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ค าอธิบายวิธีการสมคัรขอทุนการศึกษาและช่องทางการส่งใบสมคัร 
 

 

    
 
 

 
1. โรงเรียนแต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลือกนักเรียนยากจนเพือ่เสนอช่ือขอทุน ซึง่เป็นบุคคลทีรู่ส้ภาพความเป็นอยู่ของ

นกัเรยีน ประกอบดว้ย 
• ผูอ้ านวยการโรงเรยีน  จ านวน 1 ท่าน 
• ครปูระจ าชัน้ (จ านวนขึน้อยู่กบัชัน้เรยีนของนกัเรยีนทีถู่กเสนอชือ่)  
• ครแูนะแนวหรอืครทูีด่แูลเรื่องทนุการศกึษา  จ านวน 1 ท่าน 
• ตวัแทนคณะกรรมการสถานศกึษาทีเ่ป็นผูแ้ทนจากชุมชน จ านวน 1 ท่าน  
• ตวัแทนของผูน้ าชุมชน (เช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ อสม.)  จ านวน 1 

ท่าน    
2. โรงเรียน และ คณะกรรมการฯ รว่มกนัพิจารณาข้อมูลนักเรียนยากจนท่ีก าลงัเรียนอยูช่ัน้ ป.6, ม.1, ม.2 หรอื ม.3 

• มกีารจดัประชุมคณะกรรมการ เพื่อร่วมกนัเสนอชื่อนกัเรยีนยากจนเพื่อขอทุนยุวพฒัน์ โดยยดึหลกัเกณฑต์าม
รายละเอยีดในใบสมคัรขอทุนยุวพฒัน์ ร่วมกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเยีย่มบา้นนกัเรยีนเทอม 1/2565 ในการพจิารณา 

• มกีารรบัรองรายชื่อนกัเรยีนยากจนทีถู่กเสนอชื่อ โดยคณะกรรมการการคดัเลอืก เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการ
ยื่นขอทุนยวุพฒัน์  

3. ส่งใบสมคัรขอทุนไปท่ีมูลนิธิยุวพฒัน์ ภายใน 9 ธนัวาคม 2565  
 
 

  

มลูนิธฯิ ประกาศ
รายชื่อนกัเรยีนทุนมลูนิธฯิ คดัเลอืก

นกัเรยีนทุน

โรงเรียนคดัเลือก
รว่มกบักรรมการ
เพื่อเสนอช่ือ

นักเรียนยากจน

• โรงเรยีนแต่งตัง้
คณะกรรมการคดัเลอืกเพือ่
เสนอชือ่นกัเรยีนยากจน

• โรงเรยีนรวบรวมเอกสาร
การสมคัรขอทุน

• ส่งใบสมคัรขอทุนผ่านระบบ
ทุนออนไลน์ หรอื ไปรษณีย์

ประชุมชีแ้จงการ
คดัเลอืกนกัเรยีนทุน
แบบมสีว่นร่วม 
ผ่าน Zoom

• ผอ. คร ูคณะกรรมการ
คดัเลอืก

• รร. เครอืขา่ย รร.รอ้ยพลงั,
รร.คุณธรรม  และ รร.ประถม
ในเขตพืน้ทีบ่รกิาร 

• รร. เลอืกเขา้ 1 วนัทีส่ะดวก  

ขัน้ตอนการพิจารณาและรบัรองการเสนอรายช่ือนักเรียนยากจนเพื่อขอทุน

ยุวพฒัน์ 

  วนัน้ี – 9 ธ.ค. 2565   6, 7 ต.ค. 2565  11 ธ.ค. 2565– 14 ก.พ. 2566  15 ก.พ. 2566  

ก าหนดการรบัสมคัรขอทุนยวุพฒัน์ 
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1. สมคัรขอทุนออนไลน์ ผา่นระบบทุนการศึกษามูลนิธิยุวพฒัน์ ที ่https://ybf.premier.co.th/scholar/index_main.php    
เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการกรอกใบสมคัรออนไลน์ ท่านควรเตรยีมขอ้มลูทีต่อ้งกรอกและสแกนเอกสารประกอบการสมคัรขอ
ทุน  ใหพ้รอ้มก่อนทีจ่ะเขา้ไปกรอกในระบบ เมื่อท่านกรอกใบสมคัรผ่านช่องทางออนไลน์และคลกิ ‘ยนืยนัส่งใบสมคัร’ แลว้ ท่าน
ไม่ตอ้งสง่ใบสมคัรและเอกสารต่างๆ ทีเ่ป็นกระดาษมาทีม่ลูนิธฯิ อกี  
 

