
ท่ี คํำนํำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

1 ด.ญ. ธัญญรัตน์ หมีนสอีด โรงเรียนบ้ำนทรำยขำว สพป. กระบี่ กระบี่ 620303C

2 ด.ญ. สุขิตำ ประจํำน้อย โรงเรียนบ้ำนทุ่งเสม็ด สพป. กระบี่ กระบี่ 620301C

3 ด.ญ. สุชำวดี สุกจันทร์ โรงเรียนบ้ำนทุ่งเสม็ด สพป. กระบี่ กระบี่ 620302C

4 ด.ญ. ศุภิสรำ โพธิพรหม โรงเรียนบ้ำนหินเพิง สพป. กระบี่ กระบี่ 620304C

5 ด.ญ. วิภำวรรณ บุตรหวำน โรงเรียนบ้ำนโป่งโก สพป. กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 620305C

6 ด.ช. ธีรพัฒน์ รุ่งสว่ำง โรงเรียนวัดดอนชะเอม สพป. กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 620306C

7 ด.ญ. สุดำ สิงห์ดำ โรงเรียนวัดดอนชะเอม สพป. กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 620307C

8 ด.ญ. ดวงมณี     - โรงเรียนสมำคมป่ำไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป. กำญจนบุรี เขต 3 กำญจนบุรี 620308C

9 ด.ญ. ภัทรวดี ปักกะสีนัง โรงเรียนสมำคมป่ำไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป. กำญจนบุรี เขต 3 กำญจนบุรี 620309C

10 ด.ญ. ฐิติญำ อุ่นศรี โรงเรียนบ้ำนเสำหงส์ สพป. กำญจนบุรี เขต 4 กำญจนบุรี 620310C

11 ด.ช. ทีปกรณ์ พิมพิสนธ์ โรงเรียนกลำงหมืน่สงเครำะห์ สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 1 กำฬสินธ์ุ 620312C

12 ด.ช. ภำนุพงศ์ เดชโกพรม โรงเรียนกลำงหมืน่สงเครำะห์ สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 1 กำฬสินธ์ุ 620313C

13 ด.ญ. สุทธิดำ บํำรุงรส โรงเรียนกลำงหมืน่สงเครำะห์ สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 1 กำฬสินธ์ุ 620314C

14 ด.ญ. นัฐธิณี ย่ีสำรพัฒน์ โรงเรียนดงไร่รำษฎร์พัฒนำ สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 1 กำฬสินธ์ุ 620315C

15 ด.ญ. กนกกรณ์ เติมงำม โรงเรียนท่ำนำจำนวิทยำ สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 1 กำฬสินธ์ุ 620317C

16 ด.ช. ดุลยวัต โคตวงษ์ โรงเรียนท่ำนำจำนวิทยำ สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 1 กำฬสินธ์ุ 620316C

17 ด.ญ. สิริญญำ เรืองรำม โรงเรียนท่ำนำจำนวิทยำ สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 1 กำฬสินธ์ุ 620318C

18 ด.ญ. สุลัดดำ สำรผล โรงเรียนท่ำนำจำนวิทยำ สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 1 กำฬสินธ์ุ 620319C

19 ด.ญ. บุญธิดำ คํำมวล โรงเรียนนำสีนวลโสกทรำยวิทยำ สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 1 กำฬสินธ์ุ 620320C

20 ด.ญ. ปิยธิดำ วิระยะไชย โรงเรียนบ้ำนโหมนสงเครำะห์ สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 1 กำฬสินธ์ุ 620321C

21 ด.ช. พัฒระพี นพเพชร โรงเรียนห้วยตูมวิทยำคำร สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 1 กำฬสินธ์ุ 620311C

22 ด.ญ. กำนดำ ชะนะบุญ โรงเรียนบ้ำนทรำยทองวิทยำคม สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 2 กำฬสินธ์ุ 620322C

23 ด.ช. ชนำธิป ดีประวี โรงเรียนคํำเม็กวิทยำ สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620323C

24 ด.ช. ธันยบูรณ์ อรรถประจง โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดรำษฏร์บํำรุง สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620324C

25 ด.ช. ศดำนันท์ พรหมรัตน์ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดรำษฏร์บํำรุง สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620325C

26 ด.ช. อดิศร สีหำจันทร์ โรงเรียนบ้ำนคํำกุงหนองอิดุม สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620326C

27 ด.ช. รัฐภูมิ เหลือผล โรงเรียนบ้ำนจอมศรี สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620327C

28 ด.ช. ธนภัทร ไชยสุข โรงเรียนบ้ำนจำน สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620328C

29 ด.ช. กชกร เจริญผล โรงเรียนบ้ำนชำด สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620329C

30 ด.ญ. วศินี ชัยมัธชิม โรงเรียนบ้ำนชำด สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620330C

31 ด.ญ. อุมำกรณ์ ศรีพิลำภ โรงเรียนบ้ำนชำด สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620331C

32 ด.ญ. สุดำรัตน์ จันทรังษี โรงเรียนบ้ำนดินจี่ สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620332C

33 ด.ช. ก้องภพ แสงมหำไชย โรงเรียนบ้ำนบัวสำมัคคี สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620333C

34 ด.ช. ณภัทร ไชยวงษ์ โรงเรียนบ้ำนบัวสำมัคคี สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620334C

35 ด.ญ. ทิพย์สุดำ ศรีแก้ว โรงเรียนบ้ำนบัวสำมัคคี สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620335C

36 ด.ญ. อภิยดำ บุญทำนันท์ โรงเรียนบ้ำนบัวสำมัคคี สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620336C

37 ด.ญ. ชุติมำ อังคุระสี โรงเรียนบ้ำนหนองขอนแก่น สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620339C

38 ด.ช. ปฏิพัทธ์ วงค์ษำชัย โรงเรียนบ้ำนหนองขอนแก่น สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620337C

39 ด.ช. อนันต์ อุ่นอำสำ โรงเรียนบ้ำนหนองขอนแก่น สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620338C

40 ด.ญ. จรัญพร วิระศรี โรงเรียนโพธ์ิคํำประชำสรรค์ สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620341C

41 ด.ช. นันทกร อิงเอนุ โรงเรียนโพธ์ิคํำประชำสรรค์ สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620340C

42 ด.ญ. วลัยลักษณ์ คะรุด โรงเรียนโพธ์ิคํำประชำสรรค์ สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620342C

43 ด.ญ. ศรุตำ ค่ำคํำเมลย์ โรงเรียนโพธ์ิคํำประชำสรรค์ สพป. กำฬสินธ์ุ เขต 3 กำฬสินธ์ุ 620343C

44 ด.ญ. จิรำวรรณ แสงสม โรงเรียนบ้ำนทรงธรรม สพป. กํำแพงเพชร เขต 1 กํำแพงเพชร 620344C

45 ด.ช. นรำวุฒ ิอ่ํำทอง โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำพุก สพป. กํำแพงเพชร เขต 1 กํำแพงเพชร 620345C

46 ด.ช. พรำธิป สำชู โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำพุก สพป. กํำแพงเพชร เขต 1 กํำแพงเพชร 620346C

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยสำมัญ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ประจํำปีกำรศึกษำ 2562 จํำนวน 800 คน 

ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 ปี สํำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 / ปีละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิง่ท่ีน้องต้องทํำคือ >> ยืนยันสทิธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนํำสง่เอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.สํำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร สํำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ม.1 (อนุโลมให้สง่ได้ ภำยหลงัจำกเข้ำไปศึกษำแลว้)
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47 ด.ช. อภินันท์ ทองรักษ์ โรงเรียนบ้ำนแม่บัว สพป. กํำแพงเพชร เขต 1 กํำแพงเพชร 620347C

48 ด.ช. ปำรำเมศ งิว้งำม โรงเรียนบ้ำนลำนช้ำงท่ำว สพป. กํำแพงเพชร เขต 1 กํำแพงเพชร 620348C

49 ด.ญ. เกร็ดแก้ว สุจริต โรงเรียนบ้ำนปำกคลองลำน สพป. กํำแพงเพชร เขต 2 กํำแพงเพชร 620349C

50 ด.ญ. นภัสกร อินทร์ขันตรี โรงเรียนบ้ำนปำกคลองลำน สพป. กํำแพงเพชร เขต 2 กํำแพงเพชร 620350C

51 ด.ญ. อภิญญำ อินทร์ขันตรี โรงเรียนบ้ำนปำกคลองลำน สพป. กํำแพงเพชร เขต 2 กํำแพงเพชร 620351C

52 ด.ญ. ณิชำ ทองทำ โรงเรียนบ้ำนใหม่ธงชัย สพป. กํำแพงเพชร เขต 2 กํำแพงเพชร 620352C

53 ด.ช. วงศกร แสงแก้ว โรงเรียนบ้ำนดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 620353C

54 ด.ญ. กำนต์ธิดำ แก้วมงคล โรงเรียนบ้ำนกุดเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 620354C

55 ด.ญ. ลดำวัลย์ คํำแว่น โรงเรียนบ้ำนกุดเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 620355C

56 ด.ญ. ศศิธร เวชศิลป์ โรงเรียนบ้ำนกุดเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 620356C

57 ด.ญ. สังวำลย์ อุตมูล โรงเรียนบ้ำนกุดเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 620357C

58 ด.ญ. ณัฐทิวำ หล่มช่ำงคํำ โรงเรียนบ้ำนมูลนำค สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 620358C

59 ด.ญ. ชลธิชำ ฐำมณี โรงเรียนนํ้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 620359C

60 ด.ญ. พัชรพร อินทชัย โรงเรียนนํ้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 620360C

61 ด.ญ. ชลลดำ ชำที โรงเรียนโคกม่วงศึกษำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น 620361C

62 ด.ช. รัฐภูมิ พงษ์สะพัง โรงเรียนบ้ำนกุดธำตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น 620362C

63 ด.ญ. วีรินทรำ สีกอง โรงเรียนบ้ำนกุดธำตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น 620363C

64 ด.ญ. สุปัญญำ เอ่ียมนูญ โรงเรียนบ้ำนกุดธำตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น 620364C

65 ด.ช. ชลธำน แข็งกสิกรณ์ โรงเรียนบ้ำนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น 620365C

66 ด.ญ. อำทิตยำ เมืองกลำง โรงเรียนบ้ำนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น 620366C

67 ด.ญ. พิมพิกำ วันเพ็ญ โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ดุสิตประชำสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น 620367C

68 ด.ญ. กมลชนก จุลลำบุดดี โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น 620368C

69 ด.ญ. ปัณฑิตำ สวนสุวรรณ โรงเรียนอนุบำลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น 620369C

70 ด.ญ. กัณฐิกำ ยืนยง โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำยำว ตชด.ภำค 1 ฉะเชิงเทรำ 620370C

