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ใบสมคัรขอทุนยุวพฒัน์ - สายอาชีพ 
เพื่อเร่ิมรบัทุน ปีการศึกษา 2566 

(ส าหรบัโรงเรียนทัว่ไปท่ีไม่อยู่ในเครอืข่ายโครงการรอ้ยพลงัการศึกษา และโครงการโรงเรียนคณุธรรม มูลนิธิยุวพฒัน์) 
 

ค าช้ีแจง  

• นกัเรยีนทีจ่ะสมคัรขอทุน ตอ้งเป็นนกัเรยีนทีฐ่านะยากจน ครอบครวัเปราะบาง และมคีวามเสีย่งทีจ่ะเรยีนไม่จบชัน้ ม.6 หรอื ปวช.3   
• นักเรียนที่จะสมัครขอทุน ต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อโดยคณะกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน  

ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร ครปูระจ าชัน้ ครแูนะแนว ตวัแทนผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน โดยคณะกรรมการทีพ่จิารณาเสนอชื่อนักเรยีน
จะตอ้งเป็นผูท้ีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยี และไม่มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งเป็นพ่อ แม่ ผูป้กครอง หรอืญาตขิองนกัเรยีนผูข้อทุน 

• นกัเรยีนทีเ่ป็นบุตร-หลานของครแูละบุคลากรของโรงเรยีน ไม่สามารถขอทุนยุวพฒัน์ได ้
• ขอใหท้่านอ่านขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการทุนการศกึษา มลูนิธยิุวพฒัน์ และความยนิยอมเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลใหเ้ขา้ใจโดยละเอยีด 

ก่อนทีจ่ะกรอกขอ้มลูทีต่รงตามความเป็นจรงิและครบถว้นทุกหน้า 
• ใบสมคัรจะตอ้งลงนาม นกัเรยีนผูข้อทุน ผูป้กครอง คร ู ผูอ้ านวยการ พรอ้มประทบัตราสถานศกึษาทีผู่ข้อทุนเรยีนอยู่ 
• มลูนิธยิุวพฒัน์ จะประกาศผลการคดัเลอืกในวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2566 เวลา 18.00 น.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

กรณุากรอกข้อความลงในช่องว่างให้ครบถ้วนด้วยตวับรรจง และท าเครือ่งหมาย ✓ ลงใน   ตามความเป็นจริง       
ส าหรบัข้อท่ีมีเครือ่งหมาย ** ให้กรอกข้อมูล ทุกข้อ  หากกรอกข้อมูลและส่งเอกสารประกอบการสมคัรขอทุนไม่ครบ           
ใบสมคัรจะไม่ได้รบัการพิจารณา (อ้างอิงจากเอกสารค าอธิบายวิธีการสมคัรขอทุนการศึกษาและช่องทางการส่งใบสมคัร) 
 
1. ข้อมูลนักเรียนผูข้อทุน 

ผูข้อทุนเคยไดร้บัทุนการศกึษามาก่อนหรอืไม่** ไม่เคย เคย โปรดระบชุื่อทุน...................................ปี พ.ศ.............................. 
ผูข้อทุนเคยไดร้บัเงนิทุนอุดหนุนปัจจยัพืน้ฐานจาก สพฐ. หรอื กสศ. มาก่อนหรอืไม่ ** ไม่เคย   เคย โปรดระบุปี พ.ศ........................... 
ก าลงัศกึษาอยูช่ ัน้**   ป.6     ม.1     ม.2     ม.3    ตอ้งการสมคัรขอทุน**    สายสามญั    สายอาชพี  

(ส าหรบัโรงเรยีนทัว่ไปทีไ่มอ่ยู่ในเครอืขา่ยโครงการฯ ขอทุนไดเ้ฉพาะนกัเรยีนทีก่ าลงัเรยีนชัน้ ม.3 เพือ่เรยีนต่อสายอาชพี) 
ขา้พเจา้ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ชื่อ**...................................นามสกุล**.........................................................อายุ**.....................ปี   
ชื่อเล่น**..........................................วนั/เดอืน/ปี เกดิ**…..........................................จงัหวดัทีเ่กดิ**..................................................                                         
เลขทีบ่ตัรประชาชน / เลขทีบ่ตัรต่างดา้ว**......................................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัทข์องนกัเรยีนผูข้อทุน (โปรดเขยีนใหช้ดัเจน)**...................................หรอื เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อได*้*............................. 
โปรดระบุว่าเป็นเบอรข์องใคร …………………….  Line ID ..................................Facebook...........................................................  

