
 

 

โปรดส่งกลับภายในไม่เกนิวนัที่ 15 กรกฎาคม  (หรือหลังจากทราบที่เรียนที่แน่นอนแล้ว) 

ยืนยนัรับทนุ     สายสามญั ม.1 – ม.6            

           สายอาชีพ ปวช.1 – ปวช.3 สายการเรียน / แผนก................................................ 
ศกึษาตอ่            โรงเรียนเดิม      ย้ายโรงเรียน        
ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชดัเจนและอ่านง่าย 

 ข้าพเจ้า  ช่ือ.......................................................นามสกลุ................................................................ 
ระหวา่งทีศ่กึษาอยู ่ข้าพเจ้าพกัอาศยัอยูก่บั  
 บิดา / มารดา    ญาติ (เก่ียวข้องเป็น).......................    อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.................................. 

 เลขที่........................อาคาร/หมูบ้่าน................................................หมู.่.......................................... 

 ซอย................................ถนน........................................ต าบล........................................................ 

 อ าเภอ.....................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์................................. 

 เบอร์โทรศพัท์ของข้าพเจ้า** ............................................................................................................. 

 เบอร์โทรศพัท์ของผู้ปกครอง หรือญาติ**............................................................................................ 

 ระบช่ืุอเจ้าของหมายเลขโทรศพัท์ ......................................ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน........................... 
** การแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือมีความส าคัญมากในการรับข่าวการโอนทนุการศกึษาผา่นทาง SMS จากมลูนิธิฯ  
หากนกัเรียนหรือผู้ปกครองไมมี่หมายเลขโทรศพัท์มือถือขอให้กรอกหมายเลขโทรศพัท์มือถือของญาติที่สามารถติดตอ่ได้
สะดวกมาให้มลูนิธิฯ ** 

 ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์  ขอยนืยนัท่ีจะรับทนุการศกึษา  ในระดบัชัน้     ม.1     ปวช.1 

               ขอสละสทิธ์ิท่ีจะรับทนุการศกึษา เน่ืองจาก................................................ 
ช่ือสถานศกึษา................................................................................................................................ 

 เลขที่........................อาคาร/หมูบ้่าน................................................หมู.่.......................................... 

 ซอย................................ถนน........................................ต าบล........................................................ 

 อ าเภอ.....................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์................................ 

 เบอร์โทรศพัท์................................................. เบอร์แฟกซ์................................................................ 

ข้อมูลของครูประจ าชัน้ / ครูแนะแนว ชัน้ ม.1 / ปวช.1 

 ครูประจ าชัน้ ช่ือ-นามสกลุ...............................................เบอร์มือถือ……………………………..….. 

 ครูแนะแนว ช่ือ-นามสกลุ.................................................เบอร์มือถือ....................................... 
 

 บัญชีออมทรัพย์ของข้าพเจ้า เพื่อรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์  

 ธนาคารท่ีข้าพเจ้าไปเปิดบญัชี คือ (เลอืกเพียง 1 ธนาคาร)  
 ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกสกิรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 ธนาคารกรุงเทพ    ธนาคารกรุงศรี   ธนาคารออมสนิ 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)  (ธกส. ห้ามเปิด  บญัชีประเภท “โครงการ 
ออมดีมทุีน” และ “ออมเยาว์” เพราะมลูนิธิจะไมส่ามารถโอนเงินเข้าบญัชีประเภทนีไ้ด้)  

 ช่ือบญัชีคือ................................................................................................................. 

 เลขที่บญัชี คือ............................................................................................................   

ขอให้นักเรียนทุนส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี ้ 
1. แบบยนืยนัการศึกษาต่อที่นกัเรียนกรอกข้อมลูครบถ้วนแล้ว 

2. ส าเนาใบมอบตวั (หรืออนโุลมให้สง่เป็นใบเสร็จรับเงินคา่ลงทะเบียนเรียนที่ออกให้โดย
โรงเรียน หรือวิทยาลยั)  จ านวน 1 ใบ  

3. ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  ของชัน้ ม.1 หรือ ปวช.1 จ านวน 1 ใบ  
4. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ที่มีช่ือบญัชีและเลขที่บญัชี จ านวน 1 ใบ  

 

แบบยืนยนัรบัทนุ(ส ำหรบันักเรียนทนุรำยใหม่)      
รหสัทุนยุวพฒัน์  ...........................................    

