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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   
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• 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      
• เป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัเรยีนอยู่ในโรงเรยีนเครอืขา่ยรอ้ยพลงัการศกึษา หรอืโรงเรยีนประถมในเขตพืน้ทีบ่รกิารของโรงเรยีน  ทีอ่ยู่

ในเครอืขา่ยรอ้ยพลงัการศกึษา หรอืโรงเรยีนเครอืขา่ยคุณธรรม มลูนิธยิุวพฒัน์ 

• 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 
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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. ** ภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านท่ีเหน็ตวับ้านทัง้หมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชดัเจน 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/
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ข้อมลูสถานศึกษาท่ีนักเรียนก าลงัศึกษาอยู่  
(สถานศึกษากรอกข้อมลูสถานศึกษาเพียง 1 ชุดเท่านัน้)   

ช่ือสถานศึกษา**..................................................................................................................................................................…………..  
รหสัสถานศกึษาทีอ่อกใหโ้ดยกระทรวงศกึษา**(10 หลกั)……………............................................................. 
สงักดั**   สพป.เขต.............................................สพม.เขต.......................................    กทม.เขต.................................... 

 ตชด.ภาค............................................ อื่นๆโปรดระบุ.............................................. 
เป็นสถานศกึษา** รฐับาล ศกึษาสงเคราะห ์เอกชน(ทัว่ไป) เอกชน(สอนศาสนา) อืน่ๆโปรดระบุ............................... 
เลขที*่*....................อาคาร/หมูบ่า้น...................................................หมู่ที*่*.................ซอย..................................................... 
ถนน................................................ต าบล**.........................................................อ าเภอ**.......................................................
จงัหวดั**.............................................รหสัไปรษณีย*์*........................................เบอรโ์ทรศพัท*์*..............................................
เบอรโ์ทรสาร.......................................E-Mail………….............................………..…..……….….... 
 

โปรดกรอกข้อมูล ประเภทโรงเรียน** และ จ านวนนักเรียนแบ่งตามช่วงชัน้** 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 

 
โดยมีจ านวนนักเรียนแบ่งตามช่วงชัน้** 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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ใบสมคัรทุนยวุพฒัน์ – สายสามญั /  สายอาชีพ 
ส าหรบัปีการศึกษา 2565 

ค าช้ีแจง  

• ขอให้กรอกข้อมูลในใบสมัครน้ี หลังจากท่ี ท่านได้อ่านข้อมูลเก่ียวกับโครงการทุนการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์                        
และความยินยอมเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าใจโดยละเอียด และขอให้กรอกข้อมูลท่ีตรงตามความเป็นจริง  
ครบถ้วนทุกหน้า 

• ใบสมคัรตอ้งลงนาม นกัเรยีนผูข้อทุน ผูป้กครอง คร ูและผูอ้ านวยการ พรอ้มประทบัตราสถานศกึษาทีผู่ข้อทุนเรยีนอยู่ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอให้ผู้ขอทุนกรอกข้อความลงในช่องว่างให้ครบถ้วนด้วยตวับรรจง และท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน   ตามความเป็นจริง      
และส าหรบัข้อท่ีมีเครื่องหมาย ** ให้กรอกข้อมูล ทุกข้อ  หากกรอกข้อมูลและส่งเอกสารประกอบการสมคัรขอทุนไม่ครบ          
ใบสมคัรจะไม่ได้รบัการพิจารณา (อ้างอิงจากเอกสารค าอธิบายวิธีการสมคัรขอทุนการศึกษาและช่องทางการส่งใบสมคัร) 
 
1. ข้อมูลผูข้อทุน 

ผูข้อทุนเคยไดร้บัทุนการศกึษามาก่อนหรอืไม่** ไม่เคย เคย โปรดระบชุื่อทุน...................................ปี พ.ศ.............................. 
ผูข้อทุนเคยไดร้บัเงนิทุนอุดหนุนปัจจยัพืน้ฐานจาก สพฐ. หรอื กสศ. มาก่อนหรอืไม่ ** ไม่เคย เคย โปรดระบุปี พ.ศ............................. 
ก าลงัศกึษาอยูช่ ัน้**   ป.6   ม.3     ตอ้งการสมคัรขอทุน**         สายสามญั    สายอาชพี    
ขา้พเจา้ชื่อ (ด.ช./ด.ญ.) **...............................................นามสกุล**.........................................................อายุ**.............................ปี   
ชื่อเล่น**..........................................วนั/เดอืน/ปี เกดิ**…..........................................จงัหวดัทีเ่กดิ**..................................................                                         
เลขทีบ่ตัรประชาชน / เลขทีบ่ตัรต่างดา้ว**......................................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัทข์องผูข้อทุน (โปรดเขยีนใหช้ดัเจน)**.........................................หรอื เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อได*้*................................... 
โปรดระบุว่าเป็นเบอรข์องใคร …………………….  Line ID ..................................Facebook....................................................  

