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ใบสมคัรทุนยวุพฒัน์  

ส ำหรบัโรงเรียนภาคีเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษา 
ต้องกำรสมคัรขอทุน    
  (62C) สำยสำมญั ม.1-ม.6 เพื่อรบัทุนเทอม 2/2562 – ปี 2567  (ผูส้มคัรขอทุนจะตอ้งก ำลงัศกึษำอยูใ่นระดบัชัน้ ม.1 เท่ำนัน้)                                                     
  (63V) สำยอำชีพ ปวช.1-ปวช.3  เพื่อรบัทุนเทอม 1/2563  - ปี 2565  (ผูส้มคัรขอทุนจะตอ้งก ำลงัศกึษำอยู่ระดบัชัน้ ม.3 และ 
      ตอ้งกำรเรยีนต่อสำยอำชพี หลงัจบ ม.3 เท่ำนัน้) 
ค ำช้ีแจง  

 โปรดอ่ำนค ำชีแ้จงโดยละเอยีดกอ่นกรอกขอ้มลู 
 นกัเรยีนทีจ่ะสมคัรขอทุนกำรศกึษำจะต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รบัเงินทุนอดุหนุนปัจจยัพืน้ฐำนนักเรียนยำกจน  จำก  สพฐ.  
หรอืเป็นนักเรียนท่ีคณุครเูหน็ว่ำมีสถำนภำพทำงครอบครวัเปรำะบำง, ฐำนะทำงครอบครวัยำกจนมำกและมีโอกำสท่ี
จะไม่ได้เรียนต่อ หำกไม่ได้รบัควำมช่วยเหลือด้ำนทุนกำรศึกษำ 

 สถำนศกึษำทีน่กัเรยีนจะศกึษำต่อ ต้องเป็นสถำนศึกษำของรฐับำลเท่ำนัน้  และไม่สงักดัส ำนกับรหิำรงำนกำรศกึษำพเิศษ 
 ช่องทำงกำรสง่ใบสมคัร ขอควำมกรุณำกรอกขอ้มลูของนกัเรยีนและสง่ผ่ำนระบบทุนกำรศกึษำมลูนิธยิุวพฒันออนไลน์  

www.yuvabadhanafoundation.org/join  
 กรณีทีต่อ้งกำรสง่เอกสำรทำงไปรษณีย ์หรอืทำงอเีมลใบสมคัรตอ้งลงนำมและประทบัตรำสถำนศกึษำปัจจุบนัทีผู่ข้อทุนเรยีนอยู่ 
 ทุกข้อท่ีมีเครือ่งหมำย ** จ ำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถว้น หำกเว้นว่ำงหรอืไม่กรอกขอ้มูลในช่องท่ีมีเครือ่งหมำย ** 
ใบสมคัรท่ีส่งมำจะไม่ได้รบักำรพิจำรณำ 

ขอให้นักเรียนกรอกข้อควำมลงในช่องว่ำงให้ครบถ้วนด้วยตวับรรจง และท ำเครือ่งหมำย  ลงใน  ตำมควำมเป็นจริง      
และส ำหรบัข้อท่ีมีเครื่องหมำย ** ให้กรอกข้อมูล ทุกข้อ  หำกกรอกข้อมูลและส่งเอกสำรประกอบกำรสมคัร (อ้างอิงหน้า 11) 
ไม่ครบ  ใบสมคัรจะไม่ได้รบักำรพิจำรณำ 
 

1. ข้อมูลผูข้อทุน 

ผูข้อทุนเป็นนกัเรยีนทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนปัจจยัพืน้ฐำนจำก สพฐ.  ปี 2562 หรอืไม่ ** ไดร้บั ไม่ไดร้บั  
ก ำลงัศกึษำอยูช่ ัน้** ..........................................................ตอ้งกำรสมคัรขอทุน**         สำยสำมญั    สำยอำชพี   
ขำ้พเจำ้ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.) **………………..........…...…..นำมสกุล**…….……….......……..………...อำย*ุ*..............ปี
ชื่อเล่น**..................................วนั/เดอืน/ปี เกดิ**………….…………….จงัหวดัทีเ่กดิ**...........................................................
สญัชำต*ิ* ไทย  อื่นๆ โปรดระบุ........................................เชือ้ชำต*ิ* ไทย อื่นๆ โปรดระบุ.................................. 
ศำสนำ**  พุทธ ครสิต ์อสิลำม อื่นๆ โปรดระบุ.........................................                                              
เลขทีบ่ตัรประชำชน / เลขทีบ่ตัรต่ำงดำ้ว**..............................................................................................................................
เบอรโ์ทรศพัทข์องผูข้อทุน**..............................................หรอื เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อได*้*.........................................                                                                          
Line ID……………………………………………………..…….Facebook………………………………………………………....                                               
สขุภำพผูข้อทุน**  สมบรูณ์แขง็แรง มโีรคประจ ำตวั ระบุ......................... พกิำรทำงร่ำงกำย ระบุ.............................. 
นักเรียนท่ีขอทุนสำยสำมญั ผลกำรเรยีนชัน้** เกรด ป.6 เทอม 1.......................... เกรด ป.6 เทอม 2 .......................... 
นักเรียนท่ีขอทุนสำยอำชีพ  ผลกำรเรยีนชัน้** เกรด ม.2 เทอม 1.......................... เกรด ม.2 เทอม 2 .......................... 