เบอรโ์ทรศพัทข์องนกัเรยีนผูข้อทุนมคีวามส าคญัอย่างยิง่ เพือ่ใชเ้ป็นช่องทางตดิต่อระหว่างนกัเรยีนกบัมลูนิธฯิ กรุณากรอกขอ้มลูใหถู้กตอ้งครบถว้น                 
และอ่านงา่ย หากไมม่เีบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โปรดกรอกเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืของบุคคลในครอบครวัหรอืเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดแ้ทน 

ผลการเรียนเทอมลา่สุด ชัน้.........................   ภาคเรยีนที.่.............................   เกรดเฉลีย่.................................. 
 

(ขอใหร้ะบุผลการเรยีนเทอมล่าสุด ของชัน้เรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยู่ เชน่ กรณกี าลงัเรยีนชัน้ ม.3  ระบุเกรด ม.3 เทอม 1 
หรอื หากเกรดเทอม 1 ยงัไมอ่อก ใหร้ะบุเกรด ม.2 เทอม 1 เป็นตน้) 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน                                                                                                             
เลขที*่*................................อาคาร/หมูบ่า้น ..............................หมูท่ี*่*...............ซอย .................................ถนน ...............................
ต าบล**....................................... อ าเภอ**....................................... จงัหวดั**............................ รหสัไปรษณีย*์*................................  

 

ตดิรปูถ่าย      

ขนาด 1 นิ้ว 
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ท่ีอยูปั่จจบุนัท่ีติดต่อได้                                                                                                                       
เลขที*่*................................อาคาร/หมูบ่า้น ..............................หมูท่ี*่*...............ซอย .................................ถนน ...............................
ต าบล**....................................... อ าเภอ**....................................... จงัหวดั**............................ รหสัไปรษณีย*์*................................  
 

 รายชื่อพีน้่องทีร่่วมบดิามารดา และพีน้่องทีต่่างบดิา หรอื ต่างมารดาของผูข้อทุน** 
 

ล าดบั ค าน าหน้า ชือ่-นามสกุล 
อายุ
(ปี) 

ความสมัพนัธ ์
กบัผูข้อทุน 

ก าลงัศกึษา
(ระบ ุ

ชัน้เรยีน) 

ท างานแลว้ 
(ระบุอาชพี)  

1    [  ] พี-่น้อง พ่อแมเ่ดยีวกนั 
[  ] พี-่น้อง คนละพ่อ 
[  ] พี-่น้อง คนละแม ่ 

  

2    [  ] พี-่น้อง พ่อแมเ่ดยีวกนั 
[  ] พี-่น้อง คนละพ่อ 
[  ] พี-่น้อง คนละแม ่ 

  

3    [  ] พี-่น้อง พ่อแมเ่ดยีวกนั 
[  ] พี-่น้อง คนละพ่อ 
[  ] พี-่น้อง คนละแม ่ 

  

4    [  ] พี-่น้อง พ่อแมเ่ดยีวกนั 
[  ] พี-่น้อง คนละพ่อ 
[  ] พี-่น้อง คนละแม ่ 

  

5    [  ] พี-่น้อง พ่อแมเ่ดยีวกนั 
[  ] พี-่น้อง คนละพ่อ 
[  ] พี-่น้อง คนละแม ่ 

  

 