เบอรโ์ทรศพัทข์องผูข้อทุนมคีวามส าคญัอย่างยิง่ เพือ่ใชเ้ป็นช่องทางตดิต่อระหว่างนกัเรยีนกบัมลูนิธฯิ กรุณากรอกขอ้มลูใหถู้กตอ้งครบถว้น                 
และอ่านงา่ย หากไมม่เีบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โปรดกรอกเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืของบุคคลในครอบครวัหรอืเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดแ้ทน 

สุขภาพผูข้อทุน**  สมบรูณ์แขง็แรง มโีรคประจ าตวั ระบชุื่อโรค................................ พกิารทางร่างกาย ระบุ........................ 
ผลการเรียนเทอมลา่สุดท่ีโรงเรียนออกให้ ชัน้.........................ภาคเรยีนที.่............................. ผลการเรยีน................................... 

 

(ขอใหร้ะบุผลการเรยีนเทอมล่าสุด กรณกี าลงัเรยีนชัน้ ป.6  ระบุเกรด ป.6 เทอม 1 / กรณกี าลงัเรยีนชัน้ ม.3 ระบเุกรด ม.3 เทอม 1) 
 

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

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

 

ตดิรปูถ่าย      

ขนาด 1 นิ้ว 
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รายชื่อพีน้่องทีร่่วมบดิามารดา และพีน้่องทีต่่างบดิา หรอื ต่างมารดาของผูข้อทุน** 
 

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

ก าลงัศกึษา
(ระบุชัน้
เรยีน) 

ท างานแลว้ 
(ระบุงานทีท่ า) 

1       
2       
3       
4       
5       

 

 

 

2. ข้อมูลสถานศึกษา  
2.1 ขอ้มูลครท่ีูต้องการให้ติดต่อหลงัจากได้รบัคดัเลือกให้ได้รบัทุนการศึกษา (ระบชุื่อครขูองสถานศกึษาปัจจุบนัทีก่ าลงัเรยีนอยู่)    

**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 สถานศึกษาที่ตอ้งการศึกษาต่อ  

โรงเรยีนเดมิ  โรงเรยีนใหม่ (หากเรยีนต่อทีโ่รงเรยีนเดมิใหเ้ขยีนเฉพาะชื่อสถานศกึษา ไมต่อ้งกรอกขอ้มูลสงักดัและทีอ่ยูโ่รงเรยีน)  
หมายเหตุ : หากผูข้อทุนเลอืกศกึษาต่อทีส่ถานศกึษาเอกชน หรอื สถานศกึษาในสงักดัส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ  เช่น โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห,์ 
โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์ฯลฯ หรอื สถานศกึษาสงเคราะหท์ีไ่มเ่รยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายใดๆ ผูข้อทุนจะไมไ่ดร้บัการพจิารณาคดัเลอืก  
 
ช่ือสถานศึกษา โรงเรียน**..............................................................………………………………………………………..…… 
สงักดั**   สพป.เขต.............................................สพม.เขต.......................................กทม.เขต....................................... 
               ตชด.ภาค............................................ อื่นๆโปรดระบุ............................... 
เป็นสถานศกึษา** รฐับาล ศกึษาสงเคราะห ์เอกชน(ทัว่ไป) เอกชน(สอนศาสนา) อืน่ๆโปรดระบุ............................... 
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 

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

ชื่อบดิา..........................................................นามสกุล.............................................เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื.......................................... 
ชื่อมารดา......................................................นามสกุล..............................................เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื..........................................      

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  (กรณีทีผู่ข้อทุนมีผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่ำใช้จำ่ยในกำร

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*์*................................... 
 

ปัจจบุนัสขุภาพของผูส้ง่เสยีรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายเป็นอย่างไร 
สมบรูณ์แขง็แรง       มโีรคประจ าตวัทีก่ าลงัรกัษาต่อเนื่อง       ป่วยดว้ยโรครา้ยแรง อาการยงัไม่ดขีึน้  
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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  ระบุชื่อบรษิทั/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 ระบ…ุ…………………………………. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน      
เกบ็ของเก่าขาย  ระบ…ุ…………………………………. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน
พ่อบา้น/แม่บา้น  ไม่มรีายได ้                                                                                     

นกับวช  ระบุศาสนา……………………………. รายไดท้ีไ่ดร้บั.........................บาท/เดอืน    
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 รายช่ือบุคคลท่ีผูส่้งเสียรบัผิดชอบค่าใช้จา่ย ดแูลรบัผิดชอบอยู่ ** (ไม่ตอ้งกรอกชื่อผูข้อทุน) 

ล าดบัที ่ ชือ่-สกุล 
อายุ
(ปี) 

สุขภาพร่างกาย 
สถานภาพปัจจุบนั   

(ระบุอาชพีโดยใชต้วัเลอืกเดยีวกบัขอ้ 4.2) 

รายไดจ้าก
การประกอบ

อาชพี 
(บาท/เดอืน) 

1 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิาร/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ าตวั  
ระบุ............................ 

