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ข้อมลูเก่ียวกบัโครงการทุนการศึกษา มลูนิธิยวุพฒัน์   
 

ค าช้ีแจง : โปรดอ่านขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงการทุนการศกึษา มูลนิธยิุวพฒัน์ และแบบฟอร์มความยนิยอมเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
เพื่อท าความเขา้ใจกบัเป้าหมายของโครงการ คุณสมบตัขิองผูท้ีส่ามารถสมคัรขอทุน กระบวนการท างานของโครงการทุนการศกึษา 
วธิกีารสมคัรขอทุนการศกึษาและการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล ก่อนการสมคัรขอทุนยุวพฒัน์ 
 

โครงการทุนการศกึษา มูลนิธยิุวพฒัน์ มุ่งเน้นช่วยเหลือนักเรียนท่ีครอบครวัมีฐานะยากจน รายได้ไม่มัน่คง และมี
ปัจจยัฉุกเฉินของครอบครวัท่ีส่งผลให้นักเรียนมีความเส่ียงท่ีจะหยุดเรียนกลางคนั โดยโครงการฯ จะสนับสนุนให้นักเรียน
กลุ่มน้ีได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาขัน้พื้นฐาน และได้รบัการดแูลประคบัประคองระหว่างท่ีเป็นนักเรียนทุนยุวพฒัน์ เพื่อ
ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนอยู่ในระบบจนจบการศึกษาชัน้ ม.6 หรอื ปวช.3  
 

เป้าหมายของโครงการทุนการศึกษา มูลนิธิยุวพฒัน์ 
1. เพื่อสนบัสนุนใหน้กัเรยีนทีข่าดโอกาส ไดเ้ขา้ถงึโอกาสทางการศกึษา  
2. เพื่อสง่เสรมิใหน้กัเรยีนทีข่าดโอกาสไดเ้รยีนหนงัสอือย่างต่อเนื่องจนจบชัน้ ม.6 หรอื ปวช. 3  
3. เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถใชก้ารศกึษาเป็นตน้ทุนในการต่อยอดชวีติทีม่ ัน่คงและดแูลครอบครวัได ้ 

 
ทัง้นี้ มูลนิธิฯ ให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของคนท่ีอยู่ใกล้ชิดกบันักเรียน ได้แก่ ผูบ้รหิาร ครูประจ าชัน้ ครูแนะ

แนว ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน เพื่อท างานร่วมกนัในการช่วยเหลือเดก็และเยาวชนท่ียากจนให้ได้รบัโอกาสทาง
การศึกษา พรอ้มทัง้ได้รบัการติดตาม ดแูล และประคบัประคองตลอดระยะเวลาท่ีเป็นนักเรียนทุนยุวพฒัน์ 
 
กระบวนการท างานของโครงการทุนการศึกษา ส าหรบันักเรียนท่ีได้รบัคดัเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพฒัน์  
1. การติดตามเพื่อให้นักเรียนให้ได้รบัเงินทุนการศึกษา  

• มลูนิธฯิ จะโอนทุนการศกึษาเขา้บญัชทีีเ่ป็นชื่อของนกัเรยีนทุนยุวพฒัน์  
- ทุนยุวพฒัน์ สายสามญั ภาคเรยีนละ 3,500 บาท ดว้ยการแบ่งโอน 3 ครัง้ต่อภาคเรยีน โดย 

ครัง้ที ่1 จ านวนเงนิโอน = 2,500 บาท  
ครัง้ที ่2 จ านวนเงนิโอน = 500 บาท   
ครัง้ที ่3 จ านวนเงนิโอน = 500 บาท  
รวมเป็นทุนการศกึษา 3,500 บาทต่อภาคเรยีน 

- ทุนยุวพฒัน์ สายอาชีพ ภาคเรยีนละ 7,000 บาท ดว้ยการแบ่งโอน 3 ครัง้ต่อภาคเรยีน โดย 
ครัง้ที ่1 จ านวนเงนิโอน = 3,000 บาท /  
ครัง้ที ่2 จ านวนเงนิโอน = 2,000 บาท /  
ครัง้ที ่3 จ านวนเงนิโอน = 2,000 บาท  
รวมเป็นทุนการศกึษา 7,000 บาทต่อภาคเรยีน 

