศึกษาทีจ่ ะไปเรียนต่อ
1.ให้กรอกข้อมูลสถานศึกษาทีจ่ ะไปเรียนต่อให้ครบถ้วน
2.อัพโหลดเอกสาร "สาเนาใบมอบตัว" หรือ "ใบเสร็จรับเงินค่าเทอม"
ของชัน้ ม.1 หรือ ชัน้ ปวช.1
(หากยังไม่มใี บมอบตัวหรือใบเสร็จจ่ายค่าเทอม สามารถเข้ามา
อัพโหลดได้ในภายหลัง)
3. เมือ่ กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้ว
ให้คลิก “ยืนยันเอกสารสมบูรณ์ แล้ว”
4. หากกรอกข้อมูลครบถ้วน แต่ยงั ไม่มีเอกสารในการอัพโหลด
ให้คลิก “ยืนยันเอกสารยังไม่สมบูรณ์ ”
เมือ่ มีเอกสาร "สาเนาใบมอบตัว" หรือ "ใบเสร็จรับเงินค่าเทอม"
ให้มาอัพโหลดภายหลังโดยเร็วทีส่ ุด (ถ้าไม่มเี อกสารตามทีแ่ จ้ง
มูลนิธฯิ จะไม่สามารถโอนเงินทุนให้นกั เรียนทุนได้)

ขัน้ ตอนที่ 4 : ตรวจสอบประวัตสิ ่วนตัว
1. ตรวจสอบประวัตสิ ่วนตัวถูกต้องหรือไม่!!! ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง
ให้แจ้งกลับมาทีม่ ลู นิธฯิ ทันที
Facebook
Line@
E-mail
โทรศัพท์

: พิมพ์คน้ หา yuvabadhana หรือ มูลนิธยิ ุวพัฒน์
: @OCZ4190L
: ybf@ybf.premier.co.th
: 02 301 1124 และ 02 301 1148

สิง่ ทีน่ กั เรียนสามารถแก้ไขได้เองทันที :
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ, ID Line, Facebook

ขัน้ ตอนที่ 4.1 : ข้อมูลหน้าบัญชีธนาคาร
1. ให้กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารทีจ่ ะใช้ในการรับเงินทุนให้ครบถ้วน
2. อัพโหลดสาเนาหน้าบัญชีธนาคาร ให้คลิก “เลือกไฟล์เพื่อส่ง”
เมือ่ กรอกข้อมูลครบถ้วน แต่ยงั ไม่มเี อกสารในการอัพโหลด
ให้คลิก "บันทึก" เอาไว้ก่อน
เมือ่ มีสาเนาหน้าบัญชีธนาคารแล้ว ให้มาอัพโหลดภายหลังโดยเร็วทีส่ ุด
(ถ้าไม่มเี อกสารตามทีแ่ จ้ง มูลนิธฯิ จะไม่สามารถโอนเงินทุนให้นกั เรียน
ทุนได้)

ช่ องทางที่ 2 ยืนยันรับทุนโดยวิธีการส่ งเป็ นเอกสาร มาทางไปรษณีย์:
(ส่งมาที่ มูลนิธิยวุ พัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรี เมียร์ 2 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250)

 เมื่อมอบตัวกับสถานศึกษาที่จะเรียนต่ อ ม.1 หรือ ปวช. 1 เรียบร้ อยแล้ ว ให้ รีบส่งเอกสารโดยเร็ วที่สดุ ดังนี ้
1. แบบยืนยันรั บทุน ที่นกั เรี ยนกรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว
2. สาเนาใบมอบตัว (หรื ออนุโลมให้ สง่ เป็ นใบเสร็ จรับเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนที่ออกให้ โดยโรงเรี ยน หรื อวิทยาลัย )
จานวน 1 ใบ
3. สาเนาหน้ าสมุดบัญชีออมทรั พย์ ที่มีชื่อบัญชีเป็ นชื่อนักเรี ยนทุนและเลขที่บญ
ั ชี จานวน 1 ใบ
 เมื่อเปิ ดเรียนแล้ ว ให้ สง่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
4. สาเนาหนังสือรั บรองการเป็ นนักเรี ยน ของชัน้ ม.1 หรื อ ปวช.1 จานวน 1 ใบ