2. ข้อมูลสถานศึกษา  
2.1 ขอ้มูลการติดต่อ หากนักเรียนได้รบัคดัเลือกให้ได้รบัทนุการศึกษา (ระบุชื่อครขูองสถานศกึษาปัจจุบนัทีก่ าลงัเรยีนอยู)่    

**ในกรณีทีน่กัเรยีนไดร้บัคดัเลอืกใหร้บัทุนการศกึษา นกัเรยีนตอ้งการใหแ้จง้ผลกบัคุณครทู่านใด (โปรดเลอืก 1 ขอ้) 
ครปูระจ าชัน้       ครแูนะแนว  

ครปูระจ าชัน้ ชื่อ-นามสกุล**.………………………………………….........เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื**…........................................... 

                            อเีมล**...................................................................................Line ID ………………………………………....…                                       

           ครแูนะแนว  ชื่อ-นามสกุล**.………………………………………….........เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื**…........................................... 

                            อเีมล**...................................................................................Line ID ………………………………………....…                                  
ท่านจ าเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืและอเีมลหลกัในการตดิต่อกบัมลูนิธฯิ เพื่อใชใ้นการรบัขา่วสารแจง้ผลการคดัเลอืกนักเรยีนทุน 

2.2 สถานศึกษาท่ีต้องการศึกษาต่อ  
หมายเหตุ : หากเลอืกศกึษาต่อทีส่ถานศกึษาเอกชน หรอื สถานศกึษาในสงักดัส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ  เช่น โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห,์ โรงเรยีน
ราชประชานุเคราะห ์ฯลฯ หรอื สถานศกึษาสงเคราะหท์ีไ่มเ่รยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายใดๆ ผูข้อทุนจะไมไ่ดร้บัการพจิารณาคดัเลอืก  

ช่ือสถานศึกษาท่ีจะไปเรียนต่อ โรงเรียน/วิทยาลยั**..............................................................……………………………  
โรงเรยีนเดมิ  โรงเรยีนใหม่ (หากเป็นโรงเรยีนใหม ่กรุณากรอกขอ้มลูทีอ่ยู ่และสงักดั)   
สงักดั**   สพป.เขต.............................................สพม.เขต.......................................กทม.เขต....................................... 
               ตชด.ภาค............................................ อื่นๆโปรดระบุ............................... 
เป็นสถานศกึษา** รฐับาล     ศกึษาสงเคราะห ์     เอกชน(ทัว่ไป)     เอกชน(สอนศาสนา)   อื่นๆโปรดระบุ........... 
เลขที*่*....................อาคาร/หมูบ่า้น...................................................หมู่ที*่*.................ซอย..................................................... 
ถนน................................................ต าบล**.........................................................อ าเภอ**.......................................................
จงัหวดั**.............................................รหสัไปรษณีย*์*........................................เบอรโ์ทรศพัท*์*..............................................
เบอรโ์ทรสาร.......................................E-Mail………….......................................................................………..…..……….….... 
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3. ข้อมูลครอบครวัของผูข้อทุน (ท ำเครือ่งหมำย ✓ ลงใน    เลือกตอบเฉพำะข้อทีต่รงกบัควำมเป็นจริงมำกทีส่ดุเพียง 1 ข้อเท่ำนัน้) 
ข้อมูลบิดา มารดา 
ชื่อบดิา..........................................................นามสกุล.............................................เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื.......................................... 
ชื่อมารดา......................................................นามสกุล..............................................เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื..........................................     
  

