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ใบสมคัรทุนยวุพฒัน์ – สายสามญั / สายอาชีพ ส าหรบัปีการศึกษา 2562 

ต้องการสมคัรขอทุน   สายสามญั ม.1-ม.6  (ผูส้มคัรขอทุนจะต้องก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ ป.6 เท่านัน้)                                                    
สายอาชีพ ปวช.1-ปวช.3  (ผูส้มคัรขอทุนจะต้องก าลงัศึกษาอยู่ระดบัชัน้ ม.3 
และต้องการเรียนต่อสายอาชีพ หลงัจบ ม.3 เท่านัน้) 

ค าช้ีแจง  
 โปรดอ่านค าชีแ้จงโดยละเอยีดกอ่นกรอกขอ้มลู 
 นกัเรยีนทีข่อทุนการศกึษาจะตอ้งมีสถานภาพทางครอบครวัเปราะบาง, ฐานะทางครอบครวัยากจนและมีโอกาสท่ีจะ

ไม่ได้เรียนต่อ หากไม่ได้รบัความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
 สถานศกึษาทีน่กัเรยีนจะศกึษาต่อ ต้องเป็นสถานศึกษาของรฐับาลเท่านัน้  และไม่สงักดัส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ 
 ใบสมคัรตอ้งลงนามและประทบัตราสถานศกึษาปจัจุบนัทีผู่ข้อทนุเรยีนอยู่ 
 นกัเรยีนจะตอ้งสง่ใบสมคัร 1 ชุดเท่านัน้ และ ตอ้งเลอืกสง่ใบสมคัรผ่านช่องทางเดยีวเท่านัน้ โดยเลอืกระหว่าง                     

(1) การกรอกและสง่ใบสมคัรออนไลน์ที ่www.yuvabadhanafoundation.org/join  หรอื    (2) สง่ทางอเีมลที ่
ybf@ybf.premier.co.th  หรอื   (3) สง่ทางไปรษณียโ์ดยสง่มาที ่  มลูนิธยิวุพฒัน์ เลขที ่1 พรเีมยีรค์อรเ์ปอเรทปารค์            
ซ.พรเีมยีร ์2 ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

 สามารถตรวจสอบรายชื่อนกัเรยีนทีไ่ดร้บัคดัเลอืกใหร้บัทุนยุวพฒัน์ไดท้ี ่www.yuvabadhanafoundation.org หรอื 
facebook.com/Yuvabadhana หรอื Line@เครอืขา่ยครยูวุพฒัน์ ตัง้แต่ 15 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 20.00 น. 

 ทุกข้อท่ีมีเครือ่งหมาย ** จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถว้น หากเว้นว่างหรอืไม่กรอกขอ้มูลในช่องท่ีมีเครือ่งหมาย ** 
ใบสมคัรท่ีส่งมาจะไม่ได้รบัการพิจารณา 

ขอให้นักเรียนกรอกข้อความลงในช่องว่างให้ครบถ้วนด้วยตวับรรจง และท าเครือ่งหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง      
และส าหรบัข้อท่ีมีเครื่องหมาย ** ให้กรอกข้อมูล ทุกข้อ  หากกรอกข้อมูลและส่งเอกสารประกอบการสมคัร (อ้างอิงหน้า 11) 
ไม่ครบ  ใบสมคัรจะไม่ได้รบัการพิจารณา 
 
