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ใบสมัครทุนยุวพัฒน์ – สายอาชีพ ส าหรับปีการศึกษา 2563 

 (ผู้สมัครขอทุนจะต้องก าลังศึกษาอยู่ระดับชัน้ ม.3  และต้องการเรียนต่อสายอาชพี หลงัจบ ม.3 เท่านัน้) 

ค าชีแ้จง  
 โปรดอ่านค าชีแ้จงโดยละเอียดก่อนกรอกข้อมลู 
 นกัเรียนท่ีขอทนุการศกึษาจะต้องมีสถานภาพทางครอบครัวเปราะบาง, ฐานะทางครอบครัวยากจนและมีโอกาสที่จะ          
ไม่ได้เรียนต่อ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านทนุการศึกษา 

 สถานศกึษาท่ีนกัเรียนจะศกึษาต่อ ต้องเป็นสถานศึกษาของรัฐบาลเท่านัน้  และไม่สงักดัส านกับริหารงานการศกึษาพิเศษ 
 ใบสมคัรต้องลงนามและประทบัตราสถานศกึษาปัจจบุนัท่ีผู้ขอทนุเรียนอยู่ 
 นกัเรียนจะต้องส่งใบสมคัร 1 ชดุเท่านัน้ และ ต้องเลอืกส่งใบสมคัรผา่นช่องทางเดียวเท่านัน้ โดยเลือกระหว่าง                                  
(1) กรอกและยื่นใบสมคัรออนไลน์ท่ี https://ybf.premier.co.th/scholar/index_main.php  หรือ    (2) ส่งทางอเีมล ท่ี 
ybf@ybf.premier.co.th  หรือ   (3) ส่งทางไปรษณีย์โดยส่งมาท่ี   มลูนิธิยวุพฒัน์ เลขท่ี 1 อาคารพรีเมยีร์คอร์เปอเรทปาร์ค                  
ซ.พรีเมียร์ 2  ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

 สามารถตรวจสอบรายชือ่นกัเรียนท่ีได้รับคดัเลือกให้รับทนุยวุพฒัน์ได้ท่ี www.yuvabadhanafoundation.org หรือ 
facebook.com/Yuvabadhana ตัง้แต่ 15 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 20.00 น. 

 ทุกข้อที่มีเคร่ืองหมาย ** จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากเว้นว่างหรือไม่กรอกข้อมูลในช่องที่มีเคร่ืองหมาย **      
ใบสมัครที่ส่งมาจะไม่ได้รับการพจิารณา 

ขอให้นักเรียนกรอกข้อความลงในช่องว่างให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง และท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง และส าหรับข้อที่
มีเคร่ืองหมาย ** ให้กรอกข้อมูล ทุกข้อ  หากกรอกข้อมูลและส่งเอกสารประกอบการสมัคร (อ้างอิงหน้า 10) ไม่ครบ  ใบสมัครจะไม่ได้รับ
การพจิารณา 
 
1. ข้อมูลผู้ขอทนุ 

ผู้ขอทนุเคยได้รับทนุการศกึษามาก่อนหรือไม่** ไม่เคย เคย โปรดระบชุื่อทนุ...................................ปี พ.ศ................................
นกัเรียนได้รับเงินทนุอดุหนนุปัจจยัพืน้ฐานจาก สพฐ. มาก่อนหรือไม่**ไม่เคย เคย โปรดระบปีุ พ.ศ............................................
ต้องการสมคัรขอทนุ**         สายสามญั    สายอาชีพ   ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้** ..............................................................
ข้าพเจ้าช่ือ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) **……………….............…...…..นามสกลุ**…….……….......……..………...อาย*ุ*...................ปี
ชื่อเล่น**..................................วนั/เดือน/ปี เกิด**……........…….…………….จงัหวดัท่ีเกิด**...........................................................
สญัชาต*ิ* ไทย  อื่นๆ โปรดระบ.ุ.......................................เชือ้ชาติ** ไทย อื่นๆ โปรดระบ.ุ................................. 
ศาสนา**  พทุธ คริสต์ อิสลาม อื่นๆ โปรดระบ.ุ........................................                                                               
เลขท่ีบตัรประชาชน / เลขท่ีบตัรต่างด้าว**.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศพัท์ของผู้ขอทนุ**..............................................หรือ เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้**....................................................                                                                          
Line ID……………………………………………………..…….Facebook……………......…………………………………………....                                               
สขุภาพผู้ขอทนุ**  สมบรูณ์แข็งแรง มีโรคประจ าตวั ระบ.ุ.............................. พิการทางร่างกาย ระบ.ุ................................ 
ผลการเรียนชัน้ ม.3 ** เกรด ม.2 เทอม 1.......................... เทอม 2..........................   