3.1 สถานภาพครอบครวัของผูข้อทุน** 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนักบัผูข้อทุน     บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั แต่ไม่ไดอ้ยู่กบัผูข้อทุน                                                                                                                  
บดิามารดาหย่ารา้งกนั แต่ไมไ่ดม้คีรอบครวัใหม่     บดิามารดาหย่ารา้งกนั และบดิามคีรอบครวัใหม่                                                                                                                                                                                                 
บดิามารดาหย่ารา้งกนั และมารดามคีรอบครวัใหม่       บดิามารดาหย่ารา้งกนั และต่างมคีรอบครวัใหม่                                                                                                                                                                                            
บดิามารดาแยกกนัอยู่ ไม่ไดต้ดิต่อกบัผูข้อทุน  บดิามารดาแยกกนัอยู่เพื่อประกอบอาชพี                                                                                                                                                                                                           
มารดาเสยีชวีติ       บดิาเสยีชวีติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
บดิาและมารดาเสยีชวีติ    

3.2 สถานภาพของบิดา** (ตอบได้เพียง 1 ข้อเท่ำนัน้)                                                  
บดิาสามารถประกอบอาชพีได ้    บดิาตอ้งโทษ                           
บดิาพกิาร ไม่สามารถประกอบอาชพีได ้   บดิาทอดทิง้                 

บดิาป่วยหนกั ไม่สามารถประกอบอาชพีได ้   บดิาบวช           
บดิาหายสาบสญู     บดิาขาดการตดิต่อ      

3.3 สถานภาพของมารดา** (ตอบได้เพียง 1 ข้อเท่ำนัน้)                                                

มารดาสามารถประกอบอาชพีได ้                   มารดาตอ้งโทษ     

มารดาพกิาร ไม่สามารถประกอบอาชพีได ้          มารดาทอดทิง้      

มารดาป่วยหนกั ไม่สามารถประกอบอาชพี   มารดาบวช 
มารดาหายสาบสญู             มารดาขาดการตดิต่อ                                  

3.4 ปัจจบุนัผูข้อทุนอาศยัอยู่กบั** (ท ำเครือ่งหมำย ✓ ลงใน  ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 บดิา  มารดา  ญาต ิ ระบุความสมัพนัธ.์.................................................................                   

 บดิาเลีย้ง มารดาเลีย้ง   บุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ญาต ิระบุความสมัพนัธ…์…………………………… 
 

4. ข้อมูลของผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายให้นักเรียนได้เรียนหนังสือ  (กรณีทีนั่กเรียนมีผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่ำใช้จำ่ยในกำร

เรียนมำกกวำ่ 1 คน ให้กรอกข้อมูลของผูส่้งเสียทีมี่รำยได้มำกทีสุ่ดเพียงคนเดียวเท่ำนัน้)   
  

 4.1 ค าน าหน้า (นาย / นาง / นางสาว) ชื่อ**....................................... นามสกุล**........................................... อาย*ุ*............. ปี   
 ระบุความสมัพนัธ ์พ่อ   แม่  พ่อเลีย้ง  แม่เลีย้ง   ปู่    ย่า   ตา   ยาย   ลุง   ป้า  น้า    อา   
อื่นๆ ระบุ................................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื**....................................................... เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื(ส ารอง) *....................................................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบนัเลขที*่*...............................อาคาร/หมู่บา้น.......................................หมู่ที*่*..................ซอย.................................
ถนน................................... ต าบล**.........................................อ าเภอ**................................จงัหวดั**....................................
รหสัไปรษณีย*์*................................... 
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4.2  อาชีพหลกัและรายได้ของผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 
กรุณาเลอืกอาชพี และระบุรายละเอยีดพรอ้มกบัรายได ้ (สามารถเลอืกไดม้ากกว่า 1 อาชพี) 
เกษตรกรรม  ระบุประเภท…………………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน   

ประมง   ระบุประเภท…………………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน   

รบัจา้ง   ระบุอาชพีทีร่บัจา้ง…………………….. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
พนกังานประจ า  ระบชุื่อบรษิทั/โรงงาน…………………. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน  
คา้ขาย  ระบุสนิคา้ทีข่าย……………………….. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน    
ธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ ระบุธุรกจิ/งานอสิระทีท่ า……………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
ขา้ราชการ  ระบุประเภท/ต าแหน่ง………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
ขา้ราชการบ านาญ ระบุประเภท/ต าแหน่ง………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
พนกังานรฐัวสิาหกจิ ระบุประเภท/ต าแหน่ง………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน     