เบอรโ์ทรศพัทข์องผูข้อทุนมคีวำมส ำคญัอย่ำงยิง่ กรุณำกรอกขอ้มลูใหถู้กตอ้งครบถว้น เพื่อใชเ้ป็นช่องทำงตดิต่อระหว่ำงนกัเรยีนกบั

มลูนิธฯิ หำกไมม่เีบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โปรดกรอกเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืของบุคคลในครอบครวัหรอืเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดแ้ทน  

 

ติดรูปถ่าย      

ขนาด 1 นิว้ 

http://www.yuvabadhanafoundation.org/
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ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน                                                                                                            
เลขที*่*..................อำคำร/หมูบ่ำ้น**............................หมู่ที*่*...............ซอย**...............................ถนน**...............................
ต ำบล**.....................................................อ ำเภอ**.......................................................จงัหวดั**...........................................
รหสัไปรษณีย*์*......................................... 

ท่ีอยูปั่จจบุนัท่ีติดต่อได้                                                                                                            
เลขที*่*..................อำคำร/หมูบ่ำ้น**............................หมู่ที*่*...............ซอย**...............................ถนน**...............................
ต ำบล**.....................................................อ ำเภอ**.......................................................จงัหวดั**...........................................
รหสัไปรษณีย*์*......................................... 

 รำยชื่อพีน้่องทีร่่วมบดิำมำรดำ และพีน้่องทีต่่ำงบดิำ หรอื ต่ำงมำรดำของผูข้อทุน** 
 

ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชือ่-นำมสกุล อำยุ(ปี) 
ควำมสมัพนัธ ์
กบัผูข้อทุน 

ก ำลงัศกึษำ
(ระบุชัน้
เรยีน) 

ท ำงำนแลว้ 
(ระบุงำนทีท่ ำ) 

1       
2       
3       
4       
5       

 

2. ข้อมูลสถำนศึกษำ 
2.1 ช่ือสถำนศึกษำปัจจบุนั  โรงเรียน**.................................................……………………………………………………….. 
รหสัสถำนศกึษำทีอ่อกใหโ้ดยกระทรวงศกึษำ** (10 หลกั)……………......................................................................................
สงักดั**   สพป.เขต.............................................สพม.เขต.......................................    กทม.เขต................................ 
               ตชด.ภำค............................................ อื่นๆโปรดระบุ............................... 
เป็นสถำนศกึษำ** รฐับำล  ศกึษำสงเครำะห ์  เอกชน(ทัว่ไป) เอกชน(สอนศำสนำ)อื่นๆโปรดระบุ........................ 
เลขที*่*....................อำคำร/หมูบ่ำ้น**...................................................หมู่ที*่*................ซอย**..............................................
ถนน**................................................ต ำบล**....................................................อ ำเภอ**.......................................................
จงัหวดั**.............................................รหสัไปรษณีย*์*........................................เบอรโ์ทรศพัท*์*...........................................
เบอรโ์ทรสำร.......................................E-Mail…………………..…..……….….... 
 

โปรดกรอกข้อมูล ประเภทโรงเรียน** และ จ ำนวนนักเรียนแบ่งตำมช่วงชัน้** ให้ตรงตำมควำมเป็นจริงกบัโรงเรียน 
ท่ีนักเรียนศึกษำอยู ่ 
ประเภทโรงเรียน**  

ประถมศกึษำ เปิดสอนชัน้ อนุบำล - ป.6   จ ำนวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทัง้หมด  จ ำนวน ........................... คน     
ประถมขยำยโอกำส เปิดสอนชัน้ อนุบำล-ม.3 จ ำนวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทัง้หมด จ ำนวน ........................... คน 
มธัยมศกึษำ เปิดสอนชัน้ ม.1 - ม.6   จ ำนวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทัง้หมด  จ ำนวน ........................... คน 
เปิดสอนชัน้ อนุบำล – ม.6     จ ำนวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทัง้หมด  จ ำนวน ........................... คน 

 

โดยมีจ ำนวนนักเรียนแบ่งตำมช่วงชัน้** 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   
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ผูอ้ ำนวยกำร ชื่อ-นำมสกุล**.…………………………………………........เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื**…............................................ 

