
 
 

  

 

 

ทุนยุวพฒัน์ – สายสามญั / สายอาชีพ  ส าหรบัปีการศึกษา 2565 

ข้อมลูเก่ียวกบัโครงการทุนการศึกษา มลูนิธิยวุพฒัน์   
 
 

ค าช้ีแจง : โปรดอ่านขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการทุนการศกึษา มลูนิธยิุวพฒัน์ และแบบฟอรม์ความยนิยอมเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคล เพื่อท า
ความเขา้ใจกบัเป้าหมายของโครงการ คุณสมบตัขิองผูท้ีส่ามารถสมคัรขอทุน กระบวนการท างานของโครงการทุนการศกึษา วธิกีารสมคัร
ขอทุนการศกึษาและการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล ก่อนการสมคัรขอทุนยุวพฒัน์ 
 

โครงการทุนการศกึษา มูลนิธยิุวพฒัน์ มุ่งเน้นช่วยเหลือนักเรียนท่ีครอบครวัมีฐานะยากจน รายได้ไม่มัน่คง และมีปัจจยัฉุกเฉิน
ของครอบครวัท่ีส่งผลให้นักเรียนมีความเส่ียงท่ีจะหยุดเรียนกลางคนั โดยโครงการฯ จะสนับสนุนให้นักเรียนกลุ่มน้ีได้เข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาขัน้พื้นฐาน และได้รบัการดูแลประคบัประคองระหว่างท่ีเป็นนักเรียนทุนยุวพฒัน์ เพื่อช่วยให้นักเรียน        
มีโอกาสได้เรียนอยู่ในระบบจนจบการศึกษาชัน้ ม.6 หรอื ปวช.3 
 

เป้าหมายของโครงการทุนการศึกษา มูลนิธิยุวพฒัน์ 
1. เพื่อสนบัสนุนใหน้กัเรยีนทีข่าดโอกาส ไดเ้ขา้ถงึโอกาสทางการศกึษา  
2. เพื่อสง่เสรมิใหน้กัเรยีนทีข่าดโอกาสไดเ้รยีนหนงัสอือย่างต่อเนื่องจนจบชัน้ ม.6 หรอื ปวช. 3  
3. เพื่อใหน้กัเรยีนทีข่าดโอกาสสามารถใชต้น้ทุนทางการเรยีนนี้ไปต่อยอดชวีติทีม่ ัน่คงและดแูลครอบครวัได้ หลงัจากเรยีนจบ  

 

กระบวนการท างานของโครงการทุนการศึกษา ส าหรบันักเรียนท่ีได้รบัคดัเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพฒัน์  

• มลูนิธฯิ จะโอนทุนการศกึษาเขา้บญัชทีีเ่ป็นชื่อของนกัเรยีนทุนยุวพฒัน์  
- สายสามญั ภาคเรียนละ 3,500 บาท ด้วยการแบ่งโอน 3 ครัง้ต่อภาคเรียน โดยครัง้ที่ 1 จ านวนเงินโอน = 2,500 บาท /  

ครัง้ที ่2 จ านวนเงนิโอน = 500 บาท / ครัง้ที ่3 จ านวนเงนิโอน = 500 บาท รวมเป็น 3,500 บาทต่อภาคเรยีน 
- สายอาชีพ ภาคเรียนละ 7,000 บาท ด้วยการแบ่งโอน 3 ครัง้ต่อภาคเรียน โดยครัง้ที่ 1 จ านวนเงินโอน = 3,000 บาท /  

ครัง้ที ่2 จ านวนเงนิโอน = 2,000 บาท / ครัง้ที ่3 จ านวนเงนิโอน = 2,000 บาท รวมเป็น 7,000 บาทต่อภาคเรยีน 
• ก่อนการโอนทุนการศกึษาในแต่ละภาคเรยีน มลูนิธฯิ จะตดิตามสถานะของนักเรยีนทุน โดยการส่งแบบฟอรม์ใหค้รูผูดู้แลนักเรยีนทุน

รบัรองสถานะการเรยีน ผลการเรยีนเทอมล่าสุด เบอร์ติดต่อล่าสุดของนักเรยีนทุน หลงัจากที่ได้รบัขอ้มูลดงักล่าวแล้ว  มูลนิธฯิ    
จงึจะด าเนินการโอนทุนการศกึษาให้นักเรยีน ภายในไม่เกนิ 45 วนั นับจากวนัที่มูลนิธฯิ ได้รบัแบบฟอร์มตอบกลบัจากทาง
โรงเรยีน หรอืนบัจากวนัทีม่ลูนิธฯิ ไดร้บัใบเกรดของนกัเรยีนทุน 