1. ข้อมูลผูข้อทุน 

ผูข้อทุนเคยไดร้บัทุนการศกึษามาก่อนหรอืไม่** ไม่เคย เคย โปรดระบุ...................................ปี พ.ศ..............................
ตอ้งการสมคัรขอทุน**         สายสามญั    สายอาชพี   ก าลงัศกึษาอยูช่ ัน้** ..........................................................
ขา้พเจา้ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) **………………..........…...…..นามสกุล**…….……….......……..………...อาย*ุ*..............ปี
ชื่อเล่น**..................................วนั/เดอืน/ปี เกดิ**………….…………….จงัหวดัทีเ่กดิ**...........................................................
สญัชาต*ิ* ไทย  อื่นๆ โปรดระบุ........................................เชือ้ชาต*ิ* ไทย อื่นๆ โปรดระบุ.................................. 
ศาสนา**  พุทธ ครสิต ์อสิลาม อื่นๆ โปรดระบุ.........................................                                              
เลขทีบ่ตัรประชาชน / เลขทีบ่ตัรต่างดา้ว**..............................................................................................................................
เบอรโ์ทรศพัทข์องผูข้อทุน**..............................................หรอื เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได*้*.........................................                                                                          
Line ID……………………………………………………..…….Facebook………………………………………………………....                                               
สขุภาพผูข้อทุน**  สมบรูณ์แขง็แรง มโีรคประจ าตวั ระบุ......................... พกิารทางร่างกาย ระบุ.............................. 
ผลการเรยีนชัน้** เกรด ป.5 เทอม 1.......................... เทอม 2..........................  (กรอกเฉพาะนกัเรยีนทีอ่ยู่ ป.6)                                                   
ผลการเรยีนชัน้** เกรด ม.2 เทอม 1.......................... เทอม 2..........................  (กรอกเฉพาะนกัเรยีนทีอ่ยู่ ม.3) 

 

ติดรูปถ่าย      

ขนาด 1 น้ิว 

http://www.yuvabadhanafoundation.org/
mailto:ybf@ybf.premier.co.th
http://www.yuvabadhanafoundation.org/
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เบอรโ์ทรศพัทข์องผูข้อทุนมคีวามส าคญัอย่างยิง่ กรุณากรอกขอ้มลูใหถู้กตอ้งครบถว้น เพื่อใชเ้ป็นช่องทางตดิต่อระหว่างนกัเรยีนกบั
มลูนิธฯิ หากไมม่เีบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โปรดกรอกเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืของบุคคลในครอบครวัหรอืเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดแ้ทน 
 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน                                                                                                            
เลขที*่*..................อาคาร/หมูบ่า้น**............................หมู่ที*่*...............ซอย**...............................ถนน**...............................
ต าบล**.....................................................อ าเภอ**.......................................................จงัหวดั**...........................................
รหสัไปรษณีย*์*......................................... 

ท่ีอยูปั่จจบุนัท่ีติดต่อได้                                                                                                            
เลขที*่*..................อาคาร/หมูบ่า้น**............................หมู่ที*่*...............ซอย**...............................ถนน**...............................
ต าบล**.....................................................อ าเภอ**.......................................................จงัหวดั**...........................................
รหสัไปรษณีย*์*......................................... 

 รายชื่อพีน้่องทีร่่วมบดิามารดา และพีน้่องทีต่่างบดิา หรอื ต่างมารดาของผูข้อทุน** 
 

ล าดบั ค าน าหน้า ชือ่-นามสกุล อายุ(ปี) 
ความสมัพนัธ ์
กบัผูข้อทุน 

ก าลงัศกึษา
(ระบุชัน้
เรยีน) 

ท างานแลว้ 
(ระบุงานทีท่ า) 

1       
2       
3       
4       
5       

 

2. ข้อมูลสถานศึกษา 
2.1 ช่ือสถานศึกษาปัจจบุนั  โรงเรียน**.................................................……………………………………………………….. 
รหสัสถานศกึษาทีอ่อกใหโ้ดยกระทรวงศกึษา** (10 หลกั)……………......................................................................................
สงักดั**   สพป.เขต.............................................สพม.เขต.......................................    กทม.เขต................................ 
               ตชด.ภาค............................................ อื่นๆโปรดระบุ............................... 
เป็นสถานศกึษา** รฐับาล  ศกึษาสงเคราะห ์  เอกชน(ทัว่ไป) เอกชน(สอนศาสนา)อื่นๆโปรดระบุ........................ 
เลขที*่*....................อาคาร/หมูบ่า้น**...................................................หมู่ที*่*................ซอย**..............................................
ถนน**................................................ต าบล**....................................................อ าเภอ**.......................................................
จงัหวดั**.............................................รหสัไปรษณีย*์*........................................เบอรโ์ทรศพัท*์*...........................................
เบอรโ์ทรสาร.......................................E-Mail…………………..…..……….….... 
 