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

           ครปูระจ ำชัน้ ชื่อ-นำมสกุล**.………………………………………….........เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื**…........................................... 

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

           ครแูนะแนว  ชื่อ-นำมสกุล**.………………………………………….........เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื**…........................................... 

                            อเีมล**...................................................................................Line ID ………………………………………....…                                  
ท่ำนจ ำเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืและอเีมลหลกัในกำรตดิต่อกบัมลูนิธฯิ เพื่อใชใ้นกำรรบัขำ่วสำรแจง้ผลกำรคดัเลอืกนักเรยีนทุน 

**ในกรณีทีน่กัเรยีนไดร้บัคดัเลอืกใหร้บัทุนกำรศกึษำ นกัเรยีนตอ้งกำรใหแ้จง้ผลกบัคุณครทู่ำนใด (โปรดเลอืก 1 ขอ้) 
ครปูระจ ำชัน้       ครแูนะแนว   

 
2.2 สถำนศึกษำท่ีต้องกำรศึกษำต่อ** โรงเรยีนเดมิ  โรงเรยีนใหม่ (หากเรยีนต่อ ม.1 ทีโ่รงเรยีนเดมิ ไมต่อ้งกรอกขอ้มลู)  
ช่ือสถำนศึกษำ โรงเรียน**..............................................................………………………………………………………..…… 
สงักดั**   สพป.เขต.............................................สพม.เขต.......................................กทม.เขต.................................... 
               ตชด.ภำค............................................ อื่นๆโปรดระบุ............................... 
เป็นสถำนศกึษำ** รฐับำล  ศกึษำสงเครำะห ์  เอกชน(ทัว่ไป) เอกชน(สอนศำสนำ)อื่นๆโปรดระบุ........................ 
เลขที*่*....................อำคำร/หมูบ่ำ้น**...................................................หมู่ที*่*................ซอย**..............................................
ถนน**................................................ต ำบล**....................................................อ ำเภอ**.......................................................
จงัหวดั**.............................................รหสัไปรษณีย*์*........................................เบอรโ์ทรศพัท*์*...........................................
เบอรโ์ทรสำร.......................................E-Mail…………………..…..……….…... 

หมำยเหตุ : หำกผูข้อทุนเลอืกศกึษำต่อทีส่ถำนศกึษำเอกชน หรอื สถำนศกึษำในสงักดัส ำนกับรหิำรงำนกำรศกึษำพเิศษ  เช่น  
โรงเรยีนศกึษำสงเครำะห,์ โรงเรยีนรำชประชำนุเครำะห ์ฯลฯ หรอื สถำนศกึษำสงเครำะหท์ีไ่มเ่รยีกเกบ็คำ่ใชจ้่ำยใดๆ ผูข้อทุน 
จะไมไ่ดร้บักำรพจิำรณำคดัเลอืกทุกกรณี 

 

3. ข้อมูลครอบครวัของผูข้อทุน (ท าเครือ่งหมาย  ลงใน    เลือกตอบเฉพาะข้อทีต่รงกบัความเป็นจริงมากทีส่ดุเพียง 1 ข้อเท่านัน้)         
3.1 สถำนภำพครอบครวัของผูข้อทุน** 
บดิำมำรดำอยู่ดว้ยกนักบัผูข้อทุน     บดิำมำรดำอยู่ดว้ยกนั แต่ไม่ไดอ้ยู่กบัผูข้อทุน                                                                                                                  
บดิำมำรดำหย่ำรำ้งกนั แต่ไมไ่ดม้คีรอบครวัใหม่     บดิำมำรดำหย่ำรำ้งกนั และบดิำมคีรอบครวัใหม่                                                                                                                                                                                                 
บดิำมำรดำหย่ำรำ้งกนั และมำรดำมคีรอบครวัใหม่       บดิำมำรดำหย่ำรำ้งกนั และต่ำงมคีรอบครวัใหม่                                                                                                                                                                                            
บดิำมำรดำแยกกนัอยู่ ไม่ไดต้ดิต่อกบัผูข้อทุน  บดิำมำรดำแยกกนัอยู่เพื่อประกอบอำชพี                                                                                                                                                                                                           
มำรดำเสยีชวีติ       บดิำเสยีชวีติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
บดิำและมำรดำเสยีชวีติ    