หมอ/พยาบาล  ระบุ รพ./คลนิิก……………………….. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน       
รบัซือ้ขายของเก่า       รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน      
เกบ็ของเก่าขาย       รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
พ่อบา้น/แม่บา้น  ไม่มรีายได ้                                                                                      

ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี ไม่มรีายได ้                                                                                                  
ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี มรีายไดจ้าก……………………………… รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน 

หากรายไดท้ีไ่ดร้บัครัง้เดยีวเป็นรายปี เช่น ท านาปีละ 1 ครัง้ไดร้ายได ้60,000 บาท ใหเ้ฉลีย่ออกเป็นรายเดอืน 12 เดอืน คดิเป็นรายไดเ้ฉลีย่ 
เดอืนละ 5,000 บาท หรอื รบัเหมาก่อสรา้งรบัเงนิคา่จา้งปีละ 2 ครัง้ๆ ละ 35,000 บาท คดิเป็น 35,000 x 2 = 70,00012 = 5,833.33 บาท  

4.3 รายช่ือบุคคลอ่ืนๆ ในครอบครวัท่ีอายุน้อยกว่า 20 ปี ท่ีผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย ดแูลรบัผิดชอบอยู่ **   

ล าดบัที ่ ชือ่-สกุล 
อายุ
(ปี) 

ความสมัพนัธ ์
สถานภาพปัจจุบนั   
(หากประกอบอาชพี  

ระบุอาชพีโดยใชต้วัเลอืกเดยีวกบัขอ้ 4.2) 

รายไดจ้าก
การประกอบ

อาชพี 
(บาท/เดอืน) 

1 

   ลกู 
 หลาน 
 อื่นๆ...................... 
  

ก าลงัศกึษา ชัน้..................................... 
จบการศกึษาแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษา 
ประกอบอาชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

2 

   ลกู 
 หลาน 
 อื่นๆ...................... 
 

ก าลงัศกึษา ชัน้..................................... 
จบการศกึษาแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษา 
ประกอบอาชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

3 

   ลกู 
 หลาน 
 อื่นๆ...................... 
 

ก าลงัศกึษา ชัน้..................................... 
จบการศกึษาแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษา 
ประกอบอาชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 

4 

   ลกู 
 หลาน 
 อื่นๆ...................... 
 

ก าลงัศกึษา ชัน้..................................... 
จบการศกึษาแลว้ 
ไมไ่ดศ้กึษา 
ประกอบอาชพีแลว้ ระบุ......................... 

 
 
 
…………… 
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5. ความคิดเหน็ของคร*ู*        ครปูระจ าชัน้      ครแูนะแนว (ครผููด้แูลนกัเรยีนทุน)  
ขอให้ครใูห้ความคิดเหน็ท่ีตรงกบัความเป็นจริง **     

 

5.1 นกัเรยีนคนน้ีมคีวามเสีย่งทีจ่ะเรยีนไมจ่บชัน้ ม.6 หรอื ปวช. 3 มากน้อยแค่ไหน หากไม่ไดร้บัทุนการศกึษาในครัง้นี้** 

 มคีวามเสีย่งมาก   มคีวามเสีย่งปานกลาง     มคีวามเสีย่งน้อย  
 

5.2 ขอใหคุ้ณครเูล่าโดยละเอยีดเกีย่วกบั** 

• สภาพครอบครวัของนกัเรยีนผูข้อทุนว่ามคีวามยากล าบากอย่างไร และสง่ผลใหม้คีวามเสีย่งทีจ่ะเรยีนไม่จบอย่างไร 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 
 

• 1-3 ปีทีผ่่านมา ครอบครวัของนกัเรยีนมเีหตุการณ์หรอืวกิฤตทางครอบครวัทีส่ง่ผลต่อชวีติความเป็นอยู่ของนกัเรยีน
หรอืไม่ อย่างไรบา้ง 