71 ด.ญ. ปรียำภรณ์ มงคล โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำยำว ตชด.ภำค 1 ฉะเชิงเทรำ 620371C

72 ด.ญ. ปัทมพร ประสีนะเเตสัง โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำยำว ตชด.ภำค 1 ฉะเชิงเทรำ 620372C

73 ด.ญ. วรรรภำ ทองคํำ โรงเรียนสกุลดีประชำสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรำ เขต 1 ฉะเชิงเทรำ 620373C

74 ด.ญ. ชวัลรัตน์ สุพร โรงเรียนบำงพะเนียง สพป. ฉะเชิงเทรำ เขต 2 ฉะเชิงเทรำ 620374C

75 ด.ญ. ญำณิศำ เดิมเสน โรงเรียนบำงพะเนียง สพป. ฉะเชิงเทรำ เขต 2 ฉะเชิงเทรำ 620375C

76 ด.ญ. สดใส อุปมี โรงเรียนบำงพะเนียง สพป. ฉะเชิงเทรำ เขต 2 ฉะเชิงเทรำ 620376C

77 ด.ญ. ประภัสสร มณีศรี โรงเรียนวัดเทพพนำรำม สพป. ฉะเชิงเทรำ เขต 2 ฉะเชิงเทรำ 620377C

78 ด.ช. ธันยบูรณ์ จีนจันทร์ โรงเรียนบ้ำนนํ้ำพุ สพป. ชัยนำท ชัยนำท 620378C

79 ด.ช. พัสกร ท้วมดี โรงเรียนบ้ำนนํ้ำพุ สพป. ชัยนำท ชัยนำท 620379C

80 ด.ญ. ศศิชำ มลทิน โรงเรียนบ้ำนนํ้ำพุ สพป. ชัยนำท ชัยนำท 620380C

81 ด.ช. อักขรำทร โสส้มกบ โรงเรียนบ้ำนพีพวย สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 620381C

82 ด.ช. เตชิต แสงเดือน โรงเรียนบ้ำนหนองผักหลอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 620382C

83 ด.ญ. พัชริน ทองแม้น โรงเรียนบ้ำนหนองผักหลอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 620384C

84 ด.ช. พิรภพ สีกันหำ โรงเรียนบ้ำนหนองผักหลอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 620383C

85 ด.ญ. เพลินไพรินทร์ รักงำม โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปำคำร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 620385C

86 ด.ญ. เกศริน รินลำ โรงเรียนจัตุรัสวิทยำนุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 620386C

87 ด.ญ. รัตนำภรณ์ โคตรวงษ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยำนุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 620387C

88 ด.ช. เจษฎำ มีชัย โรงเรียนซับมงคลวิทยำ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 620388C

89 ด.ช. ชินธีร์ ตะเคียนจัน โรงเรียนซับมงคลวิทยำ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 620389C

90 ด.ญ. สุชัญญำ พลเคน โรงเรียนซับมงคลวิทยำ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 620390C

91 ด.ญ. ณัฐณิชำ พำสังข์ โรงเรียนบ้ำนละหำน(อภิรักษ์วิทยำ) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 620391C

92 ด.ช. ตะวัน นครชัย โรงเรียนบ้ำนศิลำทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 620392C



ท่ี คํำนํำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยสำมัญ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ประจํำปีกำรศึกษำ 2562 จํำนวน 800 คน 

ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 ปี สํำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 / ปีละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิง่ท่ีน้องต้องทํำคือ >> ยืนยันสทิธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนํำสง่เอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.สํำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร สํำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ม.1 (อนุโลมให้สง่ได้ ภำยหลงัจำกเข้ำไปศึกษำแลว้)

93 ด.ญ. นันท์ธิดำ ทัดมำลำ โรงเรียนบ้ำนศิลำทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 620393C

94 ด.ญ. ลักษิกำ พรหมจรรย์ โรงเรียนบ้ำนศิลำทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 620394C

95 ด.ญ. อุรัสยำ คํำขุนทด โรงเรียนบ้ำนศิลำทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 620395C

96 ด.ช. ณภัทร ประริวันตำ โรงเรียนบ้ำนสะพำนยำว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 620396C

97 ด.ญ. ธิดำรัตน์ ฉัตรจังหรีด โรงเรียนบ้ำนสะพำนยำว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 620397C

98 ด.ญ. ลภัสรดำ พิศนอก โรงเรียนบ้ำนสะพำนยำว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 620398C

99 ด.ญ. ไอญำริน ทับพรม โรงเรียนบ้ำนสะพำนยำว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 620399C

100 ด.ช. พลวัฒน์ ทองโคตร โรงเรียนวัดพะงุน้ สพป. ชุมพร เขต 2 ชุมพร 620400C

101 ด.ช. พัชรพล ยืนยงพนำ โรงเรียนบ้ำนทุ่งพร้ำว(เพ็คกีฮิ้ทค็อก) สพป. เชียงรำย เขต 2 เชียงรำย 620401C

102 ด.ญ. ศุภวดี นิคมคีรี โรงเรียนบ้ำนทุ่งพร้ำว(เพ็คกีฮิ้ทค็อก) สพป. เชียงรำย เขต 2 เชียงรำย 620402C

103 ด.ญ. สุทินำ แชกือ โรงเรียนบ้ำนทุ่งพร้ำว(เพ็คกีฮิ้ทค็อก) สพป. เชียงรำย เขต 2 เชียงรำย 620403C

104 ด.ญ. ชไมพร โภชนะ โรงเรียนโป่งนํ้ำร้อนวิทยำ สพป. เชียงรำย เขต 2 เชียงรำย 620405C

105 ด.ช. ญำณวิทธ์ ชัยแก้วเม โรงเรียนโป่งนํ้ำร้อนวิทยำ สพป. เชียงรำย เขต 2 เชียงรำย 620404C

106 ด.ญ. แวววรรณ วงศ์งำม โรงเรียนอนุบำลพำน สพป. เชียงรำย เขต 2 เชียงรำย 620407C

107 ด.ช. สิรภพ ชํำนำญไพร โรงเรียนอนุบำลพำน สพป. เชียงรำย เขต 2 เชียงรำย 620406C

108 ด.ญ. อรปรียำ กุลคํำ โรงเรียนอนุบำลพำน สพป. เชียงรำย เขต 2 เชียงรำย 620408C

109 ด.ญ. จุฬำลักษณ์ แซ่ลี โรงเรียนบ้ำนธำรทอง สพป. เชียงรำย เขต 3 เชียงรำย 620409C

110 ด.ญ. เบญจมำศ เล่ำวิชยะ โรงเรียนบ้ำนธำรทอง สพป. เชียงรำย เขต 3 เชียงรำย 620410C

111 ด.ญ. มณีรัตน์ แซ่โซ้ง โรงเรียนบ้ำนธำรทอง สพป. เชียงรำย เขต 3 เชียงรำย 620411C

112 ด.ญ. สินใจ สว่ำงภูมิภักดี โรงเรียนบ้ำนธำรทอง สพป. เชียงรำย เขต 3 เชียงรำย 620412C

113 ด.ญ. รัตนำพร เยลู้ โรงเรียนบ้ำนแม่หม้อ สพป. เชียงรำย เขต 3 เชียงรำย 620413C

114 ด.ญ. สุดำ แซหมือ่ โรงเรียนบ้ำนแม่หม้อ สพป. เชียงรำย เขต 3 เชียงรำย 620414C

115 ด.ญ. อำเมย แซ่ลี้ โรงเรียนบ้ำนแม่หม้อ สพป. เชียงรำย เขต 3 เชียงรำย 620415C

116 ด.ญ. กิตติยำ สมดี โรงเรียนบ้ำนดอนมหำวัน สพป. เชียงรำย เขต 4 เชียงรำย 620417C

117 ด.ช. สีวง คํำต๋ัน โรงเรียนบ้ำนดอนมหำวัน สพป. เชียงรำย เขต 4 เชียงรำย 620416C

118 ด.ช. ภัทรดนัย ยอดสุวรรณ โรงเรียนบ้ำนนํ้ำม้ำ สพป. เชียงรำย เขต 4 เชียงรำย 620418C

119 ด.ญ. วรันธร ชัยสอน โรงเรียนบ้ำนส้ำน สพป. เชียงรำย เขต 4 เชียงรำย 620419C

120 ด.ช. กช ช่ำงปัน้ โรงเรียนบ้ำนหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) สพป. เชียงรำย เขต 4 เชียงรำย 620420C

121 ด.ญ. ปำริฉัตร วิลำสประภัสสร โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ๑์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ 620422C

122 ด.ญ. ปัญจพร เลำย่ำ โรงเรียนบ้ำนสะลวงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 620423C

123 ด.ช. ธนกร เลำลี โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 620424C

124 ด.ช. เอกรัฐ ตนซือ่ โรงเรียนบ้ำนไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 620425C

125 ด.ญ. เกศริน ด้วงป๋อ โรงเรียนวัดท่ำกำน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 620427C

126 ด.ญ. ศิรินภำ ปัญญำนนท์ โรงเรียนวัดท่ำกำน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 620428C

127 ด.ช. สิรวิชญ์ นวลศิริ โรงเรียนวัดท่ำกำน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 620426C

128 ด.ญ. ชุติมำ นิลประดิษฐ โรงเรียนบ้ำนโท้งวิทยำ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 620429C

129 ด.ญ. สมสุดำ ใบคํำ โรงเรียนบ้ำนโท้งวิทยำ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 620430C

130 ด.ช. ณัฐยศ ศรหยกภูษิต โรงเรียนบ้ำนผำปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 620431C

131 ด.ญ. บุผะ อภิชิตสัทธรรม โรงเรียนบ้ำนมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 620432C

132 ด.ญ. ปิยมำส พนำมี โรงเรียนบ้ำนมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 620433C

133 ด.ญ. อุบล ชูทู โรงเรียนบ้ำนมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 620434C

134 ด.ญ. ณีรนุช เรืองรองกุล โรงเรียนบ้ำนแม่อ่ำงขำง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 620435C

135 ด.ญ. สุจินณำ สิงขรคํ้ำจุน โรงเรียนบ้ำนแม่อ่ำงขำง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 620436C

136 ด.ญ. แพรวำ ลักษมีรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้ำนยำงครก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 620437C

137 ด.ญ. เกศรำ ประวิชธนำคม โรงเรียนบ้ำนห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 620421C

138 ด.ญ. สุทธินันท์ แบละซอ โรงเรียนบ้ำนห้วยนํ้ำขำว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 620438C



ท่ี คํำนํำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยสำมัญ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ประจํำปีกำรศึกษำ 2562 จํำนวน 800 คน 

ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 ปี สํำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 / ปีละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิง่ท่ีน้องต้องทํำคือ >> ยืนยันสทิธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนํำสง่เอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.สํำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร สํำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ม.1 (อนุโลมให้สง่ได้ ภำยหลงัจำกเข้ำไปศึกษำแลว้)