3.2 สถำนภำพของบิดำ** (ตอบได้เพียง 1 ข้อเท่านัน้)                                                  
บดิำสำมำรถประกอบอำชพีได ้    บดิำตอ้งโทษ                           
บดิำพกิำร ไม่สำมำรถประกอบอำชพีได ้   บดิำทอดทิง้                 

บดิำป่วยหนกั ไม่สำมำรถประกอบอำชพีได ้   บดิำบวช           
บดิำหำยสำบสญู     บดิำขำดกำรตดิต่อ 
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3.3 สถำนภำพของมำรดำ** (ตอบได้เพียง 1 ข้อเท่านัน้)                                                
มำรดำสำมำรถประกอบอำชพีได ้                   มำรดำตอ้งโทษ     

มำรดำพกิำร ไม่สำมำรถประกอบอำชพีได ้          มำรดำทอดทิง้      
มำรดำป่วยหนกั ไม่สำมำรถประกอบอำชพี   มำรดำบวช 
มำรดำหำยสำบสญู             มำรดำขำดกำรตดิต่อ                                  

3.4 ปัจจบุนัผูข้อทุนอำศยัอยู่กบั** (ท าเครือ่งหมาย  ลงใน  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 บดิำ  มำรดำ  ญำต ิ ระบุควำมสมัพนัธ.์.................................................................                   

 บดิำเลีย้ง มำรดำเลีย้ง   บุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ญำต ิระบุควำมสมัพนัธ…์…………………………… 
 

4. ข้อมูลของผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำย (กรณีทีผู่ข้อทุนมีผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนมากกว่า 1 คน ให้กรอกข้อมลูของ 
ผูส่้งเสียทุกคนให้ครบถ้วน)   
 ผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำยของนักเรียน มีทัง้หมดก่ีคน  ………………………คน  

มีใครบำ้ง**(เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) พ่อ   แม่  พ่อเลีย้ง  แม่เลีย้ง   ปู่    ย่ำ   ตำ   ยำย   ลุง   ป้ำ                             
น้ำ    อำ   อื่นๆ ระบุ................................... 

 4.1 ผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่ำใช้จำ่ย คนท่ี 1 ** 
ค ำน ำหน้ำ(นำย,นำง,นำงสำว)ชือ่**........................................... นำมสกุล**................................................ อำย*ุ*.............. ปี   
ควำมสมัพนัธก์บัผูข้อทุน** (ระบ ุเช่น บดิำ,มำรดำ,บดิำเลีย้ง,มำรดำเลีย้ง,ปู่ ,ย่ำ,ตำ,ยำย,ลุง,ป้ำ,น้ำ,อำ)................................ 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื**....................................................... เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื(ส ำรอง) **.................................................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบนัเลขที*่*...............................อำคำร/หมู่บำ้น**.....................................หมู่ที*่*.............ซอย**...............................
ถนน**................................... ต ำบล**....................................อ ำเภอ**................................จงัหวดั**....................................
รหสัไปรษณีย*์*................................... 
 

4.1.1 อำชีพหลกัและรำยไดข้องผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่ำใช้จำ่ย คนท่ี 1 ** 
กรุณำเลอืกอำชพี และระบุรำยละเอยีดพรอ้มกบัรำยได ้ (สำมำรถเลอืกไดม้ำกกว่ำ 1 อำชพี) 
เกษตรกรรม  ระบุประเภท…………………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
ประมง   ระบุประเภท…………………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน 
รบัจำ้ง   ระบุอำชพีทีร่บัจำ้ง…………………….. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
พนกังำนประจ ำ  ระบุชื่อบรษิทั/โรงงำน…………………. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
คำ้ขำย  ระบุสนิคำ้ทีข่ำย……………………….. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน   
ธุรกจิสว่นตวั/อำชพีอสิระ ระบุธุรกจิ/งำนอสิระทีท่ ำ……………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
ขำ้รำชกำร  ระบุประเภท/ต ำแหน่ง………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
ขำ้รำชกำรบ ำนำญ ระบุประเภท/ต ำแหน่ง………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
พนกังำนรฐัวสิำหกจิ ระบุประเภท/ต ำแหน่ง………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน    
หมอ/พยำบำล  ระบุ รพ./คลนิิก……………………….. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน      
รบัซือ้ขำยของเก่ำ ระบุ……………………………………. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน     
เกบ็ของเก่ำขำย  ระบุ……………………………………. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
พ่อบำ้น/แม่บำ้น  ไม่มรีำยได ้                                                                                     