• ก่อนการโอนทุนการศึกษาในแต่ละภาคเรียน มูลนิธิฯ จะติดตามสถานะของนักเรียนทุน โดยการส่งแบบฟอร์มให้ครูผู้ดูแล
นกัเรยีนทุนรบัรองสถานะการเรยีน ผลการเรยีนเทอมล่าสดุ เบอรต์ดิต่อล่าสดุของนกัเรยีนทุน หลงัจากทีไ่ดร้บัขอ้มลูดงักล่าว
แล้ว มูลนิธฯิ จงึจะด าเนินการโอนทุนการศกึษาใหน้ักเรยีน ภายในไม่เกนิ 45 วนั นับจากวนัที่มูลนิธฯิ ได้รบัแบบฟอรม์
ตอบกลบัจากทางโรงเรยีน หรอืนบัจากวนัทีม่ลูนิธฯิ ไดร้บัใบเกรดของนกัเรยีนทุน 
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• ตลอดระยะเวลาทีเ่ป็นนักเรยีนทุน หลงัจากทีส่อบปลายภาคเสรจ็และทราบผลการเรยีนแลว้ นักเรยีนทุนจะต้องส่งใบเกรดของ
แต่ละภาคเรยีนมาทีม่ลูนิธฯิ โดยเรว็ และสง่ทุกภาคเรยีนตัง้แต่ชัน้ ม.1 ถงึ ม.6 หรอื ปวช.3 (แมว้่า จะตดิ ร., ม.ส., ม.ผ. กส็ง่ใบ
เกรดได)้  

 
2. การดแูลประคบัประคองนักเรียนทุน 

• มูลนิธิฯ จะมีการจดัปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรยีนที่ได้รบัทุนยุวพฒัน์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ปีการศึกษาละ 1 ครัง้ 
(ในช่วงเดอืนมถุินายน) เพื่อใหผู้ป้กครองและนกัเรยีนทีไ่ดร้บัทุนเขา้ใจเป้าหมายของการใหทุ้นการศกึษา และทราบว่าตอ้ง
ปฏบิตัอิย่างไรเพื่อใหไ้ดร้บัเงนิทุนการศกึษาทุกภาคเรยีน  

• ระหว่างที่นักเรยีนเป็นนักเรยีนทุนยุวพฒัน์ มูลนิธฯิ จะติดต่อสื่อสารกบันักเรยีนผ่านหลายช่องทาง ดงันี้ โทรศพัท์ ไลน์  
เฟซบุ๊กกลุ่มปิดนกัเรยีนทุน จดหมาย โปสการด์ ยุวพฒัน์สาร และอาจมกีารลงพืน้ทีเ่ยีย่มนกัเรยีนทุนในบางกรณี  

• ระหว่างที่เป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์ นักเรียนจะได้รับการโทรหรือแชทติดต่อจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวพัฒน์และ/หรือ
อาสาสมคัร  เป็นครัง้คราว เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ตดิตามใบเกรด/ใบรบัรอง และใหค้ าแนะน าปรกึษา 

• มูลนิธฯิ ร่วมกบัครูทีป่รกึษาหรอืครูแนะแนวจดัตัง้ชุมนุมนักเรยีนทุนยุวพฒัน์ เพื่อใหน้ักเรยีนทุนไดร้่วมกจิกรรมกบัเพื่อน
นกัเรยีนทุน โดยมเีป้าหมายเพื่อสรา้งพืน้ทีป่ลอดภยั และพฒันาทกัษะต่างๆ ผ่านกจิกรรมในชุมนุม  

• ในแต่ละปี มลูนิธฯิ จะมกีารสง่แบบส ารวจนกัเรยีนเพื่อสอบถามขอ้มลูและความคดิเหน็ในเรื่องต่างๆ ใหน้กัเรยีนตอบกลบั  
• หากพบว่านักเรยีนทุนยุวพฒัน์มปีระเดน็ปัญหาทีอ่าจส่งผลใหน้ักเรยีนมคีวามเสีย่งทีจ่ะเรยีนไม่จบ มูลนิธฯิ จะประสานกบั

โรงเรยีนและผูป้กครองเพื่อร่วมช่วยกนัคลีค่ลายปัญหาของนกัเรยีน รวมทัง้ช่วยกนักระตุน้และสนบัสนุนใหน้กัเรยีนไดเ้รยีน
ต่อและสามารถอยู่ในระบบการศกึษาไดจ้นจบชัน้ ม.6 หรอื ปวช.3   