เบอร์โทรศพัท์ของผู้ขอทนุมีความส าคญัอย่างยิ่ง กรุณากรอกข้อมลูให้ถกูต้องครบถ้วน เพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อระหว่างนกัเรียนกบัมลูนิธิฯ     
หากไม่มีเบอร์โทรศพัท์มือถือ โปรดกรอกเบอร์โทรศพัท์มือถอืของบคุคลในครอบครัวหรือเบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้แทน 

 

ติดรูปถ่าย      

ขนาด 1 นิว้ 

mailto:ybf@ybf.premier.co.th
http://www.yuvabadhanafoundation.org/
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ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน                                                                                                                                       
เลขท่ี**..................อาคาร/หมู่บ้าน**............................หมู่ท่ี**...............ซอย**...............................ถนน**.......................................
ต าบล**..............................อ าเภอ**..............................จงัหวดั**........................................รหสัไปรษณีย์**................................... 

ที่อยู่ ปัจจุบนัที่ติดต่อได้                                                                                                                                     
เลขท่ี**..................อาคาร/หมู่บ้าน**............................หมู่ท่ี**...............ซอย**...............................ถนน**.......................................
ต าบล**..............................อ าเภอ**..............................จงัหวดั**........................................รหสัไปรษณีย์**................................... 

 รายชื่อพี่น้องท่ีร่วมบดิามารดา และพี่น้องท่ีต่างบดิา หรือ ต่างมารดาของผู้ขอทนุ** 
 

ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกลุ อาย(ุปี) 
ความสมัพนัธ์ 
กบัผู้ขอทนุ 

ก าลงัศกึษา
(ระบชุัน้
เรียน) 

ท างานแล้ว 
(ระบงุานท่ีท า) 

1       
2       
3       
4       
5       

 

2. ข้อมูลสถานศึกษา 
2.1 ชื่อสถานศึกษาปัจจุบนั  โรงเรียน**.................................................………………………………………………........……….. 
รหสัสถานศกึษาท่ีออกให้โดยกระทรวงศกึษา** (10 หลกั)……………......................................................................................
สงักดั**   สพป.เขต.............................................สพม.เขต.......................................    กทม.เขต...................................... 
               ตชด.ภาค............................................ อื่นๆโปรดระบ.ุ.............................. 
เป็นสถานศกึษา** รัฐบาล  ศกึษาสงเคราะห์   เอกชน(ทัว่ไป) เอกชน(สอนศาสนา)อื่นๆโปรดระบ.ุ............................ 
เลขท่ี**..................อาคาร/หมู่บ้าน**............................หมู่ท่ี**...............ซอย**...............................ถนน**.......................................
ต าบล**..............................อ าเภอ**..............................จงัหวดั**........................................รหสัไปรษณีย์**...................................
เบอร์โทรศพัท์**...........................................เบอร์โทรสาร.......................................E-Mail…………………..…............……….….... 
 

โปรดกรอกข้อมูล ประเภทโรงเรียน** และ จ านวนนักเรียนแบ่งตามช่วงชัน้** ให้ตรงตามความเป็นจริงกับโรงเรียนที่นักเรียนศกึษาอยู่   
ประเภทโรงเรียน**  

ประถมศกึษา เปิดสอนชัน้ อนบุาล - ป.6   จ านวนนกัเรียนในโรงเรียนทัง้หมด  จ านวน ........................... คน     
ประถมขยายโอกาส เปิดสอนชัน้ อนบุาล-ม.3 จ านวนนกัเรียนในโรงเรียนทัง้หมด จ านวน ........................... คน 
มธัยมศกึษา เปิดสอนชัน้ ม.1 - ม.6   จ านวนนกัเรียนในโรงเรียนทัง้หมด  จ านวน ........................... คน 
เปิดสอนชัน้ อนบุาล – ม.6     จ านวนนกัเรียนในโรงเรียนทัง้หมด  จ านวน ........................... คน 

 
โดยมีจ านวนนักเรียนแบ่งตามช่วงชัน้** ดงันี ้     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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ผู้อ านวยการ ชือ่-นามสกลุ**.…………………………………………........เบอร์โทรศพัท์มือถอื**…..................................................... 