นกับวช  ระบุศำสนำ……………………………. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน   
ไมไ่ดป้ระกอบอำชพี ไม่มรีำยได ้                                                                                                 
ไมไ่ดป้ระกอบอำชพี มรีำยไดจ้ำก……………………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน 

หำกรำยได้ท่ีได้รบัครัง้เดียวเป็นรำยปี เช่น ท ำนำปีละ 1 คร ัง้ได้รำยได้ 60,000 บำท ให้หำรเฉล่ียออกเป็นรำยเดือน 12 เดือน คิดเป็นรำยได้

เฉล่ีย     เดือนละ 5,000 บำท หรือ รบัเหมำก่อสร้ำงรบัเงินค่ำจ้ำงปีละ 2 ครัง้ๆ ละ 35,000 บำท คิดเป็น 35,000 x 2 = 70,00012 = 5,833.33 บำท  
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4.1.2 รำยช่ือบุคคลในครอบครวัท่ีผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่ำใช้จำ่ย คนท่ี 1  ดแูลรบัผิดชอบอยู่ ** (ไม่ตอ้งกรอกชื่อผูข้อทุน) 

ล ำดบัที ่ ชือ่-สกุล 
อำยุ
(ปี) 

สุขภำพร่ำงกำย 
สถำนภำพทำงกำรศกึษำ  
หรอื ประกอบอำชพีแลว้ 

(ระบุอำชพีโดยใชต้วัเลอืกเดยีวกบั 4.1.2) 

รำยไดจ้ำก
กำรประกอบ

อำชพี 
(บำท/เดอืน) 

1 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิำร/ไมส่ำมำรถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ ำตวั  
ระบุ............................ 

ก ำลงัศกึษำ ชัน้..................................... 
จบกำรศกึษำแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษำ 
ประกอบอำชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

2 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิำร/ไมส่ำมำรถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ ำตวั  
ระบุ............................ 

ก ำลงัศกึษำ ชัน้..................................... 
จบกำรศกึษำแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษำ 
ประกอบอำชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

3 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิำร/ไมส่ำมำรถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ ำตวั  
ระบุ............................ 

ก ำลงัศกึษำ ชัน้..................................... 
จบกำรศกึษำแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษำ 
ประกอบอำชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

4 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิำร/ไมส่ำมำรถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ ำตวั  
ระบุ............................ 

ก ำลงัศกึษำ ชัน้..................................... 
จบกำรศกึษำแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษำ 
ประกอบอำชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

 4.2 ผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่ำใช้จำ่ย คนท่ี 2 **                                                                                                             
ค ำน ำหน้ำ(นำย,นำง,นำงสำว)ชือ่**........................................... นำมสกุล**................................................ อำยุ**.............. ปี   
ควำมสมัพนัธก์บัผูข้อทุน** (ระบ ุเช่น บดิำ,มำรดำ,บดิำเลีย้ง,มำรดำเลีย้ง,ปู่ ,ย่ำ,ตำ,ยำย,ลุง,ป้ำ,น้ำ,อำ)................................ 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื**....................................................... เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื(ส ำรอง) **....................................................
ทีอ่ยู่ปัจจุบนัเลขที*่*...............................อำคำร/หมู่บำ้น**.....................................หมู่ที*่*.............ซอย**................................
ถนน**......................................... ต ำบล**.......................................................อ ำเภอ**........................................................
จงัหวดั**........................................รหสัไปรษณีย*์*........................................... 

4.2.1 อำชีพหลกัและรำยได้ของผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่ำใช้จำ่ย คนท่ี 2** 
กรุณำเลอืกอำชพี และระบุรำยละเอยีดพรอ้มกบัรำยได ้ (สามารถเลอืกไดม้ากกว่า 1 อาชพี)                                  
เกษตรกรรม ระบุประเภท…………………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
ประมง ระบุประเภท…………………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน 
รบัจำ้ง ระบุอำชพีทีร่บัจำ้ง…………………….. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
พนกังำนประจ ำ ระบุชื่อบรษิทั/โรงงำน…………………. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
คำ้ขำย ระบุสนิคำ้ทีข่ำย……………………….. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน   
ธุรกจิสว่นตวั/อำชพีอสิระ ระบุธุรกจิ/งำนอสิระทีท่ ำ……………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
ขำ้รำชกำร ระบุประเภท/ต ำแหน่ง………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
ขำ้รำชกำรบ ำนำญ ระบุประเภท/ต ำแหน่ง………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
พนกังำนรฐัวสิำหกจิ ระบุประเภท/ต ำแหน่ง………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน    
หมอ/พยำบำล ระบุ รพ./คลนิิก……………………….. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน       
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รบัซือ้ขำยของเก่ำ ระบ…ุ…………………………………. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน     
เกบ็ของเก่ำขำย ระบ…ุ…………………………………. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน 