 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 
 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็นความจรงิทุกประการ และหากนกัเรยีนผ่านการคดัเลอืกใหไ้ดร้บัทุนการศกึษา 
จากมลูนิธยิุวพฒัน์ ขา้พเจา้จะสนบัสนุนและสง่เสรมิใหน้กัเรยีนทีไ่ดร้บัทุนเป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตดิ ี 

ตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีน มสี านึกต่อสว่นรวม มคีุณธรรม และปฏบิตัติามเงื่อนไขของนกัเรยีนทุนยุวพฒัน์ตลอดจนสิน้สดุการรบัทุน 
 

 

มลูนิธยิุวพฒัน์จะประกาศผลการคดัเลอืกในวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2566 

ทางเวบ็ไซต ์https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/join/ 
 

ลงชื่อ .................................................................                                                                                        
       (...............................................................)
 ครปูระจ าชัน้ หรอื ครแูนะแนว 
 
โรงเรยีน ............................................................. 
โทรศพัทม์อืถอื.................................................... 
วนัที.่................................................................... 

 

 

ลงชื่อ .....................................................................                                                                                        
(...........................................................)         

 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน............................................... 
โทรศพัทม์อืถอื......................................................... 

                                   (โปรดประทบัตราโรงเรียน) 
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เรือ่งเล่าของนักเรียนผูข้อทุน 

 

ขา้พเจา้ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ชื่อ........................................นามสกุล..................................................... จงัหวดั….......………………... 

ปี 2565  เรยีนอยูช่ ัน้........................ โรงเรยีน………..................................……................................…………………………………….. 

ขอให้นักเรียนเขียนเล่าด้วยลายมอืของตวัเองและตอบค าถามด้วยตวัเองอย่างอิสระ ค าตอบของนักเรียนไมมี่ถกูหรอืผิด  
แต่เพื่อให้มูลนิธิยุวพฒัน์รูจ้กันักเรียนมากขึน้  

(ในกรณีทีก่ระดาษแผ่นนี้พืน้ทีไ่ม่เพยีงพอ ใหเ้ขยีนเพิม่เตมิในกระดาษแผ่นอื่นได)้ 

เรือ่งท่ีฉันอยากเลา่เก่ียวกบัตวัฉันเอง ครอบครวัของฉัน และปัญหาหรอือปุสรรคต่างๆ ของฉันและครอบครวั 
.......................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
ในช่วงปี 2563-2565 มีเรือ่งหรอืมีเหตกุารณ์อะไรบา้งในครอบครวัท่ีส่งผลต่อการเรียนและการด าเนินชีวิตของฉัน
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 
หากฉันมีโอกาสได้เป็นผูน้ าของประเทศเกิดใหมป่ระเทศหน่ึง ฉันอยากจะ 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
ฉันมีความใฝ่ฝัน คือ  
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

มลูนิธยิุวพฒัน์จะประกาศผลการคดัเลอืกในวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2566 เวลา 18.00 น. 

ทางเวบ็ไซต ์https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/join/ 

เอกสารประกอบการสมคัรขอทุน  
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ภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านท่ีเหน็ตวับ้านทัง้หมดและรอบบริเวณของบ้านอยา่งชดัเจน ** 

ขา้พเจา้  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)   ชื่อ.................................................................. นามสกุล.................................................................  

**ติดภาพถ่ายด้านหน้าของบา้นท่ีเหน็ตวับ้านทัง้หมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชดัเจน**  

บา้นทีฉ่นัอาศยัอยู่ในปัจจบุนั   เป็นบา้นของครอบครวั      เป็นบา้นเช่า/หอ้งเช่า      อาศยัอยู่กบัผูอ้ื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ลงช่ือรบัรองข้อมลูในใบสมคัรขอทุน 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูทีก่รอกในใบสมคัรขอทุนยุวพฒัน์  เรือ่งเล่าของนกัเรยีนผูข้อทุน  

 และภาพถ่ายบา้นขา้งตน้น้ีเป็นความจรงิทุกประการ  

 
ลงชื่อ..............................................................     ลงชื่อ...............................................................             