• ในกรณีที่นักเรียนทุนยุวพัฒน์ประสบปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม มูลนิธิฯ จะประสานงานกบั
หน่วยงานในจงัหวดั อาท ิส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั สถานพยาบาล องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล มลูนิธใินทอ้งถิน่ เพื่อทีห่น่วยงานเหล่าน้ีจะสามารถประเมนิการใหค้วามช่วยเหลอืเพิม่เตมิ    

• หลงัจากทีน่ักเรยีนสิน้สุดการรบัทุนยุวพฒัน์ มูลนิธจิะยงัคงมกีารตดิตามสอบถามความเป็นไปและความเปลี่ยนแปลงใน
ชวีติของนักเรยีนทุนยุวพฒัน์ในรูปแบบของแบบส ารวจ เพื่อประเมนิผลกระทบทางสงัคมหลงัจากทีน่ักเรยีนได้รบัโอกาส
ทางการศกึษาผ่านโครงการทุนการศกึษา มลูนิธยิุวพฒัน์  
 

 
 
ประเภททุนการศึกษาท่ีเปิดรบัสมคัร    
• ทุนสายสามญั (ม.1 – ม.6) : ทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่ อง ภาคเรียนละ 3,500 บาท (หรือเท่ากับปีละ 7,000 บาท)  

โดยนักเรยีนจะได้รบัทุนต่อเนื่องทุกภาคเรยีน จนจบชัน้ ม .6 หรอื ปวช.3 ทัง้นี้ หากมเีหตุให้พกัการเรยีนหรอืซ ้าชัน้ แต่
นกัเรยีนกลบัมาเรยีนต่อ นกัเรยีนยงัคงมสีทิธิไ์ดร้บัทุนต่อตามจ านวนเงนิทุนคงเหลอืจากทีเ่คยไดร้บัไปแลว้  

• ทุนยุวพฒัน์ สายอาชีพ (ปวช. 1-3) : ทุนการศกึษาทีใ่หต่้อเน่ือง ภาคเรยีนละ 7,000 บาท (หรอืเท่ากบัปีละ 14,000 บาท) 
โดยเริม่รบัทุนครัง้แรกเมื่อนักเรยีนอยู่ชัน้ ปวช.1 และสิน้สุดการรบัทุนเมื่อนักเรยีนจบชัน้ ปวช.3 นักเรยีนทีไ่ดร้บัคดัเลอืก
เป็นนกัเรยีนทุนยุวพฒัน์ สายอาชพี จะไดร้บัทุนต่อเนื่องทัง้หมดไม่เกนิ 6 ภาคเรยีน ทัง้นี้ หากมเีหตุใหพ้กัการเรยีนหรอืซ ้า
ชัน้ แต่นกัเรยีนกลบัมาเรยีนต่อ นกัเรยีนยงัคงมสีทิธิไ์ดร้บัทุนต่อตามจ านวนเงนิทุนคงเหลอืจากทีเ่คยไดร้บัไปแลว้ 
 

หมายเหตุ : ในกรณีที่นักเรยีนได้รบัเงนิอุดหนุนปัจจยัพืน้ฐานจาก สพฐ. แต่ไม่ได้รบัทุนเสมอภาคจาก กสศ. โดยที่นักเรยีนไดร้บั
พิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์ นักเรียนมีสิทธิจ์ะได้รับทุนยุวพัฒน์เป็นจ านวนเงินสมทบเพิ่มจากเงินอุดหนุน
ปัจจยัพืน้ฐาน แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 3,500 บาทต่อภาคเรยีน เช่น หากนกัเรยีนไดร้บัเงนิอุดหนุนปัจจยัพืน้ฐานจาก สพฐ. ภาคเรยีน
ละ 1,500 บาท และได้รบัคดัเลอืกเป็นนักเรยีนทุนยุวพฒัน์ด้วย นักเรยีนจะได้รบัทุนจากมูลนิธยิุวพฒัน์ ภาคเรยีนละ 2,000 บาท 
เท่านัน้ 
 

- ในกรณีทีพ่กัการเรยีน นกัเรยีนจะไม่ไดร้บัทุนในภาคเรยีนทีพ่กัการเรยีน เมื่อกลบัมาเรยีนต่อ จงึจะสามารถรบัทุนต่อได ้