 พ่อบำ้น/แม่บำ้น     ไมม่รีำยได ้                                                                                    

นกับวช      ระบุศำสนำ……………………………. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน   
ไมไ่ดป้ระกอบอำชพี     ไมม่รีำยได ้                                                                                                
ไมไ่ดป้ระกอบอำชพี     มรีำยไดจ้ำก……………………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน 

4.2.2 รำยช่ือบุคคลในครอบครวัท่ีผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่ำใช้จำ่ย คนท่ี 2  ดแูลรบัผิดชอบอยู่** (ไม่ตอ้งกรอกชือ่ผูข้อทุน) 

ล ำดบัที ่ ชือ่-สกุล 
อำยุ
(ปี) 

สุขภำพร่ำงกำย 
สถำนภำพทำงกำรศกึษำ  
หรอื ประกอบอำชพีแลว้ 

(ระบุอำชพีโดยใชต้วัเลอืกเดยีวกบั 4.2.1) 

รำยไดจ้ำก
กำรประกอบ

อำชพี 
(บำท/เดอืน) 

1 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิำร/ไมส่ำมำรถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ ำตวั  
ระบุ............................ 

ก ำลงัศกึษำ ชัน้..................................... 
จบกำรศกึษำแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษำ 
ประกอบอำชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

2 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิำร/ไมส่ำมำรถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ ำตวั  
ระบุ............................ 

ก ำลงัศกึษำ ชัน้..................................... 
จบกำรศกึษำแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษำ 
ประกอบอำชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

3 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิำร/ไมส่ำมำรถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ ำตวั  
ระบุ............................ 

ก ำลงัศกึษำ ชัน้..................................... 
จบกำรศกึษำแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษำ 
ประกอบอำชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

4 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิำร/ไมส่ำมำรถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ ำตวั  
ระบุ............................ 

ก ำลงัศกึษำ ชัน้..................................... 
จบกำรศกึษำแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษำ 
ประกอบอำชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

 4.3 ผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่ำใช้จำ่ย คนท่ี 3 **                                                                                                             
ค ำน ำหน้ำ(นำย,นำง,นำงสำว)ชือ่**........................................... นำมสกุล**................................................ อำยุ**.............. ปี   
ควำมสมัพนัธก์บัผูข้อทุน** (ระบ ุเช่น บดิำ,มำรดำ,บดิำเลีย้ง,มำรดำเลีย้ง,ปู่ ,ย่ำ,ตำ,ยำย,ลุง,ป้ำ,น้ำ,อำ)................................ 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื**....................................................... เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื(ส ำรอง) **....................................................
ทีอ่ยู่ปัจจุบนัเลขที*่*...............................อำคำร/หมู่บำ้น**.....................................หมู่ที*่*.............ซอย**................................
ถนน**......................................... ต ำบล**.......................................................อ ำเภอ**........................................................
จงัหวดั**........................................รหสัไปรษณีย*์*........................................... 

4.3.1 อำชีพหลกัและรำยได้ของผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่ำใช้จำ่ย คนท่ี 3** 
กรุณำเลอืกอำชพี และระบุรำยละเอยีดพรอ้มกบัรำยได ้ (สามารถเลอืกไดม้ากกว่า 1 อาชพี)                                  
เกษตรกรรม ระบุประเภท…………………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
ประมง ระบุประเภท…………………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน 
รบัจำ้ง ระบุอำชพีทีร่บัจำ้ง…………………….. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน 
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พนกังำนประจ ำ ระบุชื่อบรษิทั/โรงงำน…………………. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
คำ้ขำย ระบุสนิคำ้ทีข่ำย……………………….. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน   
ธุรกจิสว่นตวั/อำชพีอสิระ ระบุธุรกจิ/งำนอสิระทีท่ ำ……………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
ขำ้รำชกำร ระบุประเภท/ต ำแหน่ง………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
ขำ้รำชกำรบ ำนำญ ระบุประเภท/ต ำแหน่ง………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน
พนกังำนรฐัวสิำหกจิ ระบุประเภท/ต ำแหน่ง………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน    
หมอ/พยำบำล ระบุ รพ./คลนิิก……………………….. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน       
รบัซือ้ขำยของเก่ำ ระบ…ุ…………………………………. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน     
เกบ็ของเก่ำขำย ระบ…ุ…………………………………. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน 