2. สมคัรขอทุนและส่งเอกสารประกอบการสมคัรขอทุน ทางไปรษณียห์รอือีเมล : ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้ี ่
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/join/  และกรอกขอ้มลูดว้ยลายมอืหรอืตวัพมิพ ์พรอ้มแนบเอกสารประกอบการ
สมคัรขอทุนใหถู้กตอ้ง 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 ่1 – 7 ใหค้รบ หากสง่ไม่ครบ ใบสมคัรขอทุนจะไม่ไดร้บัการพจิารณา 
 

1. ** ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาทะเบียนบา้นของนักเรียน (เลือกส่ง 1 อยา่ง) จ านวน 1 ชุด  
2. ** เรือ่งเล่าของนักเรียนผูข้อทนุ เขยีนตามความเป็นจรงิ ดว้ยลายมอืของผูข้อทุน 
3. ** เอกสารรบัรองการเสนอช่ือนักเรียนยากจนเพื่อขอทุนยวุพฒัน์ และใบลงทะเบียนประชุมของคณะกรรมการ

คดัเลือกนักเรียน 
4. ** ภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านท่ีเหน็ตวับ้านทัง้หมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชดัเจน จ านวน 1 ภาพ   
5. ** ใบรบัรองการเป็นนักเรียนชัน้เรยีนปัจจุบนั (ชัน้ ป.6 หรอื ม.3) ของสถานศกึษาทีก่ าลงัเรยีนอยู่ 
6. ** ความยินยอมเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล ส าหรบันักเรียน 

7. ** ความยินยอมเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล ส าหรบัครผููใ้ห้ขอ้มูล 

8. ส าเนาสมุดบญัชีธนาคารท่ีมีช่ือบญัชีตรงกบัช่ือนักเรียนผูข้อทุน หรอื  มชีื่อบญัชเีป็นชื่อผูข้อทุนร่วมกบัผูป้กครองเท่านัน้ 
ประเภทบญัชอีอมทรพัย ์ธนาคารใดกไ็ดท้ีจ่ะสะดวกเดนิทางไปเบกิถอนเงนิ และเป็นบญัชทีีผ่กูกบับญัช ีPromptPay  อน่ึง การ
ส่งส าเนาบญัชีธนาคารในขัน้ตอนการสมคัรขอทุน ไม่ได้เป็นการยืนยนัว่าผูส้มคัรขอทุนได้รบัคดัเลือกเป็นนักเรียนทุน
ยุวพฒัน์แล้ว ทัง้น้ี ผูส้มคัรจะต้องรอการพิจารณาคดัเลือกและการประกาศผลรายช่ือนักเรียนท่ีได้รบัคดัเลือกให้ได้รบั
ทุนจากมลูนิธิยวุพฒัน์เท่านัน้ 

 
 

 

ก าหนดส่งใบสมคัร : วนัน้ี – 9 ธนัวาคม 2565   

ประกาศผลรายช่ือนักเรียนท่ีได้รบัคดัเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพฒัน์ : วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2566 เวลา 18.00 น.  
ทางเวบ็ไซต ์www.yuvabadhanafoundation.org 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี  โทร.02-301-1093, 02-301-1124, 093-124-9749 วนัจนัทร ์- ศกุร ์เวลา 8.00 – 17.00 น. 
 
 
  

วิธีการสมคัรขอทุนการศึกษา มี 2 วิธี 

เอกสารประกอบการสมคัรขอทุน   
 

ระยะเวลาการส่งใบสมคัร 

ใบสมคัรท่ีส่งหลงัจากวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2565 จะไม่ได้รบัการพิจารณา 
โดยยึดวนัท่ียื่นส่งใบสมคัรออนไลน์ หรอื วนัประทบัตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั 

 