โปรดกรอกข้อมูล ประเภทโรงเรียน** และ จ านวนนักเรียนแบ่งตามช่วงชัน้** ให้ตรงตามความเป็นจริงกบัโรงเรียน 
ท่ีนักเรียนศึกษาอยู ่ 
ประเภทโรงเรียน**  

ประถมศกึษา เปิดสอนชัน้ อนุบาล - ป.6   จ านวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทัง้หมด  จ านวน ........................... คน     
ประถมขยายโอกาส เปิดสอนชัน้ อนุบาล-ม.3 จ านวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทัง้หมด จ านวน ........................... คน 
มธัยมศกึษา เปิดสอนชัน้ ม.1 - ม.6   จ านวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทัง้หมด  จ านวน ........................... คน 
เปิดสอนชัน้ อนุบาล – ม.6     จ านวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทัง้หมด  จ านวน ........................... คน 
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โดยมีจ านวนนักเรียนแบ่งตามช่วงชัน้** ดงันี้      อ.1...............คน   อ.2 ...............คน   อ.3 ...............คน                                                                                                          
                    ป.1 ..............คน    ป.2 ..............คน    ป.3 ..............คน   ป.4 ..............คน    ป.5 ..............คน    ป.6 ..............คน                          
                    ม.1 ..............คน    ม.2 ..............คน    ม.3 ..............คน   ม.4 ..............คน    ม.5 ..............คน     ม.6 ..............คน   
 

ผูอ้ านวยการ ชื่อ-นามสกุล**.…………………………………………........เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื**…............................................ 

                            อเีมล .....................................................................................Line ID ……………………………….………..….                     

           ครปูระจ าชัน้ ชื่อ-นามสกุล**.………………………………………….........เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื**…........................................... 

                            อเีมล**...................................................................................Line ID ………………………………………....…                                       

           ครแูนะแนว  ชื่อ-นามสกุล**.………………………………………….........เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื**…........................................... 

                            อเีมล**...................................................................................Line ID ………………………………………....…                                  
ท่านจ าเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืและอเีมลหลกัในการตดิต่อกบัมลูนิธฯิ เพื่อใชใ้นการรบัขา่วสารแจง้ผลการคัดเลอืกนักเรยีนทุน 

**ในกรณีทีน่กัเรยีนไดร้บัคดัเลอืกใหร้บัทุนการศกึษา นกัเรยีนตอ้งการใหแ้จง้ผลกบัคุณครทู่านใด (โปรดเลอืก 1 ขอ้) 
ครปูระจ าชัน้       ครแูนะแนว   

 
2.2 สถานศึกษาท่ีต้องการศึกษาต่อ** โรงเรยีนเดมิ  โรงเรยีนใหม่ (หากเรยีนต่อ ม.1 ทีโ่รงเรยีนเดมิ ไมต่อ้งกรอกขอ้มลู)  
ช่ือสถานศึกษา โรงเรียน**..............................................................………………………………………………………..…… 
สงักดั**   สพป.เขต.............................................สพม.เขต.......................................กทม.เขต.................................... 
               ตชด.ภาค............................................ อื่นๆโปรดระบุ............................... 
เป็นสถานศกึษา** รฐับาล  ศกึษาสงเคราะห ์    เอกชน(ทัว่ไป) เอกชน(สอนศาสนา)อื่นๆโปรดระบุ........................ 
เลขที*่*....................อาคาร/หมูบ่า้น**...................................................หมู่ที*่*................ซอย**..............................................
ถนน**................................................ต าบล**....................................................อ าเภอ**.......................................................
จงัหวดั**.............................................รหสัไปรษณีย*์*........................................เบอรโ์ทรศพัท*์*...........................................
เบอรโ์ทรสาร.......................................E-Mail…………………..…..……….…... 