• ตลอดระยะเวลาทีเ่ป็นนักเรยีนทุน หลงัจากทีส่อบปลายภาคเสรจ็และทราบผลการเรยีนแลว้ นักเรยีนทุนจะตอ้งสง่ใบเกรดของแต่ละ
ภาคเรยีนมาทีม่ลูนิธฯิ โดยเรว็ และสง่ทุกภาคเรยีนตัง้แต่ชัน้ ม.1 ถงึ ม.6 หรอื ปวช.3 (แมว้่า จะตดิ ร., ม.ส., ม.ผ. กส็ง่ใบเกรดได)้  

• ระหว่างทีน่กัเรยีนเป็นนักเรยีนทุนยุวพฒัน์ มูลนิธฯิ จะตดิต่อสื่อสารกบันักเรยีนผ่านหลายช่องทาง ดงันี้ โทรศพัท ์ไลน์ เฟซบุ๊ก
กลุ่มปิดนกัเรยีนทุน จดหมาย โปสการด์ ยุวพฒัน์สาร และอาจมกีารลงพื้นทีเ่ยีย่มนกัเรยีนทุนในบางกรณี  

• กจิกรรมชุมนุมนกัเรยีนทุน นกัเรยีนทุนยุวพฒัน์สามารถเขา้ร่วมกจิกรรมชุมนุมนกัเรยีนทุนทีท่างโรงเรยีนไดจ้ดัขึน้ เพื่อเป็นการ
พฒันาศกัยภาพและทกัษะทีจ่ าเป็นในดา้นต่างๆ  ผ่านกจิกรรมในชุมนุมนกัเรยีนทุน 

• ในแต่ละปี มลูนิธฯิ จะมกีารสง่แบบส ารวจนกัเรยีนเพื่อสอบถามขอ้มลูและความคดิเหน็ในเรื่องต่างๆ เพื่อใหน้กัเรยีนตอบกลบั  
• ระหว่างที่เป็นนักเรยีนทุนยุวพฒัน์ นักเรยีนจะได้รบัการโทรหรอืแชทตดิต่อจากเจา้หน้าทีมู่ลนิธยิุวพฒัน์และ/หรอือาสาสมคัร   

เป็นครัง้คราว เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ตดิตามใบเกรด/ใบรบัรอง และใหค้ าแนะน าปรกึษา   



 
 

  

 

• หากพบว่านักเรียนทุนยุวพฒัน์มปีระเด็นปัญหาที่อาจส่งผลให้นักเรียนมคีวามเสี่ยงที่จะเรียนไม่จบ มูลนิธิฯ จะประสานกบั
โรงเรยีนและผูป้กครองเพื่อร่วมช่วยกนัคลีค่ลายปัญหาของนักเรยีน รวมทัง้ช่วยกนักระตุ้นและสนับสนุนใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนต่อ
และสามารถอยู่ในระบบการศกึษาไดจ้นจบชัน้ ม.6 หรอื ปวช.3   

• ในกรณีที่นักเรยีนทุนยุวพฒัน์ประสบปัญหาทีจ่ าเป็นต้องได้รบัความช่วยเหลอืเพิม่เตมิ มูลนิธฯิ จะประสานงานกบัหน่วยงาน   
ในจงัหวดั อาทิ ส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั สถานพยาบาล องค์การบรหิารส่ วนต าบล มูลนิธิ      
ในทอ้งถิน่ เพื่อทีห่น่วยงานเหล่าน้ีจะสามารถประเมนิการใหค้วามช่วยเหลอืเพิม่เตมิ    

• หลงัจากทีน่กัเรยีนสิน้สดุการรบัทุนยุวพฒัน์ มลูนิธจิะยงัคงมกีารตดิตามสอบถามความเป็นไปและความเปลีย่นแปลงในชวีติของ
นักเรยีนทุนยุวพฒัน์ในรูปแบบของแบบส ารวจ เพื่อประเมนิผลกระทบทางสงัคมหลงัจากทีน่ักเรยีนไดร้บัโอกาสทางการศึกษา
ผ่านโครงการทุนการศกึษา มลูนิธยิุวพฒัน์  
 

ประเภททุนการศึกษาท่ีเปิดรบัสมคัร    

• ทุนสายสามญั (ม.1 – ม.6) : ทุนการศกึษาทีใ่หต่้อเนื่อง ภาคเรยีนละ 3,500 บาท (หรอืเท่ากบัปีละ 7,000 บาท) เป็นเวลา 6 ปี 
โดยเริม่รบัทุนครัง้แรกเมื่อนักเรยีนอยู่ชัน้ ม.1 และสิน้สุดการรบัทุนเมื่อนักเรยีนจบชัน้ ม.6 หรอื ปวช.3 นักเรยีนทีไ่ดร้บัคดัเลอืก
เป็นนกัเรยีนทุนยุวพฒัน์ สายสามญั (ม.1-ม.6) จะไดร้บัทุนต่อเนื่องทัง้หมดไม่เกนิ 12 ภาคเรยีน 