                            อีเมล .....................................................................................Line ID ……………………….............……….………..….                     

           ครูประจ าชัน้ ชื่อ-นามสกลุ**.…………………………………………...........เบอร์โทรศพัท์มือถือ**…..................................................... 

                            อีเมล .....................................................................................Line ID ……………………….............……….………..….                                       

           ครูแนะแนว  ชือ่-นามสกลุ**.…………………………………………............เบอร์โทรศพัท์มือถอื**…..................................................... 

                            อีเมล .....................................................................................Line ID ……………………….............……….………..….                               

ท่านจ าเป็นต้องกรอกข้อมลูเบอร์โทรศพัท์มือถือและอีเมลหลกัในการติดต่อกบัมลูนธิิฯ เพือ่ใช้ในการรับข่าวสารแจ้งผลการคดัเลอืกนกัเรียนทนุ 

**ในกรณีท่ีนกัเรียนได้รับคดัเลอืกให้รับทนุการศกึษา นกัเรียนต้องการให้แจ้งผลกบัคณุครูท่านใด (โปรดเลือก 1 ข้อ) 
ครูประจ าชัน้       ครูแนะแนว   

 
2.2 สถานศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ** โรงเรียนเดิม  โรงเรียนใหม่  
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียน/วทิยาลัย**......................................................………………………………………………………..…… 
สงักดั**   สพป.เขต................................................สพม.เขต.......................................กทม.เขต...................................... 
               ตชด.ภาค.............................................. อื่นๆโปรดระบ.ุ.............................. 
เป็นสถานศกึษา** รัฐบาล  ศกึษาสงเคราะห์     เอกชน(ทัว่ไป) เอกชน(สอนศาสนา)อื่นๆโปรดระบ.ุ........................... 
เลขท่ี**..................อาคาร/หมู่บ้าน**............................หมู่ท่ี**...............ซอย**...............................ถนน**.......................................
ต าบล**..............................อ าเภอ**..............................จงัหวดั**........................................รหสัไปรษณีย์**...................................
เบอร์โทรศพัท์**...........................................เบอร์โทรสาร.......................................E-Mail…………………..…............……….…....
หมายเหต ุ: หากผู้ขอทนุเลือกศกึษาตอ่ที่สถานศกึษาเอกชน หรือ สถานศกึษาในสงักดัส านกับริหารงานการศกึษาพิเศษ  เชน่ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์, 
โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ฯลฯ หรือ สถานศกึษาสงเคราะห์ที่ไมเ่รียกเก็บคา่ใช้จา่ยใดๆ ผู้ขอทนุจะไมไ่ด้รับการพิจารณาคดัเลือกทกุกรณี 

 
3. ข้อมูลครอบครัวของผู้ขอทุน (ท าเคร่ืองหมาย  ลงใน    เลือกตอบเฉพาะข้อทีต่รงกับความเป็นจริงมากทีสุ่ดเพยีง 1 ข้อเท่าน้ัน)         

3.1 สถานภาพครอบครัวของผู้ขอทนุ** 
บดิามารดาอยู่ด้วยกนักบัผู้ขอทนุ     บดิามารดาอยู่ด้วยกนั แต่ไม่ได้อยู่กบัผู้ขอทนุ                                                                                                                  
บดิามารดาหย่าร้างกนั แต่ไม่ได้มีครอบครัวใหม่     บดิามารดาหย่าร้างกนั และบดิามีครอบครัวใหม่                                                                                                                                                                                                 
บดิามารดาหย่าร้างกนั และมารดามีครอบครัวใหม่       บดิามารดาหย่าร้างกนั และต่างมีครอบครัวใหม่                                                                                                                                                                                            
บดิามารดาแยกกนัอยู ่ไม่ได้ติดต่อกบัผู้ขอทนุ   บดิามารดาแยกกนัอยู่เพือ่ประกอบอาชีพ                                                                                                                                                                                                           
มารดาเสียชีวิต       บดิาเสียชีวิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
บดิาและมารดาเสียชีวิต    