139 ด.ญ. จันทรำทิพย์ หำญรุ่งเรือง โรงเรียนบ้ำนหำงดง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 620439C

140 ด.ญ. อภิชญำ ปวงสุข โรงเรียนบ้ำนหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 620442C

141 ด.ช. ภูริภัทร สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 620443C

142 ด.ญ. กรรณิกำ สองหลง โรงเรียนบ้ำนหยงสตำร์ สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 620446C

143 ด.ช. ธนพล ขันนุย้ โรงเรียนบ้ำนหยงสตำร์ สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 620444C

144 ด.ช. พิริยำกร จิโสะ โรงเรียนบ้ำนหยงสตำร์ สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 620445C

145 ด.ญ. ศศิรัก แก้วระย้ำ โรงเรียนบ้ำนหยงสตำร์ สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 620447C

146 ด.ญ. อชิรญำณ์ นิธิพรเดชะ โรงเรียนบ้ำนหยงสตำร์ สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 620448C

147 ด.ญ. พิชญพร ทองรอง โรงเรียนบ้ำนแหลมสอม สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 620449C

148 ด.ช. ชยกร สงขำว โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 620450C

149 ด.ญ. เพชรลดำ บุเงิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 620451C

150 ด.ช. จักรินทร์ จันใด โรงเรียนบ้ำนเกำะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 620452C

151 ด.ญ. นิสวำห์ รับขวัญสกุล โรงเรียนบ้ำนเกำะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 620453C

152 ด.ญ. โสรินี โตะหมำด โรงเรียนบ้ำนเกำะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 620454C

153 ด.ญ. กำญจนำ ชัยวัง โรงเรียนบ้ำนบำตูปูเต๊ะ สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 620455C

154 ด.ช. ณัฐพงศ์ คงกะพันธ์ โรงเรียนบ้ำนหนองคล้ำ สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 620456C

155 ด.ช. ไถรวัฒน์ ชูทิพย์ โรงเรียนบ้ำนหนองคล้ำ สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 620457C

156 ด.ญ. ผกำยวรรณ รักซ้อน โรงเรียนบ้ำนหนองคล้ำ สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 620458C

157 ด.ญ. แก้วตำ ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้ำนหน้ำเขำ สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 620440C

158 ด.ญ. พิชญ์ตวรรณ โคกตรัง โรงเรียนบ้ำนหน้ำเขำ สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 620441C

159 ด.ญ. กำนต์มณี คงพล โรงเรียนบ้ำนห้วยนํ้ำเย็น สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 620460C

160 ด.ช. รัชกร ขอบคุณ โรงเรียนบ้ำนห้วยนํ้ำเย็น สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 620459C

161 ด.ญ. วรัชยำ แซ่เตียว โรงเรียนบ้ำนห้วยนํ้ำเย็น สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 620461C

162 ด.ญ. ปณิดำ เมืองสุด โรงเรียนวัดคีรีวิหำร สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 620462C

163 ด.ญ. พิชำ มงคลสุรสีห์ โรงเรียนต.ช.ด.เฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษำ(บ้ำนแพะ) ตชด.ภำค 3 ตำก 620463C

164 ด.ญ. สกุณำ ศศิธรโพยม โรงเรียนต.ช.ด.เฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษำ(บ้ำนแพะ) ตชด.ภำค 3 ตำก 620464C

165 ด.ญ. อัมพร วนำกรคงลำภ โรงเรียนต.ช.ด.เฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษำ(บ้ำนแพะ) ตชด.ภำค 3 ตำก 620465C

166 ด.ญ. มนัสยำ จะหย่ี โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนมูเซอหลังเมือง ตชด.ภำค 3 ตำก 620466C

167 ด.ญ. รัศมี จะวะ โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนมูเซอหลังเมือง ตชด.ภำค 3 ตำก 620467C

168 ด.ช. ดุษฎี วนำอภิบำล โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนศำสตรำจำรย์สํำเภำ-ไพวรรณวรำงกูร ตชด.ภำค 3 ตำก 620468C

169 ด.ช. อำนนท์ อุตรเดชคีรี โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนศำสตรำจำรย์สํำเภำ-ไพวรรณวรำงกูร ตชด.ภำค 3 ตำก 620469C

170 ด.ช. เจษฎำ เกำะเจริญสุข โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนหม่อมรำชวงศ์เฉลิมลักษณ์จันทรเสน(เลอตอ) ตชด.ภำค 3 ตำก 620470C

171 ด.ช. ณัฐดนัย วสันต์สํำรำญ โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนหม่อมรำชวงศ์เฉลิมลักษณ์จันทรเสน(เลอตอ) ตชด.ภำค 3 ตำก 620471C

172 ด.ญ. บำนเย็น อัชฌำวิจิตร โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนหม่อมรำชวงศ์เฉลิมลักษณ์จันทรเสน(เลอตอ) ตชด.ภำค 3 ตำก 620474C

173 ด.ช. สิงห์หำ ประวัติพงสกร โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนหม่อมรำชวงศ์เฉลิมลักษณ์จันทรเสน(เลอตอ) ตชด.ภำค 3 ตำก 620472C

174 ด.ช. สุชำติ อำชำประสิทธ์ิ โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนหม่อมรำชวงศ์เฉลิมลักษณ์จันทรเสน(เลอตอ) ตชด.ภำค 3 ตำก 620473C

175 ด.ญ. พนิดำ นวนจันทร์ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยำคม สพป. ตำก เขต 1 ตำก 620476C

176 ด.ช. พลณัฏฐ์ จํำกัด โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยำคม สพป. ตำก เขต 1 ตำก 620475C

177 ด.ญ. รุ่งนภำ ภูเทียมศรี โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยำคม สพป. ตำก เขต 1 ตำก 620477C

178 ด.ญ. ญำนิกำ ตะมะแก้ว โรงเรียนบ้ำนปำกวัง สพป. ตำก เขต 1 ตำก 620479C

179 ด.ญ. มะลิวัลย์ ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้ำนปำกวัง สพป. ตำก เขต 1 ตำก 620480C

180 ด.ช. สรัล ทัศนำ โรงเรียนบ้ำนปำกวัง สพป. ตำก เขต 1 ตำก 620478C

181 ด.ช. สุเมศ ยำดิบ โรงเรียนบ้ำนวังไม้ส้ำน สพป. ตำก เขต 1 ตำก 620481C

182 ด.ญ. วีรยำ ภูมี โรงเรียนบ้ำนสะแกเครือ สพป. ตำก เขต 1 ตำก 620482C

183 ด.ช. จิรพงศ์ สะอำดสำคร โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยนกแล สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620483C

184 ด.ญ. แสงหล้ำ ลักษมีทรัพย์ โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยนกแล สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620484C



ท่ี คํำนํำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยสำมัญ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ประจํำปีกำรศึกษำ 2562 จํำนวน 800 คน 

ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 ปี สํำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 / ปีละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิง่ท่ีน้องต้องทํำคือ >> ยืนยันสทิธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนํำสง่เอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.สํำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร สํำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ม.1 (อนุโลมให้สง่ได้ ภำยหลงัจำกเข้ำไปศึกษำแลว้)

185 ด.ญ. ติชิลำ เจียรคีรี โรงเรียนบ้ำนถ้ํำผำโต้ สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620485C

186 ด.ญ. นิศำรัตน์ วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้ำนแม่ตำวใต้ สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620486C

187 ด.ญ. ธำริกำ จันทำ โรงเรียนบ้ำนแม่สละ สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620487C

188 ด.ช. ประพจน์ อนันต์ไมตรีพร โรงเรียนบ้ำนแม่อุสุวิทยำ สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620488C

189 ด.ญ. ธัุญย์ชนก ชลำลัยบรรพต โรงเรียนบ้ำนไม้กะพง สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620489C

190 ด.ญ. นิชดำ     - โรงเรียนบ้ำนไม้กะพง สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620490C

191 ด.ญ. นิรมล     - โรงเรียนบ้ำนไม้กะพง สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620491C

192 ด.ญ. มือ่กล่อทู เจนจินต์วิทยำ โรงเรียนบ้ำนไม้กะพง สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620492C

193 ด.ญ. อังสนำ     - โรงเรียนบ้ำนยะพอ สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620493C

194 ด.ญ. กนกนิภำ แสนสิงขร โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620494C

195 ด.ญ. พัชรี พำนสกุลบุตร โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620495C

196 ด.ญ. สุธิดำ คงวุฒกิำนน โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620496C

197 ด.ญ. ลักษณำลี แซ่ท้ำว โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ4 สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620497C

198 ด.ญ. อรอุมำ สุภนำม โรงเรียนบ้ำนเขำดิน(แสงสว่ำงวิทยำ) สพป. นครนำยก นครนำยก 620498C

199 ด.ญ. กุลนันท์ มัน่คง โรงเรียนวัดทองจรรยำ สพป. นครนำยก นครนำยก 620499C

200 ด.ญ. ปุณณดำ พิศำลสุข โรงเรียนวัดทองจรรยำ สพป. นครนำยก นครนำยก 620500C

201 ด.ญ. สุพรรณิกำร์ โลกนิมิตร์ โรงเรียนวัดทองจรรยำ สพป. นครนำยก นครนำยก 620501C

202 ด.ญ. นริศรำ มิง่มิตร โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป. นครนำยก นครนำยก 620502C

203 ด.ญ. ชำรดำ เหลืองทองคํำ โรงเรียนวันครู2504 สพป. นครนำยก นครนำยก 620504C

204 ด.ช. วชิรเมธี คํำเวียงจันทร์ โรงเรียนวันครู2504 สพป. นครนำยก นครนำยก 620503C

205 ด.ญ. สุพรรษำ ศรีศิริ โรงเรียนวันครู2504 สพป. นครนำยก นครนำยก 620505C

206 ด.ญ. เสำวลักษณ์ เกินอำษำ โรงเรียนอนุบำลอํำเภอปำกพลี สพป. นครนำยก นครนำยก 620507C

207 ด.ช. อำทิตย์วรำห์ ละมัย โรงเรียนอนุบำลอํำเภอปำกพลี สพป. นครนำยก นครนำยก 620506C

208 ด.ญ. ธีมำพร วัดตรง โรงเรียนบ้ำนหนองพงเล็ก สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 620509C

209 ด.ช. สุรบดินทร์ สระหงษ์ทอง โรงเรียนบ้ำนหนองพงเล็ก สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 620508C

210 ด.ญ. อำรีรัตน์ พันธ์ชำติ โรงเรียนบ้ำนหนองพงเล็ก สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 620510C

211 ด.ช. กล้ำณรงค์ พะวงษ์ โรงเรียนบ้ำนดงต้อง(ดงขวำงรำษฎร์บํำรุง) สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 620511C