❖ ส าหรบัโรงเรียนอยูใ่นเครอืข่ายรอ้ยพลงัการศึกษา หรอื โรงเรียนคณุธรรม มูลนิธิยุวพฒัน์ 
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- ในกรณีทีซ่ ้าชัน้ หากยงัคงเรยีนต่ออยู่ นกัเรยีนสามารถรบัทุนต่อได ้ 
- ในกรณีทีน่กัเรยีนหยุดเรยีนหรอืลาออกกลางคนั หรอื ขาดการตดิต่อกบัมลูนิธฯิ นานกว่า 1 ปี หรอื มลูนิธฯิ ไม่

สามารถตดิต่อกบันกัเรยีนไดน้านกว่า 1 ปี จะถอืว่า นกัเรยีนสละสทิธิใ์นการเป็นนกัเรยีนทุนยุวพฒัน์  
 

คณุสมบติัของนักเรียนท่ีสมคัรขอรบัทุนได ้
• ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ ป.6, ม.1, ม.2 หรอื ม.3 ปีการศกึษา 2565 เพื่อสมคัรขอทุนขอทุนสายสามญั  
• ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ ม.3 ปีการศกึษา 2565 เพื่อสมคัรขอทุนสายอาชพี 
• ครอบครวัมีฐานะยากจน รายได้ไม่มัน่คง และมีปัจจยัฉุกเฉินของครอบครวัท่ีส่งผลให้นักเรียนมีความเส่ียงท่ีจะ

หยุดเรียนกลางคนั 
• ไม่เป็นบุตรหลานของผูบ้รหิาร คร ูหรอืพนกังานประจ า หรอืผูท้ีอ่ยู่ในคณะกรรมการคดัเลอืกของโรงเรยีน  
• เป็นนักเรียนท่ีก าลงัเรียนอยู่ในโรงเรียนเครอืข่ายรอ้ยพลงัการศึกษา หรอื โรงเรียนคณุธรรม มูลนิธิยุวพฒัน์ หรอื 

โรงเรียนประถมท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีบริการของโรงเรียนมธัยมท่ีอยูใ่นเครอืข่ายรอ้ยพลงัการศึกษา หรอืโรงเรียน

คณุธรรม มูลนิธิยุวพฒัน์ 

• สถานศกึษาที่นักเรยีนจะศกึษาต่อ ต้องไม่เป็นสถานศึกษาสงักดัเอกชนและไม่สงักดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
เช่น โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห,์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์หรอืสถานศกึษาสงเคราะหท์ีไ่ม่เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายใดๆ  

• นักเรยีนทีข่อทุนจะต้องไม่ได้รบัทุนจากมูลนิธฯิ หรอืองคก์รอื่นๆ หรอืบุคคลอื่น ทัง้นี้ หากมูลนิธฯิ พบว่า นักเรยีนไดร้บั
ทุนอื่นดว้ย จะมกีารสอบถามเพื่อใหย้นืยนัว่า นกัเรยีนจะเลอืกรบัทุนใด และสละสทิธิท์ุนใด 

• สามารถขอทุนได ้1 คนต่อครอบครวัเท่านัน้ และนกัเรยีนทีข่อทุนจะตอ้งไม่มพีีห่รอืน้องทีไ่ดร้บัทุนยุวพฒัน์อยู่ในปัจจุบนั   
 

 

ประเภททุนการศึกษาท่ีเปิดรบัสมคัร    
• ทุนยุวพฒัน์ สายอาชีพ (ปวช. 1-3) : ทุนการศกึษาทีใ่หต่้อเนื่อง ภาคเรยีนละ 7,000 บาท (หรอืเท่ากบัปีละ 14,000 บาท) 

โดยเริม่รบัทุนครัง้แรกเมื่อนักเรยีนอยู่ชัน้ ปวช.1 และสิน้สุดการรบัทุนเมื่อนักเรยีนจบชัน้ ปวช.3 นักเรยีนทีไ่ดร้บัคดัเลอืก
เป็นนกัเรยีนทุนยุวพฒัน์ สายอาชพี จะไดร้บัทุนต่อเนื่องทัง้หมดไม่เกนิ 6 ภาคเรยีน ทัง้นี้ หากมเีหตุใหพ้กัการเรยีนหรอืซ ้า
ชัน้ แต่นกัเรยีนกลบัมาเรยีนต่อ นกัเรยีนยงัคงมสีทิธิไ์ดร้บัทุนต่อตามจ านวนเงนิทุนคงเหลอืจากทีเ่คยไดร้บัไปแลว้ 