3.2 สถานภาพของบดิา** (ตอบได้เพยีง 1 ข้อเท่าน้ัน)                                                  
บดิาสามารถประกอบอาชีพได้    บดิาต้องโทษ                           
บดิาพิการ ไมส่ามารถประกอบอาชีพได้   บดิาทอดทิง้                 
บดิาป่วยหนกั ไม่สามารถประกอบอาชีพได้   บดิาบวช           
บดิาหายสาบสญู     บดิาขาดการติดตอ่      

3.3 สถานภาพของมารดา** (ตอบได้เพยีง 1 ข้อเท่าน้ัน)                                                
มารดาสามารถประกอบอาชีพได้                     มารดาต้องโทษ     
มารดาพิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้           มารดาทอดทิง้      
มารดาป่วยหนกั ไม่สามารถประกอบอาชีพ   มารดาบวช 
มารดาหายสาบสญู             มารดาขาดการติดตอ่                                  
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3.4 ปัจจุบนัผู้ขอทุนอาศัยอยู่กบั** (ท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 บดิา  มารดา  ญาต ิ ระบคุวามสมัพนัธ์..................................................................                   
 บดิาเลีย้ง มารดาเลีย้ง   บคุคลอื่นท่ีไม่ใช่ญาติ ระบคุวามสมัพนัธ์……………………………… 

 ระบเุบอร์โทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ ของคนท่ีผู้ขอทนุอาศยัอยู่ด้วย**………………………………………………….……………… 
 

4. ข้อมูลของผู้ ส่งเสียรับผดิชอบค่าใช้จ่าย (กรณีทีผู่้ขอทนุมีผู้ ส่งเสียรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนมากกว่า 1 คน ให้กรอกข้อมูล 
ของผู้ ส่งเสียทุกคนให้ครบถ้วน)   
 ผู้ ส่งเสียรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักเรียน มทีัง้หมดกี่คน  ………………………คน  

มีใครบ้าง**(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) พอ่   แม ่ พอ่เลีย้ง  แม่เลีย้ง   ปู่    ย่า   ตา   ยาย   ลงุ   ปา้                             
น้า    อา   อื่นๆ ระบ.ุ.................................. 

 4.1 ผู้ ส่งเสียรับผดิชอบค่าใช้จ่าย คนที่ 1 ** 
ค าน าหน้า(นาย,นาง,นางสาว)ชื่อ**........................................... นามสกลุ**................................................ อาย*ุ*..................... ปี   
ความสมัพนัธ์กบัผู้ขอทนุ** (ระบ ุเช่น บดิา,มารดา,บดิาเลีย้ง,มารดาเลีย้ง,ปู่ ,ย่า,ตา,ยาย,ลงุ,ปา้,น้า,อา).............................................. 
เบอร์โทรศพัท์มือถอื**....................................................... เบอร์โทรศพัท์มือถือ(ส ารอง) **.............................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนัเลขท่ี**..................อาคาร/หมู่บ้าน**............................หมู่ท่ี**...............ซอย**.......................ถนน**...........................
ต าบล**..............................อ าเภอ**..............................จงัหวดั**......................................รหสัไปรษณีย์**.................................... 
 