212 ด.ญ. พัณณิตำ อิมพิม โรงเรียนบ้ำนดงต้อง(ดงขวำงรำษฎร์บํำรุง) สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 620512C

213 ด.ช. ธนำธิป ชำวนํ้ำแจะ โรงเรียนบ้ำนนำคู่ สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 620513C

214 ด.ญ. นํ้ำเพชร พันธ์แจ่ม โรงเรียนบ้ำนนำคู่ สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 620515C

215 ด.ญ. เพ็ญนภำ กำรำม โรงเรียนบ้ำนนำคู่ สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 620516C

216 ด.ช. ยุทธนำ ไชยต้นเทือก โรงเรียนบ้ำนนำคู่ สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 620514C

217 ด.ช. ณัฐพล สุขเสริม โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 620517C

218 ด.ช. ณัฐวุฒ ิสีโยทะ โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 620518C

219 ด.ช. พงษ์ศักดิเ์ล็ก มำเล โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 620519C

220 ด.ญ. วิลำสินี เชียงชุม โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 620520C

221 ด.ช. อํำพล ชัยมำโย โรงเรียนชุมชนนำงัว สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 620521C

222 ด.ญ. มะลิวัลย์ ไชยพิมพ์ โรงเรียนบ้ำนเก่ำปอแดง สพป. นครรำชสีมำ เขต 3 นครรำชสีมำ 620522C

223 ด.ญ. กัญญำรัตน์ รังกระโทก โรงเรียนบ้ำนสระประทีป สพป. นครรำชสีมำ เขต 3 นครรำชสีมำ 620524C

224 ด.ช. ศุภกิจ ทิมประโคน โรงเรียนบ้ำนสระประทีป สพป. นครรำชสีมำ เขต 3 นครรำชสีมำ 620523C

225 ด.ช. จักรพันธ์ หมำยปิดกลำง โรงเรียนบ้ำนวังโป่ง สพป. นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 620525C

226 ด.ช. ธนภัทร กอกขุนทด โรงเรียนบ้ำนวังโป่ง สพป. นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 620526C

227 ด.ช. ศีรวัต เจียมสันเทียะ โรงเรียนบ้ำนหนองแดง สพป. นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 620527C

228 ด.ญ. สรัสดำ เกตุกลำงดอน โรงเรียนบ้ำนหนองแดง สพป. นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 620528C

229 ด.ญ. ต้นรัก โสดำจันทร์ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสำมัคค2ี) สพป. นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 620531C

230 ด.ช. ภควัฒน์ พูลหวัง โรงเรียนพังเทียม(คุรุสำมัคค2ี) สพป. นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 620529C



ท่ี คํำนํำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยสำมัญ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ประจํำปีกำรศึกษำ 2562 จํำนวน 800 คน 

ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 ปี สํำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 / ปีละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิง่ท่ีน้องต้องทํำคือ >> ยืนยันสทิธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนํำสง่เอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.สํำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร สํำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ม.1 (อนุโลมให้สง่ได้ ภำยหลงัจำกเข้ำไปศึกษำแลว้)

231 ด.ช. สุเมธ นำดี โรงเรียนพังเทียม(คุรุสำมัคค2ี) สพป. นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 620530C

232 ด.ญ. อนัญญำ ด่ำนลํำมะจำก โรงเรียนบ้ำนโนนตะแบก สพป. นครรำชสีมำ เขต 7 นครรำชสีมำ 620532C

233 ด.ญ. กัญญำรัตน์ คะเนสม โรงเรียนวัดมุขธำรำ สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 1 นครศรีธรรมรำช 620533C

234 ด.ญ. เนตรอัปสร เลิศบุรุษ โรงเรียนวัดมุขธำรำ สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 1 นครศรีธรรมรำช 620534C

235 ด.ช. กิตติพงศ์ อ้ิววังโส โรงเรียนเจริญรัชต์ภำคย์ สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 2 นครศรีธรรมรำช 620535C

236 ด.ช. กิตตินันท์ เสนเพ็ง โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกเสียว สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 2 นครศรีธรรมรำช 620536C

237 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ฉิมลี โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกเสียว สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 2 นครศรีธรรมรำช 620537C

238 ด.ญ. สุวิชำดำ เปีย โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกเสียว สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 2 นครศรีธรรมรำช 620538C

239 ด.ช. จิรวัฒน์ จันทร์ทอง โรงเรียนบ้ำนคงคำล้อม สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 3 นครศรีธรรมรำช 620539C

240 ด.ญ. ปรำณัสมำ ปะระมณี โรงเรียนบ้ำนคงคำล้อม สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 3 นครศรีธรรมรำช 620540C

241 ด.ญ. อมรสตรี บุญจริง โรงเรียนบ้ำนคงคำล้อม สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 3 นครศรีธรรมรำช 620541C

242 ด.ญ. กฤษตินันต์ ขวัญใจ โรงเรียนบ้ำนควนมุด สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 3 นครศรีธรรมรำช 620543C

243 ด.ช. ภูณิวัฒน์ ชูไชยยัง โรงเรียนบ้ำนควนมุด สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 3 นครศรีธรรมรำช 620542C

244 ด.ช. จักรี นกแก้ว โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 3 นครศรีธรรมรำช 620544C

245 ด.ญ. ธัญสุดำ ทวีรัตน์ โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 3 นครศรีธรรมรำช 620545C

246 ด.ญ. ปภำดำ ทองนำค โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 3 นครศรีธรรมรำช 620546C

247 ด.ญ. วนิดำ ศรีแป้น โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 3 นครศรีธรรมรำช 620547C

248 ด.ญ. ณฐพร แซ่ต้ัน โรงเรียนวัดฝ่ำพระบำทรำษฎร์บํำรุง สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 3 นครศรีธรรมรำช 620548C

249 ด.ญ. เมธปิยำ วิปุลำกร โรงเรียนสุนทรำภิบำล สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 3 นครศรีธรรมรำช 620549C

250 ด.ญ. อภิสรำ เทพเรือง โรงเรียนสุนทรำภิบำล สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 3 นครศรีธรรมรำช 620550C

251 ด.ญ. เพชรลดำ ดํำช่วย โรงเรียนวัดคงคำ สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 620551C

252 ด.ญ. สุพัตชำ จํำปำทอง โรงเรียนพยุหะศึกษำคำร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 620552C

253 ด.ญ. สุวรรณำ ฉิมสุข โรงเรียนพยุหะศึกษำคำร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 620553C

254 ด.ช. ธนำรักษ์ วันดี โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 620554C

255 ด.ช. พลวัต บัวระกด โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 620555C

256 ด.ญ. นิลภัทร สว่ำงแจ้ง โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บำงทองประชำสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 620556C

257 ด.ช. ฤทธิชัย ปัน่กรวด โรงเรียนเขำหินกรำวประชำสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 620557C

258 ด.ช. ศุภกิจ รัตนสูตร โรงเรียนบ้ำนตลิง่สูงสำมัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 620558C

259 ด.ช. อนุศิษฏ์ ผดุง โรงเรียนบ้ำนตลิง่สูงสำมัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 620559C

260 ด.ช. ธนวัต ขันทอง โรงเรียนชุมชนบ้ำนชุมพล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 620560C

261 ด.ช. ศุภชัย จูฉิม โรงเรียนชุมชนบ้ำนชุมพล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 620561C

262 ด.ญ. ฐิติมำ น้อยบ้ำนเกิง้ โรงเรียนวัดดอนคำ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 620565C

263 ด.ช. ธีรภัทร แป้นเพ็ชร์ โรงเรียนวัดดอนคำ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 620562C

264 ด.ช. ปกรณ์ ยอดวัตร โรงเรียนวัดดอนคำ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 620563C

265 ด.ช. สรภพ อินทรีวงษ์ โรงเรียนวัดดอนคำ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 620564C

266 ด.ช. วงศ์รภี แน่นอุดร โรงเรียนวัดลำกค้อน สพป. นนทบุรี  เขต 2 นนทบุรี 620566C

267 ด.ญ. นูรอำดีลำ สะนิ โรงเรียนบ้ำนค่ำย สพป. นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 620567C

268 ด.ญ. ประภัสสร พันธ์ุปรีชำ โรงเรียนบ้ำนทุ่งคำ สพป. นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 620568C

269 ด.ญ. รุสลีนำ ยูโซะ โรงเรียนบ้ำนทุ่งคำ สพป. นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 620569C

270 ด.ญ. นูรดียำ รอแง โรงเรียนบ้ำนบือเจ๊ำะ สพป. นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 620570C

271 ด.ญ. นูรมี สำมะ โรงเรียนบ้ำนบือเจ๊ำะ สพป. นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 620571C

272 ด.ช. มัรซูด โตะแซ โรงเรียนบ้ำนปะลุกำสำเมำะ สพป. นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 620572C

273 ด.ช. รูสฟำน อำบูสำและ โรงเรียนบ้ำนปะลุกำสำเมำะ สพป. นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 620573C

274 ด.ช. ยูกิฟลี บินยูโซะ โรงเรียนบ้ำนรำมำ สพป. นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 620574C

275 ด.ญ. มุมีนะห์ ลีซียง โรงเรียนบ้ำนลุโบะบำยะ สพป. นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 620575C

276 ด.ญ. นูรฮำยำตี หะยีเด็ง โรงเรียนบ้ำนสวนพลู สพป. นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 620576C



ท่ี คํำนํำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยสำมัญ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ประจํำปีกำรศึกษำ 2562 จํำนวน 800 คน 

ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 ปี สํำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 / ปีละ 7,000 บำท
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1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.สํำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร สํำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ม.1 (อนุโลมให้สง่ได้ ภำยหลงัจำกเข้ำไปศึกษำแลว้)

277 ด.ญ. มีนำ โต๊ะแอ โรงเรียนบ้ำนสวนพลู สพป. นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 620577C

278 ด.ญ. สุวำณี มะโซะ โรงเรียนบ้ำนสวนพลู สพป. นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 620578C

279 ด.ญ. ซูนีรำ สำและ โรงเรียนบ้ำนสำยนํ้ำทิพย์ สพป. นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 620579C

280 ด.ช. คอยรุน ยำโม โรงเรียนบ้ำนสุเป๊ะ สพป. นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 620580C

281 ด.ญ. นำซีละห์ สำแม โรงเรียนบ้ำนสุเป๊ะ สพป. นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 620581C

282 ด.ญ. อำมีนำ สำและมะ โรงเรียนบ้ำนสุเป๊ะ สพป. นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 620582C

283 ด.ญ. ฐณิชำ มิงยีนำ โรงเรียนบ้ำนโคกมือบำมิตรภำพท่ี223 สพป. นรำธิวำส เขต 2 นรำธิวำส 620583C

284 ด.ญ. นูรฮีดำยู ดินนำวำ โรงเรียนบ้ำนโคกมือบำมิตรภำพท่ี223 สพป. นรำธิวำส เขต 2 นรำธิวำส 620584C