 
(..................................................................)       (..................................................................)   

วนัที.่................................................       วนัที.่.....................................................            
 ผูข้อทุน          ผูป้กครอง 

 

มลูนิธยิุวพฒัน์จะประกาศผลการคดัเลอืกในวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2566 เวลา 18.00 น. 

ทางเวบ็ไซต ์https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/join/ 
  

 

ติดภาพถ่ายด้านหน้าของบา้นท่ีเหน็ตวับา้นทัง้หมด 

และรอบบริเวณของบา้นอย่างชดัเจน 

เอกสารประกอบการสมคัรขอทุน 
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ข้อมลูสถานศึกษา  
(กรอกข้อมูลสถานศึกษาเพียง 1 ชุดเท่านัน้ โดยไม่ต้องกรอกซ า้ในกรณีท่ีต้องการสมคัรขอทุนให้นักเรียนหลายคน)   

 
 

ช่ือสถานศึกษา**..................................................................................................................................................................…………..  

รหสัสถานศกึษาทีอ่อกใหโ้ดยกระทรวงศกึษา**(10 หลกั)……………............................................................. 

สงักดั**   สพป.เขต.............................................    สพม.เขต.......................................    กทม.เขต.................................... 

 ตชด.ภาค............................................     อื่นๆโปรดระบุ.............................................. 

เป็นสถานศกึษา** รฐับาล   ศกึษาสงเคราะห ์  เอกชน(ทัว่ไป)   เอกชน(สอนศาสนา)   อื่นๆโปรดระบุ.................... 

เลขที*่*....................อาคาร/หมูบ่า้น...................................................หมู่ที*่*.................ซอย..................................................... 

ถนน................................................ต าบล**.........................................................อ าเภอ**.......................................................

จงัหวดั**.............................................รหสัไปรษณีย*์*........................................เบอรโ์ทรศพัท*์*..............................................

เบอรโ์ทรสาร.......................................E-Mail………….............................………..…..……….….... 
 

โปรดกรอกข้อมูล ประเภทโรงเรียน** และ จ านวนนักเรียน แบง่ตามช่วงชัน้** ให้ตรงตามความเป็นจริง  

ประเภทโรงเรียน**  

ประถมศกึษา เปิดสอนชัน้ อนุบาล - ป.6   จ านวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทัง้หมด  จ านวน ........................... คน     

ประถมขยายโอกาส เปิดสอนชัน้ อนุบาล-ม.3 จ านวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทัง้หมด จ านวน ........................... คน 

มธัยมศกึษา เปิดสอนชัน้ ม.1 - ม.6   จ านวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทัง้หมด  จ านวน ........................... คน 

เปิดสอนชัน้ อนุบาล – ม.6     จ านวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทัง้หมด  จ านวน ........................... คน 

 

จ านวนนักเรียน แบ่งตามช่วงชัน้** ดงันี้       

อ.1...............คน   อ.2 ...............คน   อ.3 ...............คน                                                                                                          

         ป.1 ..............คน    ป.2 ..............คน    ป.3 ..............คน   ป.4 ..............คน    ป.5 ..............คน    ป.6 ..............คน                          

         ม.1 ..............คน    ม.2 ..............คน    ม.3 ..............คน   ม.4 ..............คน    ม.5 ..............คน     ม.6 ..............คน   
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เอกสารรบัรองการเสนอช่ือนักเรียนยากจนเพื่อขอทุนยวุพฒัน์  
โดยคณะกรรมการคดัเลือกของโรงเรียน 

 
คณะกรรมการคดัเลอืกของโรงเรยีน ไดป้ระชมุร่วมกนั  ในวนัที.่..................................................................................... 

