
ต้องเปิดบัญชีธนาคารเป็นช่ือของนักเรียนทุน
หรือช่ือของนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองเท่าน้ัน
(หากมีเหตุท่ีทําให้ดําเนินการตามน้ีไม่ได้
ให้ติดต่อมาท่ีมูลนิธิยุวพัฒน์)

เปิดบัญชีกับธนาคารใดก็ได้
ท่ีนักเรียนและผู้ปกครองสะดวก
ท่ีจะเดินทางไปถอนเงิน

ประเภทบัญชีท่ีเปิดได้ ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์
หรือ บัญชีเงินฝากเผ่ือเรียก (แบบธรรมดา) 
สําหรับธนาคาร ธกส. : ห้ามเปิดบัญชีประเภท
“โครงการออมดีมีทุน” และ “โครงการออมเยาว์”
(เน่ืองจากมูลนิธิฯ ไม่สามารถโอนเงินผ่านระบบ
เข้าบัญชี 2 ประเภทน้ีได้)

หากมีสมุดบัญชีธนาคารท่ีเป็นช่ือของ
นักเรียนทุนอยู่แล้วสามารถใช้บัญชีเดิมได้
โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่

การเปดบัญชีเพ่ือรับเงินทุนการศึกษา

นักเรียนทุนควรเป็นผู้เก็บรักษา
สมุดบัญชีธนาคารของตัวเอง

หรือหากจะฝากบุคคลอ่ืนให้เก็บรักษา
ควรเป็นบุคคลท่ีนักเรียนไว้ใจได้

การเก็บรักษาสมุดบัญชี
ท่ีใชรับเงินทุนการศึกษา



การถอนเงินจากบัญชีธนาคาร 

ในช่วงเปิดเทอมใหม่ 

ทุกคร้ังท่ีจะถอนเงิน นักเรียนต้องเป็นผู้กรอกจํานวนเงินในใบถอนเงินด้วยลายมือของตัวเอง ไปถอนและรับเงินจากเจ้าหน้าท่ีธนาคารด้วยตนเอง ไม่ควรให้บุคคลท่ีพาไปธนาคารรับเงินให้

จํานวนเงินท่ีจะถอน

จํานวนเงินท่ีถอน
ถอนแต่ละคร้ังไม่ควรเกิน 1,000 บาท 

หากสถานศึกษาเรียกเก็บค่าเทอมสูงกว่า 1,000 บาท
อนุโลมให้นักเรียนถอนเงินได้ตามค่าเทอม
ท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ

ไปธนาคารและถอนเงินด้วยตัวเอง 

หากจําเป็นต้องมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนไปถอนเงินทุนให้
นักเรียนไม่ได้ไปธนาคารด้วย ควรปฏิบัติดังน้ี

นักเรียนต้องเป็นผู้กรอกจํานวนเงินในใบถอนเงินด้วยลายมือ
ของตัวเองทุกคร้ังก่อนจะเซ็นมอบฉันทะให้ผู้อืน่ไปถอนเงิน
ต้องเป็นการเซ็นคร้ังละ 1 ใบเท่าน้ัน

ห้ามเซ็นมอบฉันทะในใบถอนเงิน หากนักเรียนไม่ได้กรอก
จํานวนเงินท่ีจะถอนด้วยตัวเอง

เม่ือถอนเงินแล้ว ผู้ท่ีนักเรียนมอบฉันทะให้จะต้องคืนสมุด
บัญชีธนาคารให้นักเรียนเก็บไว้
 
นักเรียนควรได้รับเงินจากผู้ที่ไปถอนเงินให้ภายในไม่เกิน 
2-3 วัน หลังจากวันท่ีนักเรียนกรอกใบถอนเงิน และต้อง
ได้รับเงินครบตามจํานวนเงินท่ีนักเรียนกรอกไว้ หาก
นักเรียนไม่ได้รับเงินภายใน 2-3 วัน หรือได้รับแต่ไม่ครบ 
ให้ติดต่อมูลนิธิฯ ทันที

หากนักเรียนมอบฉันทะให้กับคุณครูหรือผู้อ่ืนเป็นผู้ดําเนิน
การแทน  หลังถอนเงินมาแล้วต้องมีการลงบันทึกการมอบ
และรับเงินเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและโปร่งใส 
โดยระบุ วัน/เดือน/ปี  จํานวนเงินท่ีนักเรียนได้รับและ
จํานวนเงินคงเหลือในบัญชี พร้อมท้ังลงลายมือช่ือรับรู้
ร่วมกัน ประกอบด้วยลายมือช่ือของนักเรียนทุน ครูหรือ
บุคคลอ่ืนท่ีรับมอบฉันทะ และพยาน (ผู้ปกครอง หรือครู
ประจําช้ัน) เพ่ือเป็นหลักฐานทุกคร้ังท่ีมีการรับมอบเงิน

หากมีใครก็ตามทีแ่อบอ้างใช้ชือ่มูลนิธิฯ   เพ่ือให้นักเรียนถอน
เงินออกจากบัญชีหรือให้เซ็นมอบฉันทะให้  ห้ามนักเรียน
ถอนเงินหรือเซ็นให้โดยเด็ดขาด เพราะอาจถูกหลอกลวง 
และนักเรียนควรแจ้งมูลนิธิฯ ให้ทราบทันที