หมายเหตุ : หากผูข้อทุนเลอืกศกึษาต่อทีส่ถานศกึษาเอกชน หรอื สถานศกึษาในสงักดัส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ  เช่น  
โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห,์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์ฯลฯ หรอื สถานศกึษาสงเคราะหท์ีไ่มเ่รยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายใดๆ ผูข้อทุน 
จะไมไ่ดร้บัการพจิารณาคดัเลอืกทุกกรณี 

 
3. ข้อมูลครอบครวัของผูข้อทุน (ท าเครือ่งหมาย  ลงใน    เลือกตอบเฉพาะข้อทีต่รงกบัความเป็นจริงมากทีส่ดุเพียง 1 ข้อเท่านัน้)         

3.1 สถานภาพครอบครวัของผูข้อทุน** 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนักบัผูข้อทุน     บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั แต่ไม่ไดอ้ยู่กบัผูข้อทุน                                                                                                                  
บดิามารดาหย่ารา้งกนั แต่ไมไ่ดม้คีรอบครวัใหม่     บดิามารดาหย่ารา้งกนั และบดิามคีรอบครวัใหม่                                                                                                                                                                                                 
บดิามารดาหย่ารา้งกนั และมารดามคีรอบครวัใหม่       บดิามารดาหย่ารา้งกนั และต่างมคีรอบครวัใหม่                                                                                                                                                                                            
บดิามารดาแยกกนัอยู่ ไม่ไดต้ดิต่อกบัผูข้อทุน  บดิามารดาแยกกนัอยู่เพื่อประกอบอาชพี                                                                                                                                                                                                           
มารดาเสยีชวีติ       บดิาเสยีชวีติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
บดิาและมารดาเสยีชวีติ    

3.2 สถานภาพของบิดา** (ตอบได้เพียง 1 ข้อเท่านัน้)                                                  
บดิาสามารถประกอบอาชพีได ้    บดิาตอ้งโทษ                           
บดิาพกิาร ไม่สามารถประกอบอาชพีได ้   บดิาทอดทิง้                 

บดิาปว่ยหนกั ไม่สามารถประกอบอาชพีได ้   บดิาบวช           
บดิาหายสาบสญู     บดิาขาดการตดิต่อ 
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3.3 สถานภาพของมารดา** (ตอบได้เพียง 1 ข้อเท่านัน้)                                                
มารดาสามารถประกอบอาชพีได ้                   มารดาตอ้งโทษ     

มารดาพกิาร ไม่สามารถประกอบอาชพีได ้          มารดาทอดทิง้      

มารดาปว่ยหนกั ไม่สามารถประกอบอาชพี   มารดาบวช 
มารดาหายสาบสญู             มารดาขาดการตดิต่อ                                  

3.4 ปัจจบุนัผูข้อทุนอาศยัอยู่กบั** (ท าเครือ่งหมาย  ลงใน  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 บดิา  มารดา  ญาต ิ ระบุความสมัพนัธ.์.................................................................                   

 บดิาเลีย้ง มารดาเลีย้ง   บุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ญาต ิระบุความสมัพนัธ…์…………………………… 
 

4. ข้อมูลของผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย (กรณีทีผู่ข้อทุนมีผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนมากกว่า 1 คน ให้กรอกข้อมลูของ 
ผูส่้งเสียทุกคนให้ครบถ้วน)   
 ผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักเรียน มีทัง้หมดก่ีคน  ………………………คน  

มีใครบา้ง**(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) พ่อ   แม่  พ่อเลีย้ง  แม่เลีย้ง   ปู ่  ย่า   ตา   ยาย   ลุง   ป้า                             
น้า    อา   อื่นๆ ระบุ................................... 

 4.1 ผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่าใช้จา่ย คนท่ี 1 ** 
ค าน าหน้า(นาย,นาง,นางสาว)ชือ่**........................................... นามสกุล**................................................ อาย*ุ*.............. ปี   
ความสมัพนัธก์บัผูข้อทุน** (ระบ ุเช่น บดิา,มารดา,บดิาเลีย้ง,มารดาเลีย้ง,ปู,่ย่า,ตา,ยาย,ลุง,ป้า,น้า,อา)................................ 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื**....................................................... เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื(ส ารอง) **.................................................... 
ทีอ่ยู่ปจัจุบนัเลขที*่*...............................อาคาร/หมู่บา้น**.....................................หมู่ที*่*.............ซอย**...............................
ถนน**................................... ต าบล**....................................อ าเภอ**................................จงัหวดั**....................................
รหสัไปรษณีย*์*................................... 
 