ณ โรงเรยีน ........................................................................................ จงัหวดั............................................. ดงัใบลงทะเบยีนทีแ่นบมานี้ 

โดยในทีป่ระชมุ ไดม้กีารร่วมกนัพจิารณารายชื่อนกัเรยีนทัง้หมด………..คน และมมีตวิ่า จะเสนอชื่อนกัเรยีนยากจน จ านวน…………..คน  

เพื่อขอทุนยุวพฒัน์ ดงันี้ 

 
ล าดบัที ่1  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)  ชื่อ.................................................  นามสกุล.............................................................. ชัน้................ 
 
ล าดบัที ่2  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)  ชื่อ.................................................  นามสกุล.............................................................. ชัน้................ 
 
ล าดบัที ่3  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)  ชื่อ.................................................  นามสกุล.............................................................. ชัน้................ 
 
ล าดบัที ่4  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)  ชื่อ.................................................  นามสกุล.............................................................. ชัน้................ 
 
ล าดบัที ่5  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)  ชื่อ.................................................  นามสกุล.............................................................. ชัน้................ 
 
ล าดบัที ่6  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)  ชื่อ.................................................  นามสกุล.............................................................. ชัน้................ 
 
ล าดบัที ่7  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)  ชื่อ.................................................  นามสกุล.............................................................. ชัน้................ 
 
ล าดบัที ่8  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)  ชื่อ.................................................  นามสกุล.............................................................. ชัน้................ 
 
ล าดบัที ่9  (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)  ชื่อ.................................................  นามสกุล.............................................................. ชัน้................ 
 
ล าดบัที ่10 (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)  ชื่อ.................................................  นามสกุล.............................................................. ชัน้................ 
 
 

*** การรบัรองการเสนอช่ือนักเรียนยากจนเพื่อขอทุนยวุพฒัน์ โดยคณะกรรมการคดัเลอืกของโรงเรียน 
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการคดักรองเท่านัน้ 

และไม่ได้เป็นการยืนยนัวา่ นักเรียนท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะได้รบัคดัเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพฒัน์ 
ทัง้น้ี มูลนิธิยุวพฒัน์จะประกาศผลการคดัเลือกในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2566 เวลา 18.00 น. 

ทางเวบ็ไซต ์https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/join/ *** 
 
 

(หากพืน้ทีเ่วน้ไวไ้ม่พอส าหรบัพมิพร์ายชื่อนกัเรยีน สามารถถ่ายเอกสารเพิม่เตมิได)้  
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ใบลงทะเบียนผูเ้ข้ารว่ม 
ประชมุเพื่อพิจารณาและรบัรองการเสนอรายช่ือนักเรียนยากจนเพื่อขอทุนยวุพฒัน์ 

 
ในวนัท่ี…………  เดือน………………………..  ปี……………. 

เวลา ……………………………………. 

ณ โรงเรียน……………………………………………..……………………………………….. จงัหวดั…………………….………………… 

 
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร ครูประจ าชัน้ ครูแนะแนว ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ที่ไม่มีส่วนได้เสีย  
และไม่มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งเป็นพ่อ แม่ ผูป้กครอง หรอืญาตขิองนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อขอทุนยุวพฒัน์ 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศพัท ์ ลายมือช่ือ 

ผูบ้ริหาร 
     
     
ครปูระจ าชัน้/ ครแูนะแนว 
     
     
     
     
ตวัแทนผูป้กครอง 
     
     
     
     
ตวัแทนชุมชน 
     
     
     
     

 
*** การรบัรองการเสนอช่ือนักเรียนเพื่อขอทุนยวุพฒัน์ โดยคณะกรรมการคดัเลือกของโรงเรียน 

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการคดักรองเท่านัน้ 
และไม่ได้เป็นการยืนยนัวา่ นักเรียนท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะได้รบัคดัเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพฒัน์ 

ทัง้น้ี มูลนิธิยุวพฒัน์จะประกาศผลการคดัเลือกในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2566 เวลา 18.00 น. 
ทางเวบ็ไซต ์https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/join/ *** 
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