แบบยืนยันรับทุน(สำหรับนักเรียนทุนรำยใหม่)
รหัสทุนยุวพัฒน์ ...........................................
และแจ้งเลขบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับทุนกำรศึกษำ
โปรดส่ งกลับภายในไม่ เกินวันที่ 15 กรกฎาคม (หรือหลังจากทราบที่เรียนที่แน่ นอนแล้ ว)
ยืนยันรับทุน

 สายสามัญ ม.1 – ม.6
 สายอาชีพ ปวช.1 – ปวช.3 สายการเรี ยน / แผนก................................................

ศึกษาต่อ
 โรงเรี ยนเดิม  ย้ ายโรงเรี ยน
ขอให้ นักเรียนกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ชัดเจนและอ่ านง่ าย
ข้ าพเจ้ า ชื่อ.......................................................นามสกุล................................................................
ระหว่างทีศ่ กึ ษาอยู่ ข้ าพเจ้ าพักอาศัยอยูก่ บั
 บิดา / มารดา  ญาติ (เกี่ยวข้ องเป็ น).......................  อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
เลขที่........................อาคาร/หมูบ่ ้ าน................................................หมู.่ ..........................................
ซอย................................ถนน........................................ตาบล........................................................
อาเภอ.....................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.................................
เบอร์ โทรศัพท์ของข้ าพเจ้ า** .............................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ของผู้ปกครอง หรื อญาติ**............................................................................................
ระบุชื่อเจ้ าของหมายเลขโทรศัพท์ ......................................ความสัมพันธ์กบั นักเรี ยน...........................
** การแจ้ งหมายเลขโทรศัพท์ มือถือมีความสาคัญมากในการรับข่าวการโอนทุนการศึกษาผ่านทาง SMS จากมูลนิธิฯ
หากนักเรียนหรือผู้ปกครองไม่มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือขอให้ กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของญาติที่สามารถติดต่อได้
สะดวกมาให้ มลู นิธิฯ **

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์  ขอยืนยันที่จะรับทุนการศึกษา ในระดับชัน้  ม.1  ปวช.1
 ขอสละสิทธิ์ที่จะรับทุนการศึกษา เนื่องจาก................................................
ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................................
เลขที่........................อาคาร/หมูบ่ ้ าน................................................หมู.่ ..........................................
ซอย................................ถนน........................................ตาบล........................................................
อาเภอ.....................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์................................

เบอร์ โทรศัพท์................................................. เบอร์ แฟกซ์................................................................
ข้ อมูลของครูประจาชัน้ / ครูแนะแนว ชัน้ ม.1 / ปวช.1
ครูประจาชัน้ ชื่อ-นามสกุล...............................................เบอร์ มือถือ……………………………..…..
ครูแนะแนว ชื่อ-นามสกุล.................................................เบอร์ มือถือ.......................................
บัญชีออมทรัพย์ ของข้ าพเจ้ า เพื่อรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์
ธนาคารที่ข้าพเจ้ าไปเปิ ดบัญชี คือ (เลือกเพียง 1 ธนาคาร)
 ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารไทยพาณิชย์
 ธนาคารกรุงเทพ
 ธนาคารกรุงศรี
 ธนาคารออมสิน
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) (ธกส. ห้ ามเปิ ด บัญชีประเภท “โครงการ
ออมดีมที ุน” และ “ออมเยาว์ ” เพราะมูลนิธิจะไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีประเภทนี ้ได้ )
ชื่อบัญชีคือ.................................................................................................................
เลขที่บญ
ั ชี คือ............................................................................................................
ขอให้ นักเรียนทุนส่ งเอกสารตามที่ระบุไว้ ด้านล่ างนี ้
1. แบบยืนยันการศึกษาต่ อที่นกั เรี ยนกรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว
2. สาเนาใบมอบตัว (หรื ออนุโลมให้ สง่ เป็ นใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนที่ออกให้ โดย
โรงเรี ยน หรื อวิทยาลัย) จานวน 1 ใบ
3. สาเนาหนังสือรับรองการเป็ นนักเรียน ของชัน้ ม.1 หรื อ ปวช.1 จานวน 1 ใบ
4. สาเนาหน้ าสมุดบัญชีออมทรัพย์ ที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บญ
ั ชี จานวน 1 ใบ