• ทุนสายสามญั (ม.4 – ม.6) : ทุนการศกึษาทีใ่หต่้อเนื่อง ภาคเรยีนละ 3,500 บาท (หรอืเท่ากบัปีละ 7,000 บาท) เป็นเวลา 3 ปี 
โดยเริม่รบัทุนครัง้แรกเมื่อนักเรยีนอยู่ชัน้ ม.4 และสิน้สุดการรบัทุนเมื่อนักเรยีนจบชัน้ ม.6 นักเรยีนทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเป็นนักเรยีน
ทุนยุวพฒัน์ สายสามญั (ม.1-ม.6) จะไดร้บัทุนต่อเนื่องทัง้หมดไม่เกนิ 6 ภาคเรยีน 

• ทุนยุวพฒัน์ สายอาชีพ (ปวช. 1-3): ทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง ภาคเรียนละ 7,000 บาท (หรือเท่ากบัปีละ 14,000 บาท)     
เป็นเวลา 3 ปี โดยเริม่รบัทุนครัง้แรกเมื่อนักเรยีนอยู่ชัน้ ปวช.1 และสิน้สุดการรบัทุนเมื่อนักเรยีนจบชัน้ปวช.3 นักเรยีนทีไ่ดร้บั
คดัเลอืกเป็นนกัเรยีนทุนยุวพฒัน์ สายอาชพี จะไดร้บัทุนต่อเนื่องทัง้หมดไม่เกนิ 6 ภาคเรยีน 
 
- ในกรณีที่นักเรียนพักการเรียน นักเรียนจะไม่ได้รับทุนในภาคเรียนที่พักการเรียน เมื่อนักเรียนกลับมาเรียนต่อ                 

จงึจะสามารถรบัทุนต่อได ้
- ในกรณีทีน่กัเรยีนซ ้าชัน้ หากยงัคงเรยีนต่ออยู่ นกัเรยีนสามารถรบัทุนต่อได ้ 
- ในกรณีที่นักเรยีนหยุดเรยีนหรอืลาออกกลางคนั หรอื ขาดการติดต่อกบัมูลนิธฯิ นานกว่า 1 ปี หรอื มูลนิธฯิ ไม่สามารถ

ตดิต่อกบันกัเรยีนไดน้านกว่า 1 ปี จะถอืว่า นกัเรยีนสละสทิธิใ์นการเป็นนกัเรยีนทุนยุวพฒัน์  
 
คณุสมบติัของนักเรียนท่ีสมคัรขอรบัทุนได ้

• ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 หรอื มธัยมศกึษาปีที ่3 ในปีการศกึษา 2564      
• เป็นนักเรียนท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นโรงเรียนเครอืข่ายรอ้ยพลงัการศึกษา หรอืโรงเรียนประถมในเขตพืน้ท่ีบริการ           

ของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเครอืข่ายรอ้ยพลงัการศึกษา หรอืโรงเรียนเครอืข่ายคณุธรรม มูลนิธิยุวพฒัน์ 

• ครอบครวัมีฐานะยากจน รายได้ไม่มัน่คง และมีปัจจยัฉุกเฉินของครอบครวัท่ีส่งผลให้นักเรียนมีความเส่ียงท่ีจะหยุด
เรียนกลางคนั 

• ไม่เป็นบุตรหลานของผูบ้รหิาร คร ูหรอืพนกังานประจ าของโรงเรยีน  

• สถานศึกษาที่ผู้ขอทุนจะศึกษาต่อ ต้องไม่เป็นสถานศึกษาของเอกชนและไม่สงักดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เช่น 
โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห,์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์หรอืสถานศกึษาสงเคราะหท์ีไ่ม่เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายใดๆ  

• ผู้ขอทุนจะต้องไม่ได้รบัทุนอ่ืนอยู่ อาทิ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานจาก สพฐ. / เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษจาก  
กสศ./ ทุนจากมูลนิธฯิ หรอืองค์กรอื่นๆ ทัง้นี้ หากมูลนิธฯิ พบว่า ผู้ขอทุนได้รบัทุนอื่นอยู่ จะมกีารสอบถามเพื่อให้ยนืยนัว่า 
นกัเรยีนจะเลอืกรบัทุนใด และสละสทิธิท์ุนใด 

  
 



 
 

  

 

ค าอธิบายวิธีการสมคัรขอทุนการศึกษาและช่องทางการส่งใบสมคัร 

 
 