แบบยืนยันรับทุน
รหัสนักเรียนทุนยุวพัฒน์ 61..................
และแจ้งเลขบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับทุนการศึกษา
ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
ยืนยันเรียนต่อ  สายสามัญ ม.1 – ม.6 ใน  โรงเรียนเดิม
 ย้ายโรงเรียน
 สายอาชีพ ปวช.1 – ปวช.3ระบุสายการเรียน .....................................
ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจนและอ่านง่าย
 ข้าพเจ้าชื่อ......................................................นามสกุล............................................................
ระหว่างทีศ่ กึ ษาอยู่ ข้าพเจ้าพักอาศัยอยู่กบั
 บิดา / มารดา  ญาติ (เกีย่ วข้องเป็ น)..................  อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................
เลขที.่ ....................อาคาร/หมู่บา้ น............................................หมู่............................................
ซอย............................ถนน.....................................ตาบล.........................................................
อาเภอ..................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์ ................................
เบอร์มอื ถือของข้าพเจ้า** ..........................................................................................................
เบอร์มอื ถือของผูป้ กครอง หรือญาติ**.........................................................................................
ระบุช่อื เจ้าของหมายเลขมือถือ ............................... ความสัมพันธ์กบั นักเรียน............................
** การแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือมีความสาคัญมากในการรับข่าวการโอนทุนการศึกษาผ่านทาง SMS จาก
มูลนิธฯิ : หากนักเรียนหรือผูป้ กครองไม่มหี มายเลขโทรศัพท์มอื ถือ ขอให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือของญาติท่ี
สามารถติดต่อได้สะดวกมาให้มลู นิธฯิ **


ข้าพเจ้ามีความประสงค์  ขอยืนยันทีจ่ ะรับทุนการศึกษา
 ขอสละสิทธิที์ จ่ ะรับทุนการศึกษา เนื่องจาก.........................................
โดยสถานศึกษาทีข่ า้ พเจ้าได้มอบตัวเข้าศึกษาต่อในระดับชัน้  มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปวช.1
ชื่อสถานศึกษา..........................................................................................................................
เลขที.่ .....................อาคาร/หมู่บา้ น............................................หมู่...........................................
ซอย..............................ถนน....................................ตาบล........................................................
อาเภอ..................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.์ .............................
เบอร์โทรศัพท์............................................. เบอร์แฟกซ์............................................................

ข้อมูลของครูประจาชัน้ / ครูแนะแนว ชัน้ ม.1 หรือ ปวช.1
 ครูประจาชัน้ ของข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล.............................................เบอร์มอื ถือ…………………….
 ครูแนะแนวของข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล.............................................เบอร์มอื ถือ……………………….

หากยืนยันรับทุนและส่ งเอกสารผ่ านระบบทุนการศึกษาออนไลน์ แล้ ว ไม่ ต้องส่ งฟอร์ มนี ้
บัญชีออมทรัพย์ของข้าพเจ้า เพื่อรับทุนการศึกษาจากมูลนิ ธิยุวพัฒน์ มีรายละเอียด ดังนี้
 ธนาคารทีข่ า้ พเจ้าไปเปิ ดบัญชี คือ (เลือกเพียง 1 ธนาคาร)
 ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารไทยพาณิชย์
 ธนาคารกรุงเทพ
 ธนาคารกรุงศรี
 ธนาคารออมสิน
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) (ห้ามเปิ ด บัญชีประเภท “โครงการ
ออมดีมีทุน” เพราะมูลนิธจิ ะไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีประเภทนี้ได้)
ชื่อบัญชีคอื .......................................................................................................................
เลขทีบ่ ญ
ั ชี คือ...................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นจริงทุกประการ
ลงชื่อนักเรียนทุน................................................................
(................................................................)
ลงชื่อครู..............................................................................
(................................................................)
วันที.่ ............../.................../................
ขอให้นักเรียนทุนส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ –
1. แบบยืนยันรับทุน ทีน่ กั เรียนกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
2. สาเนาใบมอบตัว (หรืออนุโลมให้สง่ เป็ นใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนทีอ่ อกให้
โดยโรงเรียน หรือวิทยาลัย) จานวน 1 ใบ
3. สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ท่ี มีช่อื บัญชีนกั เรียนทุนและเลขทีบ่ ญ
ั ชี จานวน 1 ใบ
เมื่อเปิ ดเรียนแล้ว ให้สง่ เอกสารเพิม่ อีก 1 อย่าง คือ
4. สาเนาหนังสือรับรองการเป็ นนักเรียน ของชัน้ ม.1 หรือ ปวช.1 จานวน 1 ใบ
มายัง มูลนิธยิ ุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250 โดยเร็วที่สุดและก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย โทรศัพท์ติดต่ อมูลนิ ธิฯ ได้ท่ีหมายเลข 02-301-1124, 02-3011094, 02-301-1093 เฟซบุ๊ ก www.facebook.com/yuvabadhana หรือ Line@ : @OCZ4190L
หรือแจ้งทางอีเมล ybf@ybf.premier.co.th