285 ด.ญ. มุสดำลีฟำร์ ดำมำ โรงเรียนบ้ำนโคกมือบำมิตรภำพท่ี223 สพป. นรำธิวำส เขต 2 นรำธิวำส 620585C

286 ด.ญ. ซัยนี ตะโจพล โรงเรียนบ้ำนตลิง่สูง สพป. นรำธิวำส เขต 2 นรำธิวำส 620587C

287 ด.ญ. นูรูซำลีกำ หะมะ โรงเรียนบ้ำนตลิง่สูง สพป. นรำธิวำส เขต 2 นรำธิวำส 620588C

288 ด.ช. อับดุลกำรีม บือรำเฮง โรงเรียนบ้ำนตลิง่สูง สพป. นรำธิวำส เขต 2 นรำธิวำส 620586C

289 ด.ญ. ซำฟีรูส ดอเลำะ โรงเรียนบ้ำนปะดะดอ สพป. นรำธิวำส เขต 2 นรำธิวำส 620589C

290 ด.ญ. นัสริน มำหะมะเด็ง โรงเรียนบ้ำนปะดะดอ สพป. นรำธิวำส เขต 2 นรำธิวำส 620590C

291 ด.ญ. ฟิตเรำะห์ ดอเลำะ โรงเรียนบ้ำนไอบำตู สพป. นรำธิวำส เขต 2 นรำธิวำส 620591C

292 ด.ญ. โนร์ลัยลำ แวยะโก๊ะ โรงเรียนบ้ำนเจำะเกำะ สพป. นรำธิวำส เขต 3 นรำธิวำส 620592C

293 ด.ญ. ฟิรนี หะยีกำเล็ง โรงเรียนบ้ำนเจำะเกำะ สพป. นรำธิวำส เขต 3 นรำธิวำส 620593C

294 ด.ญ. โนรซำฮีดำ ดะแซ โรงเรียนบ้ำนเจำะไอร้อง สพป. นรำธิวำส เขต 3 นรำธิวำส 620594C

295 ด.ญ. ดำรอซัฮ บินมำมะ โรงเรียนบ้ำนบำโงดุดุง สพป. นรำธิวำส เขต 3 นรำธิวำส 620595C

296 ด.ญ. ซูฮูรำ ซำและ โรงเรียนบ้ำนมะรือโบออกมิตรภำพท่ี199 สพป. นรำธิวำส เขต 3 นรำธิวำส 620596C

297 ด.ญ. นำตำซำ มะมิง โรงเรียนบ้ำนมะรือโบออกมิตรภำพท่ี199 สพป. นรำธิวำส เขต 3 นรำธิวำส 620597C

298 ด.ญ. อำวำนี เจ๊ะแล โรงเรียนบ้ำนมะรือโบออกมิตรภำพท่ี199 สพป. นรำธิวำส เขต 3 นรำธิวำส 620598C

299 ด.ญ. ฮำลีมะห์ สูเด็ง โรงเรียนบ้ำนมะรือโบออกมิตรภำพท่ี199 สพป. นรำธิวำส เขต 3 นรำธิวำส 620599C

300 ด.ญ. วิทิตำ พวงแก้ว โรงเรียนวัดตันติกำรำมมิตรภำพท่ี109 สพป. นรำธิวำส เขต 3 นรำธิวำส 620600C

301 ด.ญ. เสำวลักษณ์ บุตะมี โรงเรียนบ้ำนนํ้ำมวบ สพป. น่ำน เขต 1 น่ำน 620601C

302 ด.ญ. ณัฐพร ขันทะสอน โรงเรียนบ้ำนปงสนุก สพป. น่ำน เขต 1 น่ำน 620603C

303 ด.ช. ภัทรพงษ์ จันต๊ะดี โรงเรียนบ้ำนปงสนุก สพป. น่ำน เขต 1 น่ำน 620602C

304 ด.ญ. วิรมณ ทรงศรี โรงเรียนบ้ำนปงสนุก สพป. น่ำน เขต 1 น่ำน 620604C

305 ด.ญ. ศกลรัตน์ จันตุม โรงเรียนบ้ำนปงสนุก สพป. น่ำน เขต 1 น่ำน 620605C

306 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ปะกำระโถ โรงเรียนบ้ำนป่ำแดด สพป. น่ำน เขต 1 น่ำน 620606C

307 ด.ญ. นภัสสร กองศรี โรงเรียนบ้ำนป่ำแดด สพป. น่ำน เขต 1 น่ำน 620607C

308 ด.ช. จิณณวัตร อำรินทร์ โรงเรียนบ้ำนวัวแดง สพป. น่ำน เขต 1 น่ำน 620608C

309 ด.ช. ศุภกิตต์ิ จันทำ โรงเรียนบ้ำนวัวแดง สพป. น่ำน เขต 1 น่ำน 620609C

310 ด.ญ. ดำรัตน์ อุ่นถ่ิน โรงเรียนบ้ำนขุนนํ้ำน่ำน สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620610C

311 ด.ญ. ปำณิสรำ ดีปินตำ โรงเรียนบ้ำนขุนนํ้ำน่ำน สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620611C

312 ด.ญ. วรรณภัทร คํำแคว่น โรงเรียนบ้ำนขุนนํ้ำน่ำน สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620612C

313 ด.ญ. วรัทยำ แซ่ว่ำง โรงเรียนบ้ำนนํ้ำโมงปำงสำ สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620613C

314 ด.ญ. แคร์วิไล อุ่นถ่ิน โรงเรียนบ้ำนเปียงซ้อ สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620614C

315 ด.ญ. จินดำพร อินปำ โรงเรียนบ้ำนยอดดอยวัฒนำ สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620616C

316 ด.ช. ชลชำติ ใหม่น้อย โรงเรียนบ้ำนยอดดอยวัฒนำ สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620615C

317 ด.ญ. ธัญชนก สินใหม่ โรงเรียนบ้ำนยอดดอยวัฒนำ สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620617C

318 ด.ญ. พัชรินทร์ จันขันธ์ โรงเรียนบ้ำนไร่ สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620618C

319 ด.ญ. ธัญชนก อุ่นถ่ิน โรงเรียนบ้ำนห้วยฟอง สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620619C

320 ด.ญ. นันทิพัฒน์ อุ่นถ่ิน โรงเรียนบ้ำนห้วยฟอง สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620620C

321 ด.ช. ทินภัทร กรีติเดชสกุล โรงเรียนป่ำกลำง(มิตรภำพท่ี166) สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620621C

322 ด.ญ. ภรณ์ทิพย์ แซ่โซ้ง โรงเรียนป่ำกลำง(มิตรภำพท่ี166) สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620622C



ท่ี คํำนํำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยสำมัญ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ประจํำปีกำรศึกษำ 2562 จํำนวน 800 คน 

ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 ปี สํำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 / ปีละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิง่ท่ีน้องต้องทํำคือ >> ยืนยันสทิธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนํำสง่เอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.สํำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร สํำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ม.1 (อนุโลมให้สง่ได้ ภำยหลงัจำกเข้ำไปศึกษำแลว้)

323 ด.ญ. โยษิตำ กิตติวงศ์บุญ โรงเรียนป่ำกลำง(มิตรภำพท่ี166) สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620623C

324 ด.ญ. วรนุช อินปำ โรงเรียนพนำสวรรค์ สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620624C

325 ด.ญ. จินต์จุฑำ สุมทุม โรงเรียนวรนคร สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620625C

326 ด.ช. ณัฐรัตน์ ย่ีขอ โรงเรียนประวิตร(หนองบ่อ) สพป. บึงกำฬ บึงกำฬ 620626C

327 ด.ญ. เพียงใจ ฉะอุ่มผล โรงเรียนบ้ำนตำเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 620630C

328 ด.ช. ภำนุพงษ์ อุบลเผือ่น โรงเรียนบ้ำนตำเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 620629C

329 ด.ญ. วรำพร คนสูง โรงเรียนบ้ำนตำเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 620631C

330 ด.ญ. สุกัญญำ หลงเหลือชำติ โรงเรียนบ้ำนตำเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 620632C

331 ด.ญ. กัลยรัตน์ ใจคิด โรงเรียนบ้ำนหนองไม้งำม1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 620633C

332 ด.ญ. ขวัญหทัย ค้ำกลำง โรงเรียนวัดโนนสํำรำญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 620628C

333 ด.ช. จิรัฐติกำล นิสูงเนิน โรงเรียนบ้ำนขำมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 620634C

334 ด.ช. บดินทร์ บุตรทอง โรงเรียนบ้ำนขำมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 620635C

335 ด.ช. รัฐภูมิ โสภำ โรงเรียนบ้ำนขำมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 620636C

336 ด.ญ. หงษ์ทอง สำมภำค โรงเรียนบ้ำนไทยสำมัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 620637C

337 ด.ญ. สุดำพร ศรีศิลป์สํำรำญ โรงเรียนวรำวัฒนำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 620627C

338 ด.ญ. นันทิยำ เปีย่มจิตร์ โรงเรียนคลองบ้ำนพร้ำว สพป. ปทุมธำนี เขต 1 ปทุมธำนี 620638C

339 ด.ญ. จิตรำ ศรีกระดำนพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ65(วังไทรต่ิง) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ 620640C

340 ด.ช. ศรำวุธ สดช่ืน โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ65(วังไทรต่ิง) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ 620639C

341 ด.ช. พรพรหม อ่วมแดง โรงเรียนประชำพิทักษ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ 620641C

342 ด.ญ. นพรัตน์ โคถึก โรงเรียนบ้ำนบำงปู สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 620642C

343 ด.ช. ณัชพล เกลีย้งกลึง โรงเรียนบ้ำนโป่งกะสัง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 620643C

344 ด.ช. ธนิสรณ์ สำยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้ำนโป่งกะสัง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 620644C

345 ด.ญ. ชลธิชำ ศรีสุข โรงเรียนบ้ำนหนองไทร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 620646C

346 ด.ช. ติณณภพ วงศ์อำกำศ โรงเรียนบ้ำนหนองไทร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 620645C

347 ด.ญ. เบญญำภำ ปัน้ก้อง โรงเรียนบ้ำนหนองไทร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 620647C

348 ด.ช. ณัฐชนน ยมนำ โรงเรียนบ้ำนหนองเป่ำปี่ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 620648C

349 ด.ช. ทัพพสำร ย้ิมใหญ่ โรงเรียนบ้ำนหนองเป่ำปี่ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 620649C

350 ด.ญ. ธีรำพร หอมกลิน่ โรงเรียนบ้ำนหนองเป่ำปี่ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 620651C

351 ด.ช. นัทธพงศ์ สุวรรณเพชร โรงเรียนบ้ำนหนองเป่ำปี่ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 620650C