1. สมคัรขอทุนออนไลน์ ผา่นระบบทุนการศึกษามูลนิธิยุวพฒัน์ ที ่https://ybf.premier.co.th/scholar/index_main.php    
เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการกรอกใบสมคัรออนไลน์ ท่านควรเตรยีมขอ้มูลทีต่้องกรอกและสแกนเอกสารประกอบการสมคัรขอทุน  
ใหพ้รอ้มก่อนทีจ่ะเขา้ไปกรอกในระบบ เมื่อท่านกรอกใบสมคัรผ่านช่องทางออนไลน์และคลกิ ‘ยนืยนัส่งใบสมคัร’ แลว้ ท่านไม่ต้องส่ง  
ใบสมคัรและเอกสารต่างๆ ทีเ่ป็นกระดาษมาทีม่ลูนิธฯิ อกี  
 

2. สมคัรขอทุนและส่งเอกสารประกอบการสมคัรขอทุน ทางไปรษณียห์รอือีเมล : ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้ี ่
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/join/  และกรอกขอ้มลูดว้ยลายมอืหรอืตวัพมิพ ์พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมคัร    
ขอทุนใหถู้กตอ้ง ครบถว้น แลว้สง่ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดงันี้ (เลือกส่งเพียงช่องทางเดียวเท่านัน้) 

 

• ไปรษณีย ์: มลูนิธยิุวพฒัน์ เลขที ่1 ซอยพรเีมยีร ์2 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250         
วงเลบ็มมุซองว่า “สมคัรขอทุนการศกึษา”   

• อีเมล : ybf@ybf.premier.co.th  ระบุทีห่วัขอ้เรื่องว่า “สมคัรขอทุนการศกึษา”   
 

 
 

หมายเหตุ: ตอ้งสง่เอกสารล าดบัที ่3 – 8 ใหค้รบ หากสง่ไม่ครบ ใบสมคัรขอทุนจะไม่ไดร้บัการพจิารณา 
 

1. รปูถ่ายเหน็ใบหน้านกัเรยีนชดัเจน จ านวน 1 รปู  
2. ส าเนาทะเบยีนบา้นของนกัเรยีน จ านวน 1 ชุด  
3. ** ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของนักเรียน จ านวน 1 ชดุ  
4. ** เรือ่งเล่าของผูส้มคัรขอทุน เขยีนตามความเป็นจรงิ ดว้ยลายมอืของผูข้อทุน 
5. ** ภาพถ่ายด้านหน้าของบา้นท่ีเหน็ตวับ้านทัง้หมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชดัเจน จ านวน 1 ภาพ   
6. ** ใบรบัรองการเป็นนักเรียนชัน้เรยีนปัจจุบนั (ชัน้ ป.6 หรอื ม.3) ของสถานศกึษาทีก่ าลงัเรยีนอยู่ 
7. ** ความยินยอมเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบันักเรียนทุน  
8. ** ความยินยอมเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบัครผููใ้ห้ขอ้มูล 

9. ส าเนาสมุดบญัชีธนาคารท่ีมีช่ือบญัชีตรงกบัช่ือผูส้มคัรขอทนุ หรอื  มชีื่อบญัชเีป็นชื่อผูข้อทนุร่วมกบัผูป้กครองเท่านัน้ ประเภท
บญัชอีอมทรพัย ์ธนาคารใดกไ็ดท้ีจ่ะสะดวกเดนิทางไปเบกิถอนเงนิ และเป็นบญัชทีีผ่กูกบับญัช ีPromptPay  อน่ึง การส่งส าเนา
บญัชีธนาคารในขัน้ตอนการสมคัรขอทุน ไม่ได้เป็นการยืนยนัว่าผูส้มคัรขอทุนได้รบัคดัเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพฒัน์แล้ว 
ทัง้น้ี ผูส้มคัรจะต้องรอการพิจารณาคดัเลือกและการประกาศผลรายช่ือนักเรียนท่ีได้รบัคดัเลือกให้ได้รบัทุนจากมลูนิธิ
ยุวพฒัน์เท่านัน้ 

 
 

 

ก าหนดส่งใบสมคัร : วนัน้ี – 10 ม.ค. 2565   

ประกาศผลรายช่ือนักเรียนท่ีได้รบัคดัเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพฒัน์ : วนัท่ี 21 ก.พ. 2565  
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี  โทร.02-301-1093,1097, 1124, 093-124-9749 วนัจนัทร ์- ศกุร ์เวลา 8.00 – 17.00 น. 
 
 

วิธีการสมคัรขอทุนการศึกษา มี 2 วิธี 

เอกสารประกอบการสมคัรขอทุน   
 

ระยะเวลาการส่งใบสมคัร 

ใบสมคัรท่ีส่งหลงัจากวนัท่ี 10 ม.ค. 2565 จะไม่ได้รบัการพิจารณา 
โดยถือวนัท่ียื่นส่งใบสมคัรออนไลน์หรอืวนัท่ีประทบับนตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั 

 

https://ybf.premier.co.th/scholar/index_main.php
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/join/


 
 

  

 

  