4.1.1 อาชีพหลักและรายได้ของผู้ ส่งเสียรับผดิชอบค่าใช้จ่าย คนที่ 1 ** 
กรุณาเลอืกอาชีพ และระบรุายละเอียดพร้อมกบัรายได้  (สามารถเลอืกได้มากกว่า 1 อาชีพ) 
เกษตรกรรม  ระบปุระเภท…………………………… รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน 
ประมง  ระบปุระเภท…………………………… รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน  
รับจ้าง  ระบอุาชีพท่ีรับจ้าง…………………….. รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน 
พนกังานประจ า  ระบชุื่อบริษัท/โรงงาน…………………. รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน 
ค้าขาย  ระบสุินค้าท่ีขาย……………………….. รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน    
ธรุกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ ระบธุุรกิจ/งานอิสระท่ีท า……………… รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน 
ข้าราชการ  ระบปุระเภท/ต าแหน่ง………………… รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน 
ข้าราชการบ านาญ ระบปุระเภท/ต าแหน่ง………………… รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ ระบปุระเภท/ต าแหน่ง………………… รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน     
หมอ/พยาบาล  ระบ ุรพ./คลินิก……………………….. รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน       
รับซือ้ขายของเก่า ระบ…ุ…………………………………. รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน      
เก็บของเก่าขาย  ระบ…ุ…………………………………. รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน  ไม่มีรายได้                                                                                     
นกับวช  ระบศุาสนา……………………………. รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน    
ไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่มีรายได้                                                                                                   
ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้จาก………………………......  รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดอืน 

หากรายได้ที่ได้รับครัง้เดียวเป็นรายปี เช่น ท านาปีละ 1 ครัง้ได้รายได้ 60,000 บาท ให้เฉลี่ยออกเป็นรายเดือน 12 เดือน คิดเป็นรายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท                   

หรือ รับเหมาก่อสร้างรับเงินคา่จ้างปีละ 2 ครัง้ๆ ละ 35,000 บาท คิดเป็น 35,000 x 2 = 70,00012 = 5,833.33 บาท  
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4.1.2 รายช่ือบุคคลที่ผู้ ส่งเสยีรับผิดชอบค่าใช้จ่าย คนที่ 1  ดูแลรับผิดชอบอยู่ ** (ไม่ต้องกรอกชื่อผู้ขอทนุ) 

ล าดบั
ที่ 

ชื่อ-สกลุ อาย(ุปี) สขุภาพร่างกาย 

สถานภาพทางการศกึษา  
หรือ ประกอบอาชีพแล้ว 

(ระบอุาชีพโดยใช้ตวัเลือกเดียวกบั 
4.1.2) 

รายได้จากการ
ประกอบอาชีพ 
(บาท/เดือน) 

1 

  สมบรูณ์แข็งแรง 
พิการ/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได้ 
มีโรคประจ าตวั  
ระบ.ุ......................... 

ก าลงัศกึษา ชัน้.................... 
จบการศกึษาแล้ว 
ไมไ่ด้ศกึษา 
ประกอบอาชีพแล้ว ระบุ
......................... 

 

2 

  สมบรูณ์แข็งแรง 
พิการ/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได้ 
มีโรคประจ าตวั  
ระบ.ุ........................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้.................... 
จบการศกึษาแล้ว 
ไมไ่ด้ศกึษา 
ประกอบอาชีพแล้ว ระบุ
......................... 

 

3 

  สมบรูณ์แข็งแรง 
พิการ/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได้ 
มีโรคประจ าตวั  
ระบ.ุ........................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้.................... 
จบการศกึษาแล้ว 
ไมไ่ด้ศกึษา 
ประกอบอาชีพแล้ว ระบุ
......................... 

 

4 

  สมบรูณ์แข็งแรง 
พิการ/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได้ 
มีโรคประจ าตวั  
ระบ.ุ........................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้.................... 
จบการศกึษาแล้ว 
ไมไ่ด้ศกึษา 
ประกอบอาชีพแล้ว ระบุ
......................... 

 
 

  
4.2 ผู้ ส่งเสียรับผดิชอบค่าใช้จ่าย คนที่ 2 ** 
ค าน าหน้า(นาย,นาง,นางสาว)ชื่อ**........................................... นามสกลุ**................................................ อาย*ุ*..................... ปี   
ความสมัพนัธ์กบัผู้ขอทนุ** (ระบ ุเช่น บดิา,มารดา,บดิาเลีย้ง,มารดาเลีย้ง,ปู่ ,ย่า,ตา,ยาย,ลงุ,ปา้,น้า,อา).............................................. 
เบอร์โทรศพัท์มือถอื**....................................................... เบอร์โทรศพัท์มือถือ(ส ารอง) **.............................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนัเลขท่ี**..................อาคาร/หมู่บ้าน**............................หมู่ท่ี**...............ซอย**.......................ถนน**...........................
ต าบล**..............................อ าเภอ**..............................จงัหวดั**......................................รหสัไปรษณีย์**.................................... 