352 ด.ช. ธำนนท์ พ่ึงพันธ์ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภำพท่ี76 สพป. ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 620652C

353 ด.ญ. นภรัตน์ สัญญำปลืม้ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภำพท่ี76 สพป. ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 620653C

354 ด.ญ. พรลภัส แก้วมณี โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภำพท่ี76 สพป. ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 620654C

355 ด.ญ. ณีรนุช แก้วถมยำ โรงเรียนบ้ำนหนองแหน สพป. ปรำจีนบุรี เขต 2 ปรำจีนบุรี 620656C

356 ด.ช. ประกฤษฎิ ์บุญถึง โรงเรียนบ้ำนหนองแหน สพป. ปรำจีนบุรี เขต 2 ปรำจีนบุรี 620655C

357 ด.ช. นัสรูน แวกะจิ โรงเรียนบ้ำนกำหยี สพป. ปัตตำนี เขต 1 ปัตตำนี 620657C

358 ด.ญ. ปำดีละห์ กำเดร์ โรงเรียนบ้ำนกำหยี สพป. ปัตตำนี เขต 1 ปัตตำนี 620659C

359 ด.ช. ศุภชัย เจ๊ะลง โรงเรียนบ้ำนกำหยี สพป. ปัตตำนี เขต 1 ปัตตำนี 620658C

360 ด.ญ. ซูไลฮำ สำมะ โรงเรียนบ้ำนกระหวะ สพป. ปัตตำนี เขต 2 ปัตตำนี 620661C

361 ด.ช. รอมฎอน เจริญสุข โรงเรียนบ้ำนกระหวะ สพป. ปัตตำนี เขต 2 ปัตตำนี 620660C

362 ด.ญ. อำมำนี วำมิง โรงเรียนบ้ำนกระหวะ สพป. ปัตตำนี เขต 2 ปัตตำนี 620662C

363 ด.ญ. ซูไมยะห์ ดอเลำะ โรงเรียนบ้ำนกำแลสะนอ สพป. ปัตตำนี เขต 2 ปัตตำนี 620663C

364 ด.ญ. ซูไวบะห์ สะนิ โรงเรียนบ้ำนกำแลสะนอ สพป. ปัตตำนี เขต 2 ปัตตำนี 620664C

365 ด.ช. ต่วนฮิลมี ต่วนอิแต โรงเรียนบ้ำนคลองช้ำง สพป. ปัตตำนี เขต 2 ปัตตำนี 620665C

366 ด.ช. นิอิรฮัม มะดำบู โรงเรียนบ้ำนคำงำ สพป. ปัตตำนี เขต 2 ปัตตำนี 620666C

367 ด.ช. มูฮํำหมัดชำรีฟ สิติเลำะ โรงเรียนบ้ำนคำงำ สพป. ปัตตำนี เขต 2 ปัตตำนี 620667C

368 ด.ช. มูฮัมหมัดตำมีซี ดำ โรงเรียนบ้ำนดูวำ สพป. ปัตตำนี เขต 2 ปัตตำนี 620668C



ท่ี คํำนํำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยสำมัญ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ประจํำปีกำรศึกษำ 2562 จํำนวน 800 คน 

ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 ปี สํำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 / ปีละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิง่ท่ีน้องต้องทํำคือ >> ยืนยันสทิธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนํำสง่เอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.สํำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร สํำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ม.1 (อนุโลมให้สง่ได้ ภำยหลงัจำกเข้ำไปศึกษำแลว้)

369 ด.ญ. ยำวำนี แนลี โรงเรียนบ้ำนดูวำ สพป. ปัตตำนี เขต 2 ปัตตำนี 620670C

370 ด.ช. อัฟอำล ดำเล็ง โรงเรียนบ้ำนดูวำ สพป. ปัตตำนี เขต 2 ปัตตำนี 620669C

371 ด.ญ. สุภัสสรำ ใจกำร โรงเรียนบ้ำนต๋อม สพป. พะเยำ เขต 1 พะเยำ 620671C

372 ด.ญ. ไอรินยำ เทียมแก้ว โรงเรียนบ้ำนต๋อม สพป. พะเยำ เขต 1 พะเยำ 620672C

373 ด.ญ. นันทรัตน์ หมงมัง่มี โรงเรียนบ้ำนห้วยเจริญรำษฎร์ สพป. พะเยำ เขต 1 พะเยำ 620673C

374 ด.ญ. วรำงคณำ บรรจง โรงเรียนบ้ำนอิงโค้ง สพป. พะเยำ เขต 1 พะเยำ 620674C

375 ด.ญ. ขวัญชนก ส้มไทย โรงเรียนบ้ำนจํำบอน สพป. พะเยำ เขต 2 พะเยำ 620675C

376 ด.ญ. จิรัญญำ สิงห์อุดร โรงเรียนบ้ำนจํำบอน สพป. พะเยำ เขต 2 พะเยำ 620676C

377 ด.ญ. ศุภลักษณ์ น่ำชม โรงเรียนบ้ำนจํำบอน สพป. พะเยำ เขต 2 พะเยำ 620677C

378 ด.ญ. สุภัชชำ อินต๊ะสิน โรงเรียนบ้ำนจํำบอน สพป. พะเยำ เขต 2 พะเยำ 620678C

379 ด.ญ. กมลวรรณ ปำนนิล โรงเรียนบ้ำนโจ้โก้ สพป. พะเยำ เขต 2 พะเยำ 620679C

380 ด.ญ. กัลยำกร ชุมภู โรงเรียนบ้ำนโจ้โก้ สพป. พะเยำ เขต 2 พะเยำ 620680C

381 ด.ช. จักรรินทร์ โปร่งใจ โรงเรียนบ้ำนหลวง สพป. พะเยำ เขต 2 พะเยำ 620681C

382 ด.ช. อัมฤทธ์ิ หมันกุล โรงเรียนเกำะหมำกน้อย สพป. พังงำ พังงำ 620682C

383 ด.ญ. นัทชำ ศรีนิล โรงเรียนบ้ำนบำงใหญ่ สพป. พังงำ พังงำ 620683C

384 ด.ญ. อรยำ หงะหงอ โรงเรียนบ้ำนบำงกรัก สพป. พังงำ เขต 1 พังงำ 620684C

385 ด.ช. ธนำ หนูชุม โรงเรียนบ้ำนโคกม่วง(ดํำประชำอุทิศ) สพป. พัทลุง เขต 2 พัทลุง 620685C

386 ด.ญ. ประวีณำ บุญทองเสน โรงเรียนบ้ำนโคกม่วง(ดํำประชำอุทิศ) สพป. พัทลุง เขต 2 พัทลุง 620686C

387 ด.ญ. กรชนก ภคโล โรงเรียนบ้ำนต้นสน สพป. พัทลุง เขต 2 พัทลุง 620687C

388 ด.ญ. นิชำดำ ย้ิมสง่ำ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ สพป. พัทลุง เขต 2 พัทลุง 620688C

389 ด.ญ. พัชรพร แก้วประกอบ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ สพป. พัทลุง เขต 2 พัทลุง 620689C

390 ด.ช. ธนวัต สอนสิงห์ โรงเรียนบ้ำนสระบรเพ็ด สพป. พิจิตร เขต 1 พิจิตร 620690C

391 ด.ช. สุรเดช ปิน่แก้ว โรงเรียนบ้ำนไดรัง(รำษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 620691C

392 ด.ช. เกียรติกุล มีดี โรงเรียนวังก้ำนเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 620692C

393 ด.ช. ฉัตรมงคล พรำนสมบัติ โรงเรียนวัดเขำทรำย สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 620693C

394 ด.ญ. บงกช น้อยสร้อย โรงเรียนวัดเขำทรำย สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 620694C

395 ด.ญ. พัชรำภรณ์ สองพิมพ์ โรงเรียนวัดเขำทรำย สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 620695C

396 ด.ญ. วรฤทัย เกตุบรรจง โรงเรียนวัดเขำทรำย สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 620696C

397 ด.ญ. ศศิชำ แก้วตำ โรงเรียนวัดเขำทรำย สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 620697C

398 ด.ช. พีรพัน กงทอง โรงเรียนวัดวังเรือน สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 620698C

399 ด.ช. รัฐภูมิ ปินตำเครือ โรงเรียนวัดศรีรัตนวรำรำม สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 620699C

400 ด.ญ. วรรณี เถำว์แล โรงเรียนสํำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 620700C

401 ด.ช. นพณัฐ ขํำแป้น โรงเรียนบ้ำนหนองขำว สพป. พิจิตร เขต1 พิจิตร 620701C

402 ด.ช. ศักรินทร์ สิงห์ทอง โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนุชเทียน ตชด.ภำค 3 พิษณุโลก 620702C

403 ด.ญ. จิรัฐติกำล ช้อนศรี โรงเรียนบ้ำนนํ้ำภำคน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 620705C

404 ด.ช. นิพิฐพนธ์ พิมพำ โรงเรียนบ้ำนนํ้ำภำคน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 620703C

405 ด.ช. สุรศักดิ ์บุญทองดี โรงเรียนบ้ำนนํ้ำภำคน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 620704C

406 ด.ญ. นิชำพร ทรัพย์ถนอม โรงเรียนบ้ำนน้อยซุม้ข้ีเหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 620706C

407 ด.ญ. รุ่งระวี อยู่ดี โรงเรียนบ้ำนน้อยซุม้ข้ีเหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 620707C

408 ด.ญ. ศศิพิมพ์ รักเสมอวงศ์ โรงเรียนบ้ำนน้อยซุม้ข้ีเหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 620708C

409 ด.ญ. อังควิภำ รำษี โรงเรียนบ้ำนวังขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 620709C

410 ด.ญ. ศิริกัญญำ เศษแก้ว โรงเรียนบ้ำนสะเดำ สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 620710C

411 ด.ญ. อัจฉริญำ อินแตง โรงเรียนบ้ำนสะเดำ สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 620711C

412 ด.ญ. ชนิดำ เอ่ียมจุย้ โรงเรียนบ้ำนใหม่พนมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 620713C

413 ด.ช. นพชัย รักประเสริฐ โรงเรียนบ้ำนใหม่พนมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 620712C

414 ด.ญ. อภิสรำ โจทกระโทก โรงเรียนบ้ำนใหม่พนมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 620714C



ท่ี คํำนํำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยสำมัญ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ประจํำปีกำรศึกษำ 2562 จํำนวน 800 คน 

ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 ปี สํำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 / ปีละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิง่ท่ีน้องต้องทํำคือ >> ยืนยันสทิธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนํำสง่เอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.สํำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร สํำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ม.1 (อนุโลมให้สง่ได้ ภำยหลงัจำกเข้ำไปศึกษำแลว้)

415 ด.ญ. ชลธิชำ พันธ์ิรุณ โรงเรียนวัดดงหม(ีธรรมรสอุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 620716C

416 ด.ช. ธนกร สมสำร โรงเรียนวัดดงหม(ีธรรมรสอุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 620715C