4.1.1 อาชีพหลกัและรายไดข้องผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่าใช้จา่ย คนท่ี 1 ** 
กรุณาเลอืกอาชพี และระบุรายละเอยีดพรอ้มกบัรายได ้ (สามารถเลอืกไดม้ากกว่า 1 อาชพี) 
เกษตรกรรม  ระบุประเภท…………………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
ประมง   ระบุประเภท…………………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน 

รบัจา้ง   ระบุอาชพีทีร่บัจา้ง…………………….. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
พนกังานประจ า  ระบุชื่อบรษิทั/โรงงาน…………………. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
คา้ขาย  ระบุสนิคา้ทีข่าย……………………….. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน   
ธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ ระบุธุรกจิ/งานอสิระทีท่ า……………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
ขา้ราชการ  ระบุประเภท/ต าแหน่ง………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
ขา้ราชการบ านาญ ระบุประเภท/ต าแหน่ง………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
พนกังานรฐัวสิาหกจิ ระบุประเภท/ต าแหน่ง………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน    

หมอ/พยาบาล  ระบ ุรพ./คลนิิก……………………….. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน      
รบัซือ้ขายของเก่า ระบ…ุ…………………………………. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน     
เกบ็ของเก่าขาย  ระบ…ุ…………………………………. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
พ่อบา้น/แม่บา้น  ไม่มรีายได ้                                                                                     

นกับวช  ระบุศาสนา……………………………. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน   
ไม่ไดป้ระกอบอาชพี ไม่มรีายได ้                                                                                                 
ไม่ไดป้ระกอบอาชพี มรีายไดจ้าก……………………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน 

หากรายได้ท่ีได้รบัครัง้เดียวเป็นรายปี เช่น ท านาปีละ 1 คร ัง้ได้รายได้ 60,000 บาท ให้เฉล่ียออกเป็นรายเดือน 12 เดือน คิดเป็นรายได้เฉล่ีย     

เดือนละ 5,000 บาท หรือ รบัเหมาก่อสร้างรบัเงินค่าจ้างปีละ 2 ครัง้ๆ ละ 35,000 บาท คิดเป็น 35,000 x 2 = 70,00012 = 5,833.33 บาท  
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4.1.2 รายช่ือบุคคลท่ีผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย คนท่ี 1  ดแูลรบัผิดชอบอยู่ ** (ไม่ตอ้งกรอกชื่อผูข้อทุน) 

ล าดบัที ่ ชือ่-สกุล 
อายุ
(ปี) 

สุขภาพร่างกาย 
สถานภาพทางการศกึษา  
หรอื ประกอบอาชพีแลว้ 

(ระบุอาชพีโดยใชต้วัเลอืกเดยีวกบั 4.1.2) 

รายไดจ้าก
การประกอบ

อาชพี 
(บาท/เดอืน) 

1 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิาร/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ าตวั  
ระบุ............................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้..................................... 
จบการศกึษาแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษา 
ประกอบอาชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

2 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิาร/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ าตวั  
ระบุ............................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้..................................... 
จบการศกึษาแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษา 
ประกอบอาชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

3 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิาร/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ าตวั  
ระบุ............................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้..................................... 
จบการศกึษาแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษา 
ประกอบอาชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

4 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิาร/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ าตวั  
ระบุ............................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้..................................... 
จบการศกึษาแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษา 
ประกอบอาชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

 4.2 ผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่าใช้จา่ย คนท่ี 2 **                                                                                                             
ค าน าหน้า(นาย,นาง,นางสาว)ชือ่**........................................... นามสกุล**................................................ อายุ**.............. ปี   
ความสมัพนัธก์บัผูข้อทุน** (ระบ ุเช่น บดิา,มารดา,บดิาเลีย้ง,มารดาเลีย้ง,ปู,่ย่า,ตา,ยาย,ลุง,ป้า,น้า,อา)................................ 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื**....................................................... เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื(ส ารอง) **....................................................
ทีอ่ยู่ปจัจุบนัเลขที*่*...............................อาคาร/หมู่บา้น**.....................................หมู่ที*่*.............ซอย**................................
ถนน**......................................... ต าบล**.......................................................อ าเภอ**........................................................
จงัหวดั**........................................รหสัไปรษณีย*์*........................................... 