 พ่อบำ้น/แม่บำ้น     ไมม่รีำยได ้                                                                                    

นกับวช      ระบุศำสนำ……………………………. รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน   
ไมไ่ดป้ระกอบอำชพี     ไมม่รีำยได ้                                                                                                
ไมไ่ดป้ระกอบอำชพี     มรีำยไดจ้ำก……………………………… รำยไดท้ีไ่ดร้บั.........................บำท/เดอืน 

 4.3.2 รำยช่ือบุคคลท่ีผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำย คนท่ี 3  ดแูลรบัผิดชอบอยู่** (ไม่ตอ้งกรอกชือ่ผูข้อทุน) 

ล ำดบัที ่ ชือ่-สกุล 
อำยุ
(ปี) 

สุขภำพร่ำงกำย 
สถำนภำพทำงกำรศกึษำ  
หรอื ประกอบอำชพีแลว้ 

(ระบุอำชพีโดยใชต้วัเลอืกเดยีวกบั 4.2.1) 

รำยไดจ้ำก
กำรประกอบ

อำชพี 
(บำท/เดอืน) 

1 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิำร/ไมส่ำมำรถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ ำตวั  
ระบุ............................ 

ก ำลงัศกึษำ ชัน้..................................... 
จบกำรศกึษำแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษำ 
ประกอบอำชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

2 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิำร/ไมส่ำมำรถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ ำตวั  
ระบุ............................ 

ก ำลงัศกึษำ ชัน้..................................... 
จบกำรศกึษำแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษำ 
ประกอบอำชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

3 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิำร/ไมส่ำมำรถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ ำตวั  
ระบุ............................ 

ก ำลงัศกึษำ ชัน้..................................... 
จบกำรศกึษำแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษำ 
ประกอบอำชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

4 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิำร/ไมส่ำมำรถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ ำตวั  
ระบุ............................ 

ก ำลงัศกึษำ ชัน้..................................... 
จบกำรศกึษำแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษำ 
ประกอบอำชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 
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5. ควำมคิดเหน็ของคร*ู*     ครปูระจ ำชัน้ หรอื  ครแูนะแนว(ครผููด้แูลนกัเรยีนทุน)  
 

ในจ ำนวนนกัเรยีนทีคุ่ณครดูแูลทัง้หมด เพรำะเหตุใดคุณครจูงึคดัเลอืกหรอืสนบัสนุนใหน้กัเรยีนคนนี้ใหข้อทุนกำรศกึษำ  
กรุณำอธบิำยเหตุผลควำมจ ำเป็น หรอืปัจจยัอื่นๆ ทีป่ระกอบกำรตดัสนิใจของคุณครู
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 
หมำยเหตุ : หำกนกัเรยีนทีส่มคัรขอรบัทุนเป็นนกัเรยีนทีไ่ม่ไดร้บัเงนิอุดหนุนปัจจยัพืน้ฐำน กรณุำอธบิำยเพิม่เตมิในขอ้ที ่5  วำ่
เพรำะเหตุใดคุณครจูงึสมคัรขอทุนกำรศกึษำใหก้บันกัเรยีนคนนี้โดยละเอยีด  
 
 
 

      ลงชื่อ .................................................................                                                                                
              (...........................................................)   
       (ครปูระจ ำชัน้ หรอื ครแูนะแนว) 
      ต ำแหน่ง............................................................. 
      วนัที.่.................................................................. 
      โทรศพัทม์อืถอื................................................... 
 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมขำ้งตน้น้ีเป็นควำมจรงิทุกประกำร และหำกนกัเรยีนผ่ำนกำรคดัเลอืกใหไ้ดร้บัทุนกำรศกึษำ 
จำกมลูนิธยิุวพฒัน์ ขำ้พเจำ้จะสนบัสนุนและสง่เสรมิใหน้กัเรยีนทีไ่ดร้บัทุนเป็นผูท้ีม่คีวำมประพฤตดิ ี 

ตัง้ใจศกึษำเล่ำเรยีน มสี ำนึกต่อสว่นรวม มคีุณธรรม และปฏบิตัติำมเงื่อนไขของนกัเรยีนทุนยุวพฒัน์ตลอดจนสิน้สดุกำรรบัทุน 
 
 
 

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

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

ผูข้อทุน          ผูป้กครอง 

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

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน                                                                                                                                                                                    
(โปรดประทบัตรำโรงเรียน) 
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ผูข้อทุน ชื่อ(ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.).................................................นำมสกุล............................................... จงัหวดั…………………... 

ปี 2562  เรยีนอยูช่ ัน้................................... โรงเรยีน……………………………………………………………………………………….. 