417 ด.ญ. กัลยรัตน์ เชยหํำ โรงเรียนวัดวังพิกุล สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 620717C

418 ด.ญ. จิตติมำ จันทร์มำ โรงเรียนวัดวังพิกุล สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 620718C

419 ด.ญ. กัญญำณัฐ มิง่น้อย โรงเรียนวัดนํ้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก 620719C

420 ด.ช. วิชัย สิงค์ภำ โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิงำม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 620720C

421 ด.ญ. วรรณภำ ทิวะโต โรงเรียนบ้ำนวังขอน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 620721C

422 ด.ญ. ศิริวรรณ สอนจํำปำ โรงเรียนบ้ำนวังขอน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 620722C

423 ด.ญ. อินธิรำ เผือกกล่อม โรงเรียนบ้ำนศำลำลำย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 620723C

424 ด.ช. เจตนิพัทธ์ มีสี โรงเรียนบ้ำนซํำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 620724C

425 ด.ญ. กรวิกำ นวนทัด โรงเรียนบ้ำนวังเวิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 620725C

426 ด.ญ. ณฐิกำ หวลระลึก โรงเรียนบ้ำนวังเวิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 620726C

427 ด.ช. วัชรพล พรมหำลำ โรงเรียนบ้ำนหินกลิง้ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 620727C

428 ด.ญ. พัชรำพร แก้วฝ่ำย โรงเรียนบ้ำนเขำสูงรำษฎร์บํำรุง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 620728C

429 ด.ญ. มนชญำ อินทวงศ์ โรงเรียนบ้ำนกำศ(วัฒนำประชำนุกูล) สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 620729C

430 ด.ญ. ชนำธำร อ่อนศรี โรงเรียนบ้ำนป่ำคำป่ำม่วง สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 620730C

431 ด.ญ. ธันยพร วรรณชัย โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ(รัฐรำษฎร์บํำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 620732C

432 ด.ช. ภำนุวิชญ์ นำมปัญญำ โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ(รัฐรำษฎร์บํำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 620731C

433 ด.ญ. วรพรรณ จันซอ โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ(รัฐรำษฎร์บํำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 620733C

434 ด.ญ. เปรมฤดี ขวัญแปรจิต โรงเรียนบ้ำนกูกู้ สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต 620735C

435 ด.ญ. ชนกวรรณ ตำมชู โรงเรียนบ้ำนสำคู สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต 620736C

436 ด.ญ. พัชรำภำ พุ่มลอยฟ้ำ โรงเรียนบ้ำนสำคู สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต 620737C

437 ด.ญ. มำซีเตำะฮ์ กอระ โรงเรียนบ้ำนพำรำ สพป. ภูเก็ต เขต 1 ภูเก็ต 620734C

438 ด.ญ. กชกร ยอดจันทึก โรงเรียนบ้ำนกุดนํ้ำใส สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620738C

439 ด.ญ. กิตติยำภรณ์ กอนไธสง โรงเรียนบ้ำนกุดนํ้ำใส สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620739C

440 ด.ญ. มนัสพร คํำป๊ก โรงเรียนบ้ำนกุดนํ้ำใส สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620740C

441 ด.ช. ฆนำคม หอมสมบัติ โรงเรียนบ้ำนดง สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620744C

442 ด.ช. ศิริเทพ อุทปำ โรงเรียนบ้ำนดง สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620745C

443 ด.ญ. อุมำกร ยำงนำมอินทร์ โรงเรียนบ้ำนดง สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620746C

444 ด.ช. กรวิชญ์ จันทะรัง โรงเรียนบ้ำนดงใหญ่ สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620741C

445 ด.ญ. พำนธิดำ วรรณปะเก โรงเรียนบ้ำนดงใหญ่ สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620742C

446 ด.ญ. วันวิสำ เรืองบุญ โรงเรียนบ้ำนดงใหญ่ สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620743C

447 ด.ญ. จิรำพร รัดจันทอง โรงเรียนบ้ำนตำพวนสร้ำงแซ่ง สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620747C

448 ด.ญ. สุนำรี ปินะกะเส โรงเรียนบ้ำนตำพวนสร้ำงแซ่ง สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620748C

449 ด.ญ. สิรภัทร สิงห์โต โรงเรียนบ้ำนเมืองเสือ สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620749C

450 ด.ญ. ศิริธิดำ มะธิโต โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดง สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620750C

451 ด.ญ. อรทัย คํำแท่ง โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดง สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620751C

452 ด.ช. ธีระชัย พิศนุย โรงเรียนอนุบำลวำปีปทุม สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620752C

453 ด.ญ. มัชฌิมำ เหล่ำพำนิช โรงเรียนบ้ำนโนนเมืองสองคอน สพป. มหำสำรคำม เขต 3 มหำสำรคำม 620754C

454 ด.ญ. มำนิตำ อ่อนสมบัติ โรงเรียนบ้ำนโนนเมืองสองคอน สพป. มหำสำรคำม เขต 3 มหำสำรคำม 620755C

455 ด.ช. ศิรวิทย์ ภูศรี โรงเรียนบ้ำนโนนเมืองสองคอน สพป. มหำสำรคำม เขต 3 มหำสำรคำม 620753C

456 ด.ญ. พรพิมล คํำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว สพป. มุกดำหำร มุกดำหำร 620756C

457 ด.ช. เอกรำช โคตรพรม โรงเรียนนำเสือหลำยหนองยอ สพป. มุกดำหำร มุกดำหำร 620757C

458 ด.ญ. รุ้งนภำ เมืองจันทร์ โรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์ สพป. มุกดำหำร มุกดำหำร 620759C

459 ด.ช. อภินันท์ กมลรักษ์ โรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์ สพป. มุกดำหำร มุกดำหำร 620758C

460 ด.ญ. เอ้ือกำรย์ สุพินิจ โรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์ สพป. มุกดำหำร มุกดำหำร 620760C



ท่ี คํำนํำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยสำมัญ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ประจํำปีกำรศึกษำ 2562 จํำนวน 800 คน 

ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 ปี สํำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 / ปีละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิง่ท่ีน้องต้องทํำคือ >> ยืนยันสทิธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนํำสง่เอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.สํำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร สํำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ม.1 (อนุโลมให้สง่ได้ ภำยหลงัจำกเข้ำไปศึกษำแลว้)

461 ด.ญ. ชุติมำ เบญมำตย์ โรงเรียนบ้ำนกลำง สพป. มุกดำหำร มุกดำหำร 620761C

462 ด.ช. ณัชลัน แก้วมูล โรงเรียนบ้ำนนำป่ง สพป. มุกดำหำร มุกดำหำร 620762C

463 ด.ญ. ณัฐธิชำ ลีพุทธพันธ์ โรงเรียนบ้ำนนำป่ง สพป. มุกดำหำร มุกดำหำร 620764C

464 ด.ญ. พิรำวรรณ กุลวงค์ โรงเรียนบ้ำนนำป่ง สพป. มุกดำหำร มุกดำหำร 620765C

465 ด.ช. อรรถชัย กุลวงค์ โรงเรียนบ้ำนนำป่ง สพป. มุกดำหำร มุกดำหำร 620763C

466 ด.ช. รัชนำท บุญเกิดมวลชน เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำอํำเภอขุนยวม(ห้องเรียนบ้ำนหัวแม่ลำก๊ะเหนือ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 620766C

467 ด.ญ. สุวนันท์ กิตตินุเครำะห์ เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำอํำเภอขุนยวม(ห้องเรียนบ้ำนหัวแม่ลำก๊ะเหนือ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 620768C

468 ด.ช. เสฏฐวุฒ ิก้อมมณี เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำอํำเภอขุนยวม(ห้องเรียนบ้ำนหัวแม่ลำก๊ะเหนือ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 620767C

469 ด.ช. สิทธิพล มุรธำกันทร โรงเรียนบ้ำนท่ำหินส้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 620769C

470 ด.ช. อภิชำติ ชวลิตเดชดํำรง โรงเรียนบ้ำนท่ำหินส้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 620770C

471 ด.ญ. ณัฐธิดำ ยำเขต โรงเรียนบ้ำนนํ้ำริน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 620772C

472 ด.ญ. ณัฐวดี ใจมุข โรงเรียนบ้ำนนํ้ำริน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 620773C

473 ด.ช. เพชรแท้ เลำลี โรงเรียนบ้ำนนํ้ำริน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 620771C

474 ด.ญ. วริยำ ธรรมมีแสง โรงเรียนบ้ำนป่ำลำน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 620774C

475 ด.ญ. อรจิรำ กวำงทู โรงเรียนบ้ำนป่ำลำน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 620775C

476 ด.ญ. ฐิติกำนต์ ยงศรีปณิธำน โรงเรียนบ้ำนแม่ลำก๊ะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 620776C

477 ด.ญ. พรสวรรค์ ร่มมยุรี โรงเรียนบ้ำนแม่ลำก๊ะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 620777C

478 ด.ญ. ศรีวิลัย พรชัยวสันต์ โรงเรียนบ้ำนยำป่ำแหน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 620778C

479 ด.ช. เจตนิพัทธ์ กำวิชัย โรงเรียนบ้ำนหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 620779C

480 ด.ช. เกศฎำ มหำศักดิส์ิทธ์ิ โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ1์0 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620780C

481 ด.ญ. สิริกำนต์ วงศ์ยุพันธ์ โรงเรียนบ้ำนท่ำตำฝัง่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620781C

482 ด.ญ. นํ้ำทิพย์ เอ้ืองฟ้ำไพรวัลย์ โรงเรียนบ้ำนท่ำสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620782C

483 ด.ช. เขมรัตน์ รักษำไพรวัลย์ โรงเรียนบ้ำนแม่เต๋ีย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620783C

484 ด.ช. ภูวนัย บุญญำโสภณ โรงเรียนบ้ำนแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620784C

485 ด.ญ. วรรณ์รุณี วรนำรถฤดี โรงเรียนบ้ำนแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620787C

486 ด.ญ. วรรณิดำ ใฝ่กำรงำนย่ิงเจริญ โรงเรียนบ้ำนแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620788C

487 ด.ช. อนุวัช เปรงปรำง โรงเรียนบ้ำนแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620785C

488 ด.ช. อภิสิทธ์ิ ผำติพนำกุล โรงเรียนบ้ำนแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620786C

489 ด.ญ. น้องจันทร์ ปรีดำสิทธินันท์ โรงเรียนบ้ำนแม่หลุย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620790C

490 ด.ช. ประกำศิต เชิดชูสกุลไกร โรงเรียนบ้ำนแม่หลุย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620789C

491 ด.ญ. กนกพร สุขใกล้พระ โรงเรียนบ้ำนแม่อุมลอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620791C