4.2.1 อาชีพหลกัและรายได้ของผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่าใช้จา่ย คนท่ี 2** 
กรุณาเลอืกอาชพี และระบุรายละเอยีดพรอ้มกบัรายได ้ (สามารถเลอืกไดม้ากกว่า 1 อาชพี)                                  
เกษตรกรรม ระบุประเภท…………………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
ประมง ระบุประเภท…………………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน 

รบัจา้ง ระบุอาชพีทีร่บัจา้ง…………………….. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
พนกังานประจ า ระบุชื่อบรษิทั/โรงงาน…………………. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
คา้ขาย ระบุสนิคา้ทีข่าย……………………….. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน   
ธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ ระบุธุรกจิ/งานอสิระทีท่ า……………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
ขา้ราชการ ระบุประเภท/ต าแหน่ง………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
ขา้ราชการบ านาญ ระบุประเภท/ต าแหน่ง………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
พนกังานรฐัวสิาหกจิ ระบุประเภท/ต าแหน่ง………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน    

หมอ/พยาบาล ระบุ รพ./คลนิิก……………………….. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน       
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รบัซือ้ขายของเก่า ระบ…ุ…………………………………. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน     
เกบ็ของเก่าขาย ระบ…ุ…………………………………. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน 

 พ่อบา้น/แม่บา้น     ไมม่รีายได ้                                                                                    

นกับวช      ระบุศาสนา……………………………. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน   
ไม่ไดป้ระกอบอาชพี     ไมม่รีายได ้                                                                                                
ไม่ไดป้ระกอบอาชพี     มรีายไดจ้าก……………………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน 

 4.2.2 รายช่ือบุคคลท่ีผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย คนท่ี 2  ดแูลรบัผิดชอบอยู่** (ไม่ตอ้งกรอกชือ่ผูข้อทุน) 

ล าดบัที ่ ชือ่-สกุล 
อายุ
(ปี) 

สุขภาพร่างกาย 
สถานภาพทางการศกึษา  
หรอื ประกอบอาชพีแลว้ 

(ระบุอาชพีโดยใชต้วัเลอืกเดยีวกบั 4.2.1) 

รายไดจ้าก
การประกอบ

อาชพี 
(บาท/เดอืน) 

1 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิาร/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ าตวั  
ระบุ............................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้..................................... 
จบการศกึษาแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษา 
ประกอบอาชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

2 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิาร/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ าตวั  
ระบุ............................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้..................................... 
จบการศกึษาแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษา 
ประกอบอาชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

3 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิาร/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ าตวั  
ระบุ............................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้..................................... 
จบการศกึษาแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษา 
ประกอบอาชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

4 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิาร/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ าตวั  
ระบุ............................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้..................................... 
จบการศกึษาแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษา 
ประกอบอาชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

 4.3 ผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่าใช้จา่ย คนท่ี 3 **                                                                                                             
ค าน าหน้า(นาย,นาง,นางสาว)ชือ่**........................................... นามสกุล**................................................ อายุ**.............. ปี   
ความสมัพนัธก์บัผูข้อทุน** (ระบ ุเช่น บดิา,มารดา,บดิาเลีย้ง,มารดาเลีย้ง,ปู,่ย่า,ตา,ยาย,ลุง,ป้า,น้า,อา)................................ 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื**....................................................... เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื(ส ารอง) **....................................................
ทีอ่ยู่ปจัจุบนัเลขที*่*...............................อาคาร/หมู่บา้น**.....................................หมู่ที*่*.............ซอย**................................
ถนน**......................................... ต าบล**.......................................................อ าเภอ**........................................................
จงัหวดั**........................................รหสัไปรษณีย*์*........................................... 