**ให้นักเรียนเขียนเล่ำเรือ่งรำวต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี ตำมควำมเป็นจริง และเขียนตวับรรจงดว้ยลำยมือของนักเรียนเอง   

(ในกรณีทีก่ระดำษแผ่นนี้พืน้ทีไ่ม่เพยีงพอ ใหเ้ขยีนเพิม่เตมิในกระดำษแผ่นอื่นได)้ 

ชวีติของขำ้พเจำ้
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
ควำมใฝ่ฝันของขำ้พเจำ้
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................  
ขำ้พเจำ้ตอ้งกำรขอทุนกำรศกึษำ เพรำะ
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
ในปีทีผ่่ำนมำ ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำควำมด ีหรอื ท ำสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสว่นร่วม ดงันี้
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
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ผูข้อทุน ชื่อ(ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.).................................................นำมสกุล...............................................เรยีนอยู่ชัน้..................... 

**ติดภำพถ่ำยด้ำนหน้ำของบ้ำนท่ีเหน็ตวับ้ำนทัง้หมดและรอบบริเวณของบ้ำนอย่ำงชดัเจน** 

โปรดเลอืกประเภท     บำ้นของตนเอง   บำ้นเช่ำ/หอ้งเชำ่   อำศยัอยู่กบัผูอ้ื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รปูที ่1 ภำพถ่ำยดำ้นหน้ำ 

 

รปูที ่2 ภำพถ่ำยภำยในบำ้น 
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มลูนิธิยวุพฒัน์จะพิจำรณำใบสมคัรต่อเม่ือผูข้อทุนได้กรอกข้อมลูพร้อมแนบเอกสำรกำรสมคัร 
“ครบถ้วนสมบูรณ์และส่งเอกสำรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด” เท่ำนัน้ 

เอกสำรประกอบกำรสมคัร ดงันี้ (ขอ้ทีม่ ี* คอืเอกสารทีต่อ้งสง่ใหค้รบ ) 
1. ใบสมคัรขอรบัทุนปีกำรศกึษำ 2562  จ ำนวน 1 ชุดพรอ้มตดิรปูถ่ำยขนำด 1 นิ้ว ใหเ้รยีบรอ้ย  (ขอใหก้รอก

ขอ้มลูผ่ำนระบบทุนกำรศกึษำออนไลน์)  

2. ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของนกัเรยีน จ ำนวน 1 ชุด 

3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนนกัเรยีน จ ำนวน 1 ชุด หรอื ส ำเนำบตัรต่ำงดำ้วจ ำนวน 1 ชุด * 
4. เรยีงควำมเล่ำเรือ่งรำวชวีติ ตำมควำมเป็นจรงิและตอ้งเขยีนดว้ยลำยมอืของผูข้อทุนเอง 

5. ตดิภำพถ่ำยดำ้นหน้ำของบำ้นทีเ่หน็ตวับำ้นทัง้หมดและรอบบรเิวณของบำ้นอยำ่งชดัเจน  

โดยมภีำพนกัเรยีนผูข้อทุนและ/หรอืครอบครวัอยูใ่นภำพดว้ย 

6. ใบรบัรองกำรเป็นนกัเรยีนของสถำนศกึษำปัจจุบนั * 

7. แบบฟอรม์ นร.01* 
   

ขอควำมกรณุำโรงเรียนเลือกช่องทำงกำรส่งใบสมคัรโดยช่องทำงออนไลน์เป็นล ำดบัแรก  

โดยเข้ำไปกรอกใบสมคัรท่ี  https://ybf.premier.co.th/scholar%20  
 

สำมำรถส่งใบสมคัรมำท่ีมูลนิธิยวุพฒัน์ ได้ตัง้แต่วนัท่ี 15 กรกฎำคม  – 10 พฤศจิกำยน  2562 

วงเลบ็มุมซองว่ำ “โครงกำรทุนกำรศึกษำ 2562” 

มลูนิธิยวุพฒัน์ เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร ์2 ถนนศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 

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

E-Mail : ybf@ybf.premier.co.th   

**กรณุำเลือกส่งใบสมคัรเพียงช่องทำงเดียวเท่ำนัน้** 
 

ส ำหรบันักเรียนท่ีสมคัรขอทุนสำยสำมญั : มลูนิธิแจ้งช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิได้รบัทุนกำรศึกษำให้กบั 

โรงเรียนทรำบ ภำยในวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2562 
 

ส ำหรบันักเรียนท่ีสมคัรขอทุนสำยอำชีพ จะเริม่รบัทุนเทอม 1 ปีกำรศกึษำ 2563 มลูนิธจิะประกำศรำยชื่อ      

นกัเรยีนทีม่สีทิธิไ์ดร้บัทุน ภำยในวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ ์2563 

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