4.2.1 อาชีพหลักและรายได้ของผู้ ส่งเสียรับผดิชอบค่าใช้จ่าย คนที่ 2** 
กรุณาเลอืกอาชีพ และระบรุายละเอียดพร้อมกบัรายได้  (สามารถเลอืกได้มากกว่า 1 อาชีพ) 
เกษตรกรรม  ระบปุระเภท…………………………… รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน 
ประมง  ระบปุระเภท…………………………… รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน  
รับจ้าง  ระบอุาชีพท่ีรับจ้าง…………………….. รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน 
พนกังานประจ า  ระบชุื่อบริษัท/โรงงาน…………………. รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน 
ค้าขาย  ระบสุินค้าท่ีขาย……………………….. รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน    
ธรุกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ ระบธุุรกิจ/งานอิสระท่ีท า……………… รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน 
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ข้าราชการ  ระบปุระเภท/ต าแหน่ง………………… รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน 
ข้าราชการบ านาญ ระบปุระเภท/ต าแหน่ง………………… รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ ระบปุระเภท/ต าแหน่ง………………… รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน     
หมอ/พยาบาล  ระบ ุรพ./คลินิก……………………….. รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน       
รับซือ้ขายของเก่า ระบ…ุ…………………………………. รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน      
เก็บของเก่าขาย  ระบ…ุ…………………………………. รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน  ไม่มีรายได้                                                                                     
นกับวช  ระบศุาสนา……………………………. รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดือน    
ไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่มีรายได้                                                                                                   
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้จาก………………………......  รายได้ท่ีได้รับ.........................บาท/เดอืน 

 4.2.2 รายช่ือบุคคลที่ผู้ ส่งเสียรับผิดชอบค่าใช้จ่าย คนที่ 2  ดูแลรับผิดชอบอยู่** (ไม่ตอ้งกรอกชือ่ผูข้อทนุ) 

ล าดบั
ที่ 

ชื่อ-สกลุ อาย(ุปี) สขุภาพร่างกาย 

สถานภาพทางการศกึษา  
หรือ ประกอบอาชีพแล้ว 

(ระบอุาชีพโดยใช้ตวัเลือกเดียวกบั 
4.2.2) 

รายได้จากการ
ประกอบอาชีพ 
(บาท/เดือน) 

1 

  สมบรูณ์แข็งแรง 
พิการ/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได้ 
มีโรคประจ าตวั  
ระบ.ุ......................... 

ก าลงัศกึษา ชัน้.................... 
จบการศกึษาแล้ว 
ไมไ่ด้ศกึษา 
ประกอบอาชีพแล้ว ระบุ
......................... 

 

2 

  สมบรูณ์แข็งแรง 
พิการ/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได้ 
มีโรคประจ าตวั  
ระบ.ุ........................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้.................... 
จบการศกึษาแล้ว 
ไมไ่ด้ศกึษา 
ประกอบอาชีพแล้ว ระบุ
......................... 

 

3 

  สมบรูณ์แข็งแรง 
พิการ/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได้ 
มีโรคประจ าตวั  
ระบ.ุ........................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้.................... 
จบการศกึษาแล้ว 
ไมไ่ด้ศกึษา 
ประกอบอาชีพแล้ว ระบุ
......................... 

 

4 

  สมบรูณ์แข็งแรง 
พิการ/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได้ 
มีโรคประจ าตวั  
ระบ.ุ........................ 

ก าลงัศกึษา ชัน้.................... 
จบการศกึษาแล้ว 
ไมไ่ด้ศกึษา 
ประกอบอาชีพแล้ว ระบุ
......................... 
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ความคิดเหน็ของครู**     ครูประจ าชัน้ หรือ  ครูแนะแนว(ครูผู้ดแูลนกัเรียนทนุ)  

ในจ านวนนกัเรียนท่ีคณุครูดแูลทัง้หมด เพราะเหตใุดคณุครูจงึคดัเลอืกหรือสนบัสนนุให้นกัเรียนคนนีใ้ห้ขอทนุการศกึษา  
กรุณาอธิบายเหตผุลความจ าเป็น หรือปัจจยัอื่นๆ ท่ีประกอบการตดัสินใจของคณุครู
............................................................................................................................. ..............................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ..............................................................................  