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

 
 
 
…………… 

2 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิาร/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ าตวั  
ระบุ............................ 

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

 
 
 
…………… 

3 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิาร/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ าตวั  
ระบุ............................ 

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

 
 
 
…………… 

4 

  สมบรูณ์แขง็แรง 
พกิาร/ไมส่ามารถ 
    ดแูลตวัเองได ้
มโีรคประจ าตวั  
ระบุ............................ 

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

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

 

5.1 นกัเรยีนมคีวามเสีย่งทีจ่ะเรยีนไมจ่บชัน้ ม.6 หรอื ปวช. 3 มากน้อยแค่ไหนหากไม่ไดร้บัทุนการศกึษาในครัง้นี้** 

 มคีวามเสีย่งมาก   มคีวามเสีย่งปานกลาง     มคีวามเสีย่งน้อย  
 

5.2 ขอใหคุ้ณครเูล่าเกีย่วกบั** 

• สภาพครอบครวัของนกัเรยีนผูข้อทุนว่ามคีวามยากล าบากอย่างไร  
• 1-3 ปีทีผ่่านมาครอบครวัของนกัเรยีนมเีหตุการณ์หรอืวกิฤตทางครอบครวัทีส่ง่ผลต่อชวีติความเป็นอยู่ของนกัเรยีน 

หรอืไม่ อย่างไรบา้ง 
โปรดอธบิายโดยละเอยีด  
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็นความจรงิทุกประการ และหากนกัเรยีนผ่านการคดัเลอืกใหไ้ดร้บัทุนการศกึษา 
จากมลูนิธยิุวพฒัน์ ขา้พเจา้จะสนบัสนุนและสง่เสรมิใหน้กัเรยีนทีไ่ดร้บัทุนเป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตดิ ี 

ตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีน มสี านึกต่อสว่นรวม มคีุณธรรม และปฏบิตัติามเงื่อนไขของนกัเรยีนทุนยุวพฒัน์ตลอดจนสิน้สดุการรบัทุน 
 

 

  

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

 

 

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

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

                                   (โปรดประทบัตราโรงเรียน) 
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เรือ่งเล่าของผูส้มคัรขอทุน 

 

ผูข้อทุน ชื่อ(ด.ช./ด.ญ.).........................................................นามสกุล..................................................... จงัหวดั….......………………... 

ปี 2564  เรยีนอยูช่ ัน้........................ โรงเรยีน………..................................……................................…………………………………….. 

ขอให้นักเรียนเขียนเล่าด้วยลายมอืของตวัเองและตอบค าถามด้วยตวัเองอย่างอิสระ ค าตอบของนักเรียนไมมี่ถกูหรอืผิด  
(ในกรณีทีก่ระดาษแผ่นนี้พืน้ทีไ่ม่เพยีงพอ ใหเ้ขยีนเพิม่เตมิในกระดาษแผ่นอื่นได)้ 

เรือ่งท่ีฉันอยากเลา่เก่ียวกบัครอบครวัของฉันและความรูสึ้กของฉันต่อคนในบา้น    
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
ชีวิตของฉันและครอบครวั ในช่วงปี 2563-2564 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ถ้าฉันมีความสามารถพิเศษท่ีจะออกแบบส่ิงของหรอืส่ิงประดิษฐอ์ะไรกไ็ด้เพือ่ช่วยแก้ปัญหาหรอือปุสรรคในชีวิตของฉัน  
สิง่ของ/สิง่ประดษิฐท์ีฉ่นัออกแบบจะตอ้งช่วยฉนัแกปั้ญหา ดงันี้ .............................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 

ฉันมีความใฝ่ฝัน คือ  
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
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ใบสมคัรขอรบัทนุปี 2565 Page 11 of 11 

 

 

ภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านท่ีเหน็ตวับ้านทัง้หมดและรอบบริเวณของบ้านอยา่งชดัเจน ** 

ผูข้อทุน ชื่อ(ด.ช./ด.ญ.)......................................................................นามสกุล......................................................................  

**ติดภาพถ่ายด้านหน้าของบา้นท่ีเหน็ตวับ้านทัง้หมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชดัเจน**  

บา้นทีฉ่นัอาศยัอยู่ในปัจจบุนั   เป็นบา้นของตนเอง    เป็นบา้นเช่า/หอ้งเช่า    อาศยัอยู่กบัผูอ้ื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ลงช่ือรบัรองข้อมลูในใบสมคัรขอทุน 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและภาพถ่ายขา้งตน้ตามใบสมคัรขอทนุนี้เป็นความจรงิทุกประการ  

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

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

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

 

 

ติดภาพถ่ายด้านหน้าของบา้นท่ีเหน็ตวับา้นทัง้หมด 

และรอบบริเวณของบา้นอย่างชดัเจน 

เอกสารประกอบการสมคัรขอทุน ล าดบัที ่5 