 
คณุสมบติัของนักเรียนท่ีสมคัรขอรบัทุนได ้
• ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ ม.3 ปีการศกึษา 2565 ในสถานศกึษาสงักดัรฐับาล เพื่อขอทุนสายอาชพี 
• ครอบครวัมีฐานะยากจน รายได้ไม่มัน่คง และมีปัจจยัฉุกเฉินของครอบครวัท่ีส่งผลให้นักเรียนมีความเส่ียงท่ีจะ

หยุดเรียนกลางคนั 
• ไม่เป็นบุตรหลานของผูบ้รหิาร คร ูหรอืพนกังานประจ า หรอืผูท้ีอ่ยู่ในคณะกรรมการคดัเลอืกของโรงเรยีน  
• สถานศกึษาที่นักเรยีนจะศกึษาต่อ ต้องไม่เป็นสถานศึกษาสงักดัเอกชนและไม่สงักดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

เช่น โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห,์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์หรอืสถานศกึษาสงเคราะหท์ีไ่ม่เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายใดๆ  
• นักเรยีนทีข่อทุนจะต้องไม่ได้รบัทุนจากมูลนิธฯิ หรอืองคก์รอื่นๆ หรอืบุคคลอื่น ทัง้นี้ หากมูลนิธฯิ พบว่า นักเรยีนไดร้บั

ทุนอื่นดว้ย จะมกีารสอบถามเพื่อใหย้นืยนัว่า นกัเรยีนจะเลอืกรบัทุนใด และสละสทิธิท์ุนใด 
• สามารถขอทุนได ้1 คนต่อครอบครวัเท่านัน้ และนกัเรยีนทีข่อทุนจะตอ้งไม่มพีีห่รอืน้องทีไ่ดร้บัทุนยุวพฒัน์อยู่ในปัจจุบนั   

❖ ส าหรบัโรงเรียนทัว่ไปท่ีไม่อยู่ในเครอืข่ายรอ้ยพลงัการศึกษา หรอื โรงเรียนคณุธรรม มูลนิธิยุวพฒัน์ 
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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 รว่มกนัพิจารณาข้อมูลนักเรียนยากจนตามคณุสมบติัของนักเรียนสมคัรขอทุนได ้

• มกีารจดัประชุมคณะกรรมการ เพื่อร่วมกนัเสนอชื่อนกัเรยีนยากจนเพื่อขอทุนยุวพฒัน์ โดยยดึหลกัเกณฑต์าม
รายละเอยีดในใบสมคัรขอทุนยุวพฒัน์ ร่วมกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเยีย่มบา้นนกัเรยีนเทอม 1/2565 ในการพจิารณา 

• มกีารรบัรองรายชื่อนกัเรยีนยากจนทีถู่กเสนอชื่อ โดยคณะกรรมการการคดัเลอืก เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการ
ยื่นขอทุนยวุพฒัน์  

3. ส่งใบสมคัรขอทุนไปท่ีมูลนิธิยุวพฒัน์ ภายใน 9 ธนัวาคม 2565  
 
 

  

มลูนิธฯิ ประกาศรายชือ่
นกัเรยีนทุนมลูนิธฯิ คดัเลอืก

นกัเรยีนทุน

โรงเรียนคดัเลือก
รว่มกบักรรมการเพือ่
เสนอช่ือนักเรียน

ยากจน

• โรงเรยีนแต่งตัง้คณะกรรมการ
คดัเลอืกเพือ่เสนอชือ่นกัเรยีน
ยากจน

• โรงเรยีนรวบรวมเอกสาร การสมคัร
ขอทุน

• ส่งใบสมคัรขอทุนผ่านระบบทุน
ออนไลน์ หรอื ไปรษณยี์

ขัน้ตอนการพิจารณาและรบัรองการเสนอรายช่ือนักเรียนยากจนเพื่อขอทุน

ยุวพฒัน์ 

  วนัน้ี – 9 ธ.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 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 

 

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