ลงชือ่ ……………………………………………... 
(........................................................................)  
ต าแหน่ง............................................................. 
วนัท่ี................................................................... 

     โทรศพัท์มือถือ................................................... 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนีเ้ป็นความจริงทกุประการ และหากนกัเรียนผ่านการคดัเลอืกให้ได้รับทนุการศกึษาจากมลูนิธิยวุพฒัน์ 
ข้าพเจ้าจะสนบัสนนุและส่งเสริมให้นกัเรียนท่ีได้รับทนุเป็นผู้ ท่ีมีความประพฤติดี ตัง้ใจศกึษาเล่าเรียน มีส านกึต่อส่วนรวม มีคณุธรรม        

และปฏิบตัิตามเงือ่นไขของนกัเรียนทนุยวุพฒัน์ตลอดจนสิน้สดุการรับทนุ 

 
 

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

ผู้ขอทนุ          ผู้ปกครอง 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียน                                                                                                                                                                                    
(โปรดประทบัตราโรงเรียน) 
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ผู้ขอทนุ ชื่อ(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)........................................................นามสกลุ.........................................................................  

ปี 2562  เรียนอยู่ชัน้...................... โรงเรียน…………………………….....………………..จงัหวดั…………………....................... 

**ให้นักเรียนเขียนเล่าเร่ืองราวต่างๆ ดงัต่อไปนี ้ตามความเป็นจริง และเขยีนตัวบรรจงด้วยลายมือของนักเรียนเอง   

(ในกรณีท่ีกระดาษแผ่นนีพ้ืน้ท่ีไม่เพียงพอ ให้เขียนเพิ่มเติมในกระดาษแผ่นอื่นได้) 

ชีวิตของข้าพเจ้า
............................................................................................................................. .....................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................................... 
............................................................................................................................. .....................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
ความใฝ่ฝันของข้าพเจ้า
............................................................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................................... 
ข้าพเจ้าต้องการขอทนุการศกึษา เพราะ
............................................................................................................................. .....................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
ในปีท่ีผ่านมา ข้าพเจ้าได้กระท าความดี หรือ ท าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม ดงันี ้
............................................................................................................................. .....................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
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ผู้ขอทนุ ชื่อ(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).................................................นามสกลุ...............................................เรียนอยู่ชัน้..................... 

**ตดิภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เหน็ตัวบ้านทัง้หมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชดัเจน** 

โปรดเลือกประเภท     บ้านของตนเอง   บ้านเช่า/ห้องเช่า   อาศยัอยู่กบัผู้อื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่1 ภาพถ่ายดา้นหน้า 

 

รปูที ่2 ภาพถ่ายภายในบา้น 
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มลูนิธิยวุพฒัน์จะพิจารณาใบสมคัรต่อเม่ือผูข้อทุนได้กรอกข้อมลูพร้อมแนบเอกสารการสมคัร 
“ครบถ้วนสมบูรณ์และส่งเอกสารภายในระยะเวลาท่ีก าหนด” เท่านัน้ 

เอกสารประกอบการสมคัร ดงันี้ 
1. ใบสมคัรขอรบัทุนปีการศกึษา 2563  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 ตามความเป็นจรงิและตอ้งเขยีนด้วยลายมอืของผูข้อทุนเอง 

5. ตดิภาพถ่ายดา้นหน้าของบา้นทีเ่หน็ตวับา้นทัง้หมดและรอบบรเิวณของบา้นอยา่งชดัเจน  

โดยมภีาพนกัเรยีนผูข้อทุนและ/หรอืครอบครวัอยูใ่นภาพดว้ย 

6. ใบรบัรองการเป็นนกัเรยีนของสถานศกึษาปัจจุบนั  

     

สามารถส่งใบสมคัรมาท่ีมูลนิธิยวุพฒัน์ ได้ตัง้แต่ 15 กรกฎาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 

วงเลบ็มุมซองว่า “โครงการทุนการศึกษา 2563” 

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 