 และแจ้งเลขบญัชีออมทรพัยเ์พื่อรบัทุนกำรศึกษำ 

หมำยเหต:ุ  หากมขีอ้สงสยัตดิต่อ   พีเ่จ 0-2301-1148, พีท่พิย ์0-2301-1124, 
พีแ่ตงกวา 0-2301-1093 และ พีเ่อ ้09-3124-9749 

 

ช่องทำงกำรส่งเอกสำร (เลอืกเพยีง 1 ช่องทางเท่านัน้) 
 ส่งโดยเรว็ท่ีสุดและภำยในไมเ่กินวนัท่ี 15 กรกฎำคม   

ระบบทนุการศกึษาออนไลน์    https://ybf.premier.co.th/scholar/index_main.php 

1. เฟซบุ๊ก  :     www.facebook.com/yuvabadhana  
2. Line@   :     @OCZ4190L  
3. อีเมล     :     ybf@ybf.premier.co.th  
4. ไปรษณีย์  :   มลูนิธิยวุพฒัน์ เลขที่ 1  ซ.พรีเมียร์ 2  ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน  เขตประเวศ   

                    กรุงเทพฯ 10250  
 

https://ybf.premier.co.th/scholar/index_main.php
http://www.facebook.com/yuvabadhana
file:///C:/Users/chewadee.k/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RMJ3JYOH/ybf@ybf.premier.co.th


วิธียืนยันรับทุน (ส ำหรับนักเรียนทุนรำยใหม่) 

ผ่ำนระบบทุนกำรศึกษำมูลนิธิยุวพัฒน์ออนไลน์  

                                                                                                                                                    
 

 

 

การยืนยันรับทุน 

 

 

       

ขั้นตอนการ Log In เพ่ือเข้าระบบ  

(นกัเรียนทุนไม่ตอ้งลงทะเบียน) 

ให ้login เขา้ใชไ้ดเ้ลย โดยใชเ้ลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน 13 หลกั  
 
รหสัผา่น : เลขวนัเดือนปีเกิด 8 หลกั เช่น เกิดวนัท่ี  
6  เมษายน 2545 ใหพิ้มพเ์ป็น 06042545  

ขั้นตอนที ่1 : คลกิยืนยนัรับทุนทนัที ขั้นตอนที ่2 : คลกิยืนยนัรับทุน หรือ สละสิทธ์ิรับทุน 

ไปท่ี link https://ybf.premier.co.th/scholar/index_main.php  หรือ สแกน QR code    

มีตอ่หน้าหลงั   

https://ybf.premier.co.th/scholar/index_main.php


 

 

การส่งหน้าบัญชีธนาคาร 

 

 

 

 

      

 

        

หากมคี าถาม หรือ ตดิปัญหา 

ให้โทร 02-301-1148, 02-301-1124, 02-301-1094, 02-301-1093, 093-124-9749 

ขั้นตอนที ่3 : กรอกข้อมูลสถานศึกษาทีเ่ลือกไปศึกษา และอพัโหลดเอกสารใบมอบตัวหรือใบเสร็จจ่ายค่าเทอม 

บัญชีที่ สามารถ รับทุนการศึกษาได้ >  บญัชีของธนาคารใดก็ได้ แตต้่องเป็นบญัชี 

ประเภท ออมทรัพย์ หรือเผ่ือเรียก แบบธรรมดา เท่านัน้ 

บัญชีที่ ไม่สามารถ รับทุนการศึกษาได้ > ธนาคาร ธกส. ประเภท “โครงการออมดีมีทนุ” และ “โครงการออมเยาว์” 

ขั้นตอนที ่4 : อพัโหลดหน้าบัญชีธนาคารทีใ่ช้ส าหรับโอน
เงินทุน 

 

ขั้นตอนที ่5 : กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร และอพัโหลดเอกสาร
หน้าบัญชีธนาคาร (ทีม่ีช่ือและเลขทีบ่ัญชีของนักเรียนทุน) 

 

คลิกเพ่ือแนบไฟล์  
ส าเนาบญัชีธนาคาร  