492 ด.ช. ณัฐภูมิ ประพำยพิน โรงเรียนบ้ำนห้วยผึง้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620792C

493 ด.ญ. ณัฐสุดำ ประพำยพิน โรงเรียนบ้ำนห้วยผึง้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620794C

494 ด.ช. ธนวัตร หวำนหยดย้อย โรงเรียนบ้ำนห้วยผึง้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620793C

495 ด.ญ. พรสินี คํำปิรัตน์ โรงเรียนบ้ำนห้วยผึง้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620795C

496 ด.ญ. สุณี สุขเจริญสิทธ์ิ โรงเรียนบ้ำนห้วยผึง้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620796C

497 ด.ญ. ภัทรมนณ์ วงศำ โรงเรียนบ้ำนตับเต่ำ สพป. ยโสธร เขต 1 ยโสธร 620797C

498 ด.ญ. สุทธิกำนต์ วรรำช โรงเรียนบ้ำนดงสํำรำญ สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 620798C

499 ด.ช. จิรำยุ พรมจันทร์ โรงเรียนบ้ำนโนนหำด สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 620799C

500 ด.ช. รัตนพล วิไลพรรัตนำ โรงเรียนบ้ำนสมสะอำด สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 620800C

501 ด.ญ. ซูไบดะห์ อำบูวะ โรงเรียนบ้ำนตำเซะ สพป. ยะลำ เขต 1 ยะลำ 620801C

502 ด.ญ. ทัศนิม ประดู่ โรงเรียนบ้ำนลือเน็ง สพป. ยะลำ เขต 2 ยะลำ 620802C

503 ด.ญ. สำปูรอ หะยีโซะ โรงเรียนบ้ำนลือเน็ง สพป. ยะลำ เขต 2 ยะลำ 620803C

504 ด.ญ. ฟำดีละห์ ปูตะ โรงเรียนบ้ำนลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลำ เขต 2 ยะลำ 620805C

505 ด.ช. มูฮํำหมัดมะห์ฟูซ อีปง โรงเรียนบ้ำนลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลำ เขต 2 ยะลำ 620804C

506 ด.ญ. หุสนำ อะนิมะ โรงเรียนบ้ำนลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลำ เขต 2 ยะลำ 620806C



ท่ี คํำนํำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยสำมัญ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ประจํำปีกำรศึกษำ 2562 จํำนวน 800 คน 

ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 ปี สํำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 / ปีละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิง่ท่ีน้องต้องทํำคือ >> ยืนยันสทิธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนํำสง่เอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.สํำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร สํำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ม.1 (อนุโลมให้สง่ได้ ภำยหลงัจำกเข้ำไปศึกษำแลว้)

507 ด.ญ. กนกพิชญ์ แสงนุช โรงเรียนบ้ำนข้ีเหล็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 620807C

508 ด.ญ. พัสณ์นันท์ หำญอำษำ โรงเรียนบ้ำนคุยค้อ(บัญฑิตประชำสรรค)์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 620808C

509 ด.ญ. ปำริตำ พงษำพัตร โรงเรียนบ้ำนจำน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 620809C

510 ด.ญ. ศรำศิณี เดชทิศ โรงเรียนบ้ำนจำน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 620810C

511 ด.ญ. จินดำมณี บุญสม โรงเรียนบ้ำนเขวำหรดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด 620811C

512 ด.ญ. นิภำพร จํำปำมูล โรงเรียนบ้ำนฮ่องสังข์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด 620812C

513 ด.ญ. เบญจสิริ พละกรต โรงเรียนบ้ำนหนองโน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 620813C

514 ด.ช. กฤษณะ แก่นกงพำน โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 620814C

515 ด.ญ. พิมผกำ ยศกุล โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 620815C

516 ด.ช. ธรรมรัตน์ ควรทํำ โรงเรียนบ้ำนหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 620816C

517 ด.ญ. อลิสำ ผลำชิต โรงเรียนบ้ำนหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 620817C

518 ด.ญ. จุฑำรัตน์ ทัดช่อม่วง โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 620818C

519 ด.ช. รัชชำนนท์ แดนกำไสย โรงเรียนอัคคะวิทยำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 620819C

520 ด.ญ. ณัฐพร พ่ออำมำตย์ โรงเรียนบ้ำนไร่จันดี สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 620821C

521 ด.ช. อนุสรณ์ เพ็งจันทร์ โรงเรียนบ้ำนไร่จันดี สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 620820C

522 ด.ญ. อัญญำณี แสงเทพ โรงเรียนบ้ำนไร่จันดี สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 620822C

523 ด.ญ. นันทรัตน์ รัตนวิจิตร โรงเรียนวัดจํำรุง สพป. ระยอง เขต 2 ระยอง 620823C

524 ด.ญ. ลักษณี รัตนวิจิตร โรงเรียนวัดจํำรุง สพป. ระยอง เขต 2 ระยอง 620824C

525 ด.ช. ปภังกร ต่ำยชำวนำ โรงเรียนวัดถนนกะเพรำ สพป. ระยอง เขต 2 ระยอง 620825C

526 ด.ญ. อำรยำ พรมเลิศ โรงเรียนวัดถนนกะเพรำ สพป. ระยอง เขต 2 ระยอง 620826C

527 ด.ช. โย นำยโฮ โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนตะโกปิดทอง ตชด.ภำค 1 รำชบุรี 620827C

528 ด.ญ. ญำดำ ทองม้วน โรงเรียนบ้ำนโป่งกระทิงบน สพป. รำชบุรี เขต 1 รำชบุรี 620828C

529 ด.ญ. รัชฎำพร นิลวันนำ โรงเรียนบ้ำนโป่งกระทิงบน สพป. รำชบุรี เขต 1 รำชบุรี 620829C

530 ด.ญ. ทักอักษร อินแสน โรงเรียนบ้ำนลำดใหญ่ สพป. รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 620831C

531 ด.ช. อำทิตย์ มะรังกำ โรงเรียนบ้ำนลำดใหญ่ สพป. รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 620830C

532 ด.ช. ณฐพล บำนเย็น โรงเรียนวัดศรีประชุมชน สพป. รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 620832C

533 ด.ช. วิษณุ ฉิมเชิด โรงเรียนวัดศรีประชุมชน สพป. รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 620833C

534 ด.ช. เตวิด สวนนำค โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชำอุทิศ) สพป. รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 620834C

535 ด.ช. ทัชธชัย ใจซือ่ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชำอุทิศ) สพป. รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 620835C

536 ด.ช. กิตติบูรณ์ ผลบูรณ์ โรงเรียนบ้ำนโคกตูม สพป. ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 620836C

537 ด.ช. ณัฐวัชร์ สังขยำ โรงเรียนบ้ำนโคกตูม สพป. ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 620837C

538 ด.ญ. อรอุมำ มำดำยัง โรงเรียนบ้ำนโคกตูม สพป. ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 620838C

539 ด.ญ. นพรัตน์ เพ็ชรดี โรงเรียนบ้ำนบำงลี่(สุขรัฐรำษฎร์บํำรุง) สพป. ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 620839C

540 ด.ญ. ปิยพร หมอนทอง โรงเรียนบ้ำนบำงลี่(สุขรัฐรำษฎร์บํำรุง) สพป. ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 620840C

541 ด.ญ. พรทิพย์ บุญเพ่ิม โรงเรียนชุมชนบ้ำนแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 620841C

542 ด.ญ. ณัฐธิดำ โพธ์ิทอง โรงเรียนบ้ำนธงชัยสำมัคค(ีศรีสยำมอุปถัมภ์) สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 620842C

543 ด.ญ. พรนภำ พิศสนอง โรงเรียนบ้ำนธงชัยสำมัคค(ีศรีสยำมอุปถัมภ์) สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 620843C

544 ด.ญ. จีรนันท์ เม้ยขันหมำก โรงเรียนบ้ำนหนองขำม สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 620845C

545 ด.ญ. เจนจิรำ สุวรรณ์ โรงเรียนบ้ำนหนองขำม สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 620846C

546 ด.ช. ธีรเดช เหลืองขมิน้ โรงเรียนบ้ำนหนองขำม สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 620844C

547 ด.ญ. สิริญำกรณ์ คํำโส โรงเรียนชุมชนบ้ำนแหง สพป. ลํำปำง เขต 1 ลํำปำง 620847C

548 ด.ญ. มำลี เบียงแล โรงเรียนบ่อสีเ่หลีย่มวิทยำ สพป. ลํำปำง เขต 1 ลํำปำง 620848C

549 ด.ช. ชำนน บันดำลคีรี โรงเรียนแม่ฮ่ำงวิทยำ สพป. ลํำปำง เขต 1 ลํำปำง 620849C

550 ด.ช. รัชชำนนท์ ภูสุด โรงเรียนชุมชนบ้ำนมัว่ สพป. ลํำปำง เขต 2 ลํำปำง 620850C

551 ด.ญ. มำริญำ ปะทันยะ โรงเรียนบ้ำนทุ่งฮ้ำง สพป. ลํำปำง เขต 3 ลํำปำง 620851C

552 ด.ญ. รัตนำกรณ์ หวำนดี โรงเรียนบ้ำนนํ้ำจํำ สพป. ลํำปำง เขต 3 ลํำปำง 620852C



ท่ี คํำนํำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยสำมัญ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ประจํำปีกำรศึกษำ 2562 จํำนวน 800 คน 

ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 ปี สํำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 / ปีละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิง่ท่ีน้องต้องทํำคือ >> ยืนยันสทิธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนํำสง่เอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.สํำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร สํำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ม.1 (อนุโลมให้สง่ได้ ภำยหลงัจำกเข้ำไปศึกษำแลว้)

553 ด.ญ. วัลภำ ต้อนรับ โรงเรียนบ้ำนนํ้ำจํำ สพป. ลํำปำง เขต 3 ลํำปำง 620853C

554 ด.ญ. พิมพ์วิภำ ศรีดำทองกุล โรงเรียนบ้ำนปงถ้ํำ สพป. ลํำปำง เขต 3 ลํำปำง 620854C

555 ด.ญ. ปำณิตำ สอดสี โรงเรียนบ้ำนป่ำเหว สพป. ลํำปำง เขต 3 ลํำปำง 620855C

556 ด.ญ. พิมพิกำ เพ็ชร์แจ้ง โรงเรียนบ้ำนแม่สุขใน สพป. ลํำปำง เขต 3 ลํำปำง 620857C

557 ด.ญ. ภัททิยำ คอสัน้ โรงเรียนบ้ำนแม่สุขใน สพป. ลํำปำง เขต 3 ลํำปำง 620858C

558 ด.ญ. ศรัญญำ ฝัน้ปัญญำ โรงเรียนบ้ำนแม่สุขใน สพป. ลํำปำง เขต 3 ลํำปำง 620859C

559 ด.ช. อนุวัฒน์ พันเรือนดี โรงเรียนบ