การเปดบัญชีเพื่อรับเงินทุนการศึกษา
ต้องเปิดบัญชีธนาคารเป็นชื่อของนักเรียนทุน
หรือชื่อของนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองเท่านั้น
(หากมีเหตุที่ทําให้ดําเนินการตามนี้ไม่ได้
ให้ติดต่อมาที่มูลนิธิยุวพัฒน์)
เปิดบัญชีกับธนาคารใดก็ได้
ที่นักเรียนและผู้ปกครองสะดวก
ที่จะเดินทางไปถอนเงิน
ประเภทบัญชีท่เี ปิดได้ ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์
หรือ บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก (แบบธรรมดา)
สําหรับธนาคาร ธกส. : ห้ามเปิดบัญชีประเภท
“โครงการออมดีมีทุน” และ “โครงการออมเยาว์”
(เนื่องจากมูลนิธิฯ ไม่สามารถโอนเงินผ่านระบบ
เข้าบัญชี 2 ประเภทนี้ได้)
หากมีสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของ
นักเรียนทุนอยู่แล้วสามารถใช้บัญชีเดิมได้
โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่

การเก็บรักษาสมุดบัญชี
ที่ใชรับเงินทุนการศึกษา

นักเรียนทุนควรเป็นผู้เก็บรักษา
สมุดบัญชีธนาคารของตัวเอง
หรือหากจะฝากบุคคลอื่นให้เก็บรักษา
ควรเป็นบุคคลที่นักเรียนไว้ใจได้

การถอนเงินจากบัญชีธนาคาร
จํานวนเงินที่จะถอน

จํานวนเงินที่ถอน

ถอนแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 1,000 บาท

ในช่วงเปิดเทอมใหม่

หากสถานศึกษาเรียกเก็บค่าเทอมสูงกว่า 1,000 บาท
อนุโลมให้นักเรียนถอนเงินได้ตามค่าเทอม
ที่สถานศึกษาเรียกเก็บ

ไปธนาคารและถอนเงินด้วยตัว
เอง

ทุกคร้ังทีจ
่ ะถอนเงิน นักเรียนต้องเป็น
ผู้กรอกจํานวนเงินในใบถอนเง
ินด้วย
ลายมือของตัวเอง ไปถอนและ
รับเงินจาก
เจ้าหน้าทีธ
่ นาคารด้วยตนเอง ไม่ควรให
้
บุคคลทีพ
่ าไปธนาคารรับเงินให้

หากจําเป็นต้องมอบฉันทะให้ผู้อ่น
ื ไปถอนเงินทุนให้
นักเรียนไม่ได้ไปธนาคารด้วย ควรปฏิบัติดังนี้
นักเรียนต้องเปน
้ รอกจํานวนเงินในใบถอนเงินด้วยลายมือ
็ ผูก
ของตัวเองทุกครัง
ู้ น
ื่ ไปถอนเงิน
้ ก่อนจะเซ็นมอบฉันทะให้ผอ
ต้องเป็นการเซ็นครั้งละ 1 ใบเท่านั้น
ห้ามเซ็นมอบฉันทะในใบถอนเงิน หากนักเรียนไม่ได้กรอก
จํานวนเงินที่จะถอนด้วยตัวเอง
เมื่อถอนเงินแล้ว ผู้ท่น
ี ักเรียนมอบฉันทะให้จะต้องคืนสมุด
บัญชีธนาคารให้นักเรียนเก็บไว้
นักเรียนควรได้รับเงินจากผู้ที่ไปถอนเงินให้ภายในไม่เกิน
2-3 วัน หลังจากวันที่นักเรียนกรอกใบถอนเงิน และต้อง
ได้รับเงินครบตามจํานวนเงินที่นักเรียนกรอกไว้
หาก
นักเรียนไม่ได้รับเงินภายใน 2-3 วัน หรือได้รับแต่ไม่ครบ
ให้ติดต่อมูลนิธิฯ ทันที
หากนักเรียนมอบฉันทะให้กบ
ั คุณครูหรือผูอ
้ น
้ ําเนิน
่ื เป็นผูด
การแทน หลังถอนเงินมาแล้วต้องมีการลงบันทึกการมอบ
และรับเงินเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรอย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยระบุ วัน/เดือน/ปี
จํานวนเงินที่นักเรียนได้รับและ
จํานวนเงินคงเหลือในบัญชี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรู้
ร่วมกัน ประกอบด้วยลายมือชื่อของนักเรียนทุน ครูหรือ
บุคคลอื่นที่รับมอบฉันทะ และพยาน (ผู้ปกครอง หรือครู
ประจําชั้น) เพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้งที่มีการรับมอบเงิน
หากมีใครก็ตามทีแ
ื่ มูลนิธฯิ เพื่อให้นก
ั เรียนถอน
่ อบอ้างใช้ชอ
เงินออกจากบัญชีหรือให้เซ็นมอบฉันทะให้ ห้ามนักเรียน
ถอนเงินหรือเซ็นให้โดยเด็ดขาด เพราะอาจถูกหลอกลวง
และนักเรียนควรแจ้งมูลนิธิฯ ให้ทราบทันที

เงินทุนที่คงเหลือในบัญชี
ธนาคารของนักเรียนทุน
ถือเป็นเงินที่ให้นักเรียนทุน
โดยไม่ต้องโอนกลับ
คืนมาที่มูลนิธิฯ

ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิ
การรับทุนการศึกษายุวพัฒน

ทุนการศึกษายุวพัฒน มี 2 ประเภท ไดแก
- ทุนสายสามัญ (ม.1 - ม.6) หรือทวิศึกษา
ไดรับทุนการศึกษา 3,500 บาท/ภาคเรียน
- ทุนสายอาชีพ (ปวช.1 – ปวช.3)
ไดรับทุนการศึกษา 7,000 บาท/ภาคเรียน
หมายเหตุ
เมื่อเรียนจบชั้น ม.3 แลว
สามารถเลือกเรียนตอ
สายสามัญ ชั้น ม.4 - ม.6 หรือทวิศึกษา
หรือเลือกเรียนตอสายอาชีพ
ปวช. 1 - ปวช.3 ได

ม.1
เงินทุน 3,500 บาท/ภาคเรียน
ม.2
เงินทุน 3,500 บาท/ภาคเรียน
ม.3
เงินทุน 3,500 บาท/ภาคเรียน
เลือกเรียนตอสายสามัญ

เลือกเรียนตอสายอาชีพ

ม.4 / ทวิศึกษา
เงินทุน 3,500 บาท/ภาคเรียน

ปวช.1
เงินทุน 7,000 บาท/ภาคเรียน

ม.5 / ทวิศึกษา
เงินทุน 3,500 บาท/ภาคเรียน

ปวช.2
เงินทุน 7,000 บาท/ภาคเรียน

ม.6 / ทวิศึกษา
เงินทุน 3,500 บาท/ภาคเรียน

ปวช.3
เงินทุน 7,000 บาท/ภาคเรียน

การสงเอกสารทุกภาคเรียน
นักเรียนจะไดรับโอนเงินทุนในแตละภาคเรียน
หลังจากที่มูลนิธิฯ ไดรับเอกสารแลว ดังนี้

หากเรียนซํ้าชั้น
หรือถูกพักการเรียน

เทอมที่ 1

- ใบเกรดภาคเรียนที่ 2 (ภาคเรียนที่ผานมา)
- ใบรับรองการเปนนักเรียนของชั้นเรียนปจจุบัน
เทอมที่ 2

- ใบเกรดของเทอม 1 (ภาคเรียนที่ผานมา)
กรณีที่เรียนซํ้าชั้นดวยเหตุผลอันสมควร

ยายสถานศึกษายังไดรับทุนตอ
1.หากครูเปนผูเก็บสมุดบัญชี
ธนาคารของนั ก เรี ย นไว ใ ห
นักเรียนขอสมุดบัญชีธนาคาร
คืนจากครูและตองไดรับสมุด
บัญชีธนาคารคืนกอนที่จะยาย
โรงเรียน

2. แจงมูลนิธฯิ วาจะยายไปเรียน
ตอทีโ่ รงเรียนไหน? พรอมเบอร
โทรศัพทที่ใชติดตอนักเรียนทุน
และผูปกครองไดโดยเร็วที่สุด
เพือ
่ ทีน
่ ก
ั เรียนจะยังคงไดรบ
ั ทุน
ตอเนื่องจนถึงชั้น ม.6 หรือ
ปวช.3

นักเรียนทุนยังมีสิทธิ์ไดรับทุนตอ แตระยะเวลารับทุน
จะไมเกิน 6 ปการศึกษา (สำหรับนักเรียนทุนสายสามัญ)
และไมเกิน 3 ปการศึกษา (สำหรับนักเรียนทุนสายอาชีพ)
กรณีที่พักการเรียน
นักเรียนทุนจะไมไดรับทุนการศึกษาในเทอมหรือ
ปการศึกษาที่ถูกพักการเรียน แตสามารถรับทุนตอได
เมื่อกลับมาเรียนอีกครั้งในปการศึกษาตอมา
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เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ขอมูลดังนี้
ใหแจงมูลนิธิฯ
ทันที
ยายสถานศึกษา
ยายที่อยูใหม
เปลี่ยนสมุดบัญชี
ธนาคารที่รับเงินทุน
เปลี่ยนเบอรโทร

ก า ร สิ้ น สุ ด ส ภ า พ
การเปนนักเรียนทุน

ระหวางที่เรียนอยู การยกเลิก ถูกตัดสิทธิ์
หรือหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษา นักเรียนจะ
ไดรับการแจงจากมูลนิธฯิ โดยตรงเทานั้น
หากมีบุคคลอื่นแจงนักเรียนวามูลนิธิฯ
ยกเลิกทุนของนักเรียน ขอใหนักเรียนทุน
ติดตอกลับมาที่มูลนิธิฯ ทันที

เปลี่ยนชื่อ / นามสกุล
ไมเรียนหนังสือแลว
ฐานะทางบานดีขึ้น
ไมประสงคจะรับทุนตอ

ชองทางการติดตอ และการสงเอกสาร
โทร

: 02 301 1093 / 02 301 1094 / 02 301 1124
: 02 301 1148 / 093 124 9749 / 093 332 8108

Line ID

: @OCZ4190L

Facebook : มูลนิธิยุวพัฒน
อีเมล

: ybf@ybf.premier.co.th

ไปรษณีย

: มูลนิธิยุวพัฒน เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร 2 ถนนศรีนครินทร
: แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

สแกนเขารวม
กลุมปดนักเรียนทุน