4.3.1 อาชีพหลกัและรายได้ของผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่าใช้จา่ย คนท่ี 3** 
กรุณาเลอืกอาชพี และระบุรายละเอยีดพรอ้มกบัรายได ้ (สามารถเลอืกไดม้ากกว่า 1 อาชพี)                                  
เกษตรกรรม ระบุประเภท…………………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
ประมง ระบุประเภท…………………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน 

รบัจา้ง ระบุอาชพีทีร่บัจา้ง…………………….. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน 
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พนกังานประจ า ระบุชื่อบรษิทั/โรงงาน…………………. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
คา้ขาย ระบุสนิคา้ทีข่าย……………………….. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน   
ธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ ระบุธุรกจิ/งานอสิระทีท่ า……………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
ขา้ราชการ ระบุประเภท/ต าแหน่ง………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
ขา้ราชการบ านาญ ระบุประเภท/ต าแหน่ง………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
พนกังานรฐัวสิาหกจิ ระบุประเภท/ต าแหน่ง………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน    

หมอ/พยาบาล ระบุ รพ./คลนิิก……………………….. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน       
รบัซือ้ขายของเก่า ระบ…ุ…………………………………. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน     
เกบ็ของเก่าขาย ระบ…ุ…………………………………. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน 

 พ่อบา้น/แม่บา้น     ไมม่รีายได ้                                                                                    

นกับวช      ระบุศาสนา……………………………. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน   
ไม่ไดป้ระกอบอาชพี     ไมม่รีายได ้                                                                                                
ไม่ไดป้ระกอบอาชพี     มรีายไดจ้าก……………………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน 

 4.3.2 รายช่ือบุคคลท่ีผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย คนท่ี 3  ดแูลรบัผิดชอบอยู่** (ไม่ตอ้งกรอกชือ่ผูข้อทุน) 

ล าดบัที ่ ชือ่-สกุล 
อายุ
(ปี) 

สุขภาพร่างกาย 
สถานภาพทางการศกึษา  
หรอื ประกอบอาชพีแลว้ 

(ระบุอาชพีโดยใชต้วัเลอืกเดยีวกบั 4.2.1) 

รายไดจ้าก
การประกอบ

อาชพี 
(บาท/เดอืน) 

1 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิาร/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ าตวั  
ระบุ............................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้..................................... 
จบการศกึษาแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษา 
ประกอบอาชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

2 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิาร/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ าตวั  
ระบุ............................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้..................................... 
จบการศกึษาแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษา 
ประกอบอาชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

3 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิาร/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ าตวั  
ระบุ............................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้..................................... 
จบการศกึษาแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษา 
ประกอบอาชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

4 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิาร/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ าตวั  
ระบุ............................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้..................................... 
จบการศกึษาแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษา 
ประกอบอาชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 
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5. ความคิดเหน็ของคร*ู*     ครปูระจ าชัน้ หรอื  ครแูนะแนว(ครผููด้แูลนกัเรยีนทุน)  
 

ในจ านวนนกัเรยีนทีคุ่ณครดูแูลทัง้หมด เพราะเหตุใดคุณครจูงึคดัเลอืกหรอืสนบัสนุนใหน้กัเรยีนคนนี้ใหข้อทุนการศกึษา  

กรุณาอธบิายเหตุผลความจ าเป็น หรอืปจัจยัอื่นๆ ทีป่ระกอบการตดัสนิใจของคุณครู
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 

      ลงชื่อ .................................................................                                                                                
              (...........................................................)   
       (ครปูระจ าชัน้ หรอื ครแูนะแนว) 
      ต าแหน่ง............................................................. 
      วนัที.่.................................................................. 
      โทรศพัทม์อืถอื................................................... 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็นความจรงิทุกประการ และหากนกัเรยีนผ่านการคดัเลอืกใหไ้ดร้บัทุนการศกึษา 
จากมลูนิธยิุวพฒัน์ ขา้พเจา้จะสนบัสนุนและสง่เสรมิใหน้กัเรยีนทีไ่ดร้บัทุนเป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตดิ ี 

ตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีน มสี านึกต่อสว่นรวม มคีุณธรรม และปฏบิตัติามเงื่อนไขของนกัเรยีนทุนยุวพฒัน์ตลอดจนสิน้สดุการรบัทุน 
 
 

ลงชื่อ..............................................................     ลงชื่อ...............................................................            
(..................................................................)       (..................................................................)  

วนัที.่................................................       วนัที.่.....................................................            