เงินทุนท่ีคงเหลือในบัญชี
ธนาคารของนักเรียนทุน

ถือเป็นเงินท่ีให้นักเรียนทุน
โดยไม่ต้องโอนกลับ

คืนมาท่ีมูลนิธิฯ 



ขอมูลเก่ียวกับสิทธิ

การรับทุนการศึกษายุวพัฒน 

ม.1
เงินทุน 3,500 บาท/ภาคเรียน

ม.2
เงินทุน 3,500 บาท/ภาคเรียน

ม.3
เงินทุน 3,500 บาท/ภาคเรียน

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

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

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

ปวช.1
เงินทุน 7,000 บาท/ภาคเรียน

ปวช.2
เงินทุน 7,000 บาท/ภาคเรียน

ปวช.3
เงินทุน 7,000 บาท/ภาคเรียน

นักเรียนจะไดรับโอนเงินทุนในแตละภาคเรียน
หลังจากท่ีมูลนิธิฯ ไดรับเอกสารแลว ดังน้ี

การสงเอกสารทุกภาคเรียน

- ใบเกรดภาคเรียนท่ี 2 (ภาคเรียนท่ีผานมา)
- ใบรับรองการเปนนักเรียนของช้ันเรียนปจจุบัน

เทอมท่ี 1

เทอมท่ี 2

- ใบเกรดของเทอม 1 (ภาคเรียนท่ีผานมา)

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

เลือกเรียนตอสายสามัญ เลือกเรียนตอสายอาชีพ

เม่ือเรียนจบช้ัน ม.3 แลว
สามารถเลือกเรียนตอ

สายสามัญ ช้ัน ม.4 - ม.6 หรือทวิศึกษา
หรือเลือกเรียนตอสายอาชีพ

ปวช. 1 - ปวช.3 ได

ยายสถานศึกษายังไดรับทุนตอ

หากเรียนซ้ําช้ัน
หรือถูกพักการเรียน 

นักเรียนทุนยังมีสิทธ์ิไดรับทุนตอ แตระยะเวลารับทุน
จะไมเกิน 6 ปการศึกษา (สำหรับนักเรียนทุนสายสามัญ)
และไมเกิน 3 ปการศึกษา (สำหรับนักเรียนทุนสายอาชีพ)

นักเรียนทุนจะไมไดรับทุนการศึกษาในเทอมหรือ
ปการศึกษาท่ีถูกพักการเรียน แตสามารถรับทุนตอได

เม่ือกลับมาเรียนอีกคร้ังในปการศึกษาตอมา

กรณีท่ีเรียนซ้ําช้ันดวยเหตุผลอันสมควร

กรณีท่ีพักการเรียน
1.หากครูเปนผูเก็บสมุดบัญชี
ธนาคารของนักเ รียนไว ให
นักเรียนขอสมุดบัญชีธนาคาร
คืนจากครูและตองไดรับสมุด
บัญชีธนาคารคืนกอนท่ีจะยาย
โรงเรียน

2. แจงมูลนิธิฯ  วาจะยายไปเรียน
ตอท่ีโรงเรียนไหน?  พรอมเบอร
โทรศัพทท่ีใชติดตอนักเรียนทุน  
และผูปกครองไดโดยเร็วท่ีสุด   
เพ่ือท่ีนักเรียนจะยังคงไดรับทุน 
ตอเน่ืองจนถึงช้ัน ม.6 หรือ 
ปวช.3

หมายเหตุ



ชองทางการติดตอ และการสงเอกสาร
: 02 301 1093 / 02 301 1094 / 02 301 1124
: 02 301 1148 / 093 124 9749 / 093 332 8108 
: @OCZ4190L        
: มูลนิธิยุวพัฒน
: ybf@ybf.premier.co.th
: มูลนิธิยุวพัฒน เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร 2 ถนนศรีนครินทร
: แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

โทร

Line ID
Facebook
อีเมล
ไปรษณีย

เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลง
ขอมูลดังน้ี
ใหแจงมูลนิธิฯ
ทันที

ยายสถานศึกษา

ยายท่ีอยูใหม
เปล่ียนสมุดบัญชี
ธนาคารท่ีรับเงินทุน

เปล่ียนเบอรโทร

เปล่ียนช่ือ / นามสกุล

ไมเรียนหนังสือแลว

ฐานะทางบานดีข้ึน

ไมประสงคจะรับทุนตอ 

การ ส้ิน สุดสภาพ
การเปนนักเรียนทุน

ระหวางท่ีเรียนอยู การยกเลิก ถูกตัดสิทธ์ิ
หรือหมดสิทธ์ิรับทุนการศึกษา นักเรียนจะ
ไดรับการแจงจากมูลนิธิฯ โดยตรงเทาน้ัน
หากมีบุคคลอ่ืนแจงนักเรียนวามูลนิธิฯ
ยกเลิกทุนของนักเรียน ขอใหนักเรียนทุน
ติดตอกลับมาท่ีมูลนิธิฯ ทันที

สแกนเขารวม
กลุมปดนักเรียนทุน
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