ช่องทำงกำรส่งเอกสำร (เลือกเพียง 1 ช่องทางเท่านัน้ )
ส่งโดยเร็วที่สุดและภำยในไม่เกิ นวันที่ 15 กรกฎำคม
ระบบทุนการศึกษาออนไลน์ https://ybf.premier.co.th/scholar/index_main.php
1.
2.
3.
4.

เฟซบุ๊ก :
Line@ :
อีเมล :
ไปรษณีย์ :

www.facebook.com/yuvabadhana
@OCZ4190L
ybf@ybf.premier.co.th
มูลนิธิยวุ พัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
งเทพฯ
หมำยเหตุ: หากมีขกรุ
อ้ สงสั
ยติ10250
ดต่อ พีเ่ จ 0-2301-1148, พีท่ พิ ย์ 0-2301-1124,

พีแ่ ตงกวา 0-2301-1093 และ พีเ่ อ้ 09-3124-9749

วิธี ยื น ยั น รั บ ทุ น (สำหรั บ นั ก เรี ย นทุ นรำยใหม่ )
ผ่ ำ นระบบทุ น กำรศึ ก ษำมู ล นิ ธิ ยุ ว พั ฒ น์ ออนไลน์
ไปที่ link https://ybf.premier.co.th/scholar/index_main.php หรื อ สแกน QR code

ขั้นตอนการ Log In เพื่อเข้ าระบบ
(นักเรี ยนทุนไม่ตอ้ งลงทะเบียน)
ให้ login เข้าใช้ได้เลย โดยใช้เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก
รหัสผ่าน : เลขวันเดือนปี เกิด 8 หลัก เช่น เกิดวันที่
6 เมษายน 2545 ให้พิมพ์เป็ น 06042545

การยืนยันรับทุน
ขั้นตอนที่ 1 : คลิกยืนยันรับทุนทันที

ขั้นตอนที่ 2 : คลิกยืนยันรับทุน หรื อ สละสิ ทธิ์รับทุน

มีตอ่ หน้ าหลัง

ขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้ อมูลสถานศึกษาทีเ่ ลือกไปศึกษา และอัพโหลดเอกสารใบมอบตัวหรื อใบเสร็จจ่ ายค่ าเทอม

การส่ งหน้ าบัญชีธนาคาร
บัญชีท่ ี สามารถ รับทุนการศึกษาได้ > บัญชีของธนาคารใดก็ได้ แต่ต้องเป็ นบัญชี
ประเภท ออมทรัพย์ หรื อเผื่อเรี ยก แบบธรรมดา เท่านัน้
บัญชีท่ ี ไม่ สามารถ รับทุนการศึกษาได้ > ธนาคาร ธกส. ประเภท “โครงการออมดีมีทนุ ” และ “โครงการออมเยาว์”
ขั้นตอนที่ 4 : อัพโหลดหน้ าบัญชีธนาคารทีใ่ ช้ สาหรับโอน
เงินทุน

ขั้นตอนที่ 5 : กรอกข้ อมูลบัญชี ธนาคาร และอัพโหลดเอกสาร
หน้ าบัญชีธนาคาร (ทีม่ ีชื่อและเลขทีบ่ ัญชีของนักเรียนทุน)

คลิกเพื่อแนบไฟล์
สาเนาบัญชีธนาคาร

หากมีคาถาม หรือ ติดปั ญหา
ให้ โทร 02-301-1148, 02-301-1124, 02-301-1094, 02-301-1093, 093-124-9749