ผูข้อทุน          ผูป้กครอง 

ลงชื่อ...............................................................                                                                                            
(..................................................................)                                                                                                                                                   
วนัที.่.........................................................                                                                                                                                                

ผูอ้ านวยการโรงเรยีน                                                                                                                                                                                    
(โปรดประทบัตราโรงเรียน) 
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ผูข้อทุน ชื่อ(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).................................................นามสกุล............................................... จงัหวดั…………………... 

ปี 2561  เรยีนอยู่ชัน้.................. โรงเรยีน…………………………………………………….. 

**ให้นักเรียนเขียนเล่าเรือ่งราวต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ตามความเป็นจริง และเขียนตวับรรจงดว้ยลายมือของนักเรียนเอง   

(ในกรณีทีก่ระดาษแผ่นนี้พืน้ทีไ่ม่เพยีงพอ ใหเ้ขยีนเพิม่เตมิในกระดาษแผ่นอื่นได)้ 

ชวีติของขา้พเจา้
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
ความใฝฝ่นัของขา้พเจา้
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................  
ขา้พเจา้ตอ้งการขอทุนการศกึษา เพราะ
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
ในปีทีผ่่านมา ขา้พเจา้ไดก้ระท าความด ีหรอื ท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสว่นร่วม ดงันี้
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
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ผูข้อทุน ชื่อ(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).................................................นามสกุล...............................................เรยีนอยู่ชัน้..................... 

**ติดภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านท่ีเหน็ตวับ้านทัง้หมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชดัเจน** 

โปรดเลอืกประเภท     บา้นของตนเอง   บา้นเช่า/หอ้งเชา่   อาศยัอยู่กบัผูอ้ื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่1 ภาพถ่ายดา้นหน้า 

 

รปูที ่2 ภาพถ่ายภายในบา้น 
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มลูนิธิยวุพฒัน์จะพิจารณาใบสมคัรต่อเม่ือผูข้อทุนได้กรอกข้อมลูพร้อมแนบเอกสารการสมคัร 
“ครบถ้วนสมบูรณ์และส่งเอกสารภายในระยะเวลาท่ีก าหนด” เท่านัน้ 

เอกสารประกอบการสมคัร ดงันี้ 
1. ใบสมคัรขอรบัทุนปีการศกึษา 2561  จ านวน 1 ชุดพรอ้มตดิรปูถ่ายขนาด 1 นิ้ว ใหเ้รยีบรอ้ย  

2. ส าเนาทะเบยีนบา้นของนกัเรยีน จ านวน 1 ชุด 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนนกัเรยีน จ านวน 1 ชุด หรอื ส าเนาบตัรต่างดา้วจ านวน 1 ชุด 

4. เรยีงความเล่าเรือ่งราวชวีติ ตามความเป็นจรงิและตอ้งเขยีนดว้ยลายมอืของผูข้อทุนเอง 

5. ตดิภาพถ่ายดา้นหน้าของบา้นทีเ่หน็ตวับา้นทัง้หมดและรอบบรเิวณของบา้นอยา่งชดัเจน  

โดยมภีาพนกัเรยีนผูข้อทุนและ/หรอืครอบครวัอยูใ่นภาพดว้ย 

6. ใบรบัรองการเป็นนกัเรยีนของสถานศกึษาปจัจุบนั  

7. ส าเนาใบแสดงผลการเรยีน    ชัน้ ป. 5  (เทอม 1 และ 2)   ส าหรบันกัเรยีนทีอ่ยูช่ ัน้ ป.6      

  ชัน้ ม. 2  (เทอม 1 และ 2)   ส าหรบันกัเรยีนทีอ่ยูช่ ัน้ ม.3      

สามารถส่งใบสมคัรมาท่ีมูลนิธิยวุพฒัน์ ได้ตัง้แต่ 15 กรกฎาคม - 20 พฤศจิกายน 2561 

วงเลบ็มุมซองว่า “โครงการทุนการศึกษา 2562” 

มลูนิธิยวุพฒัน์ เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร ์2 ถนนศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 

โทร.02-301-1148,1124,1093,1097,1147  โทรสาร 02-301-1439                                                            

E-Mail : ybf@ybf.premier.co.th  ดาวน์โหลดใบสมคัรท่ี www.yuvabadhanafoundation.org/join 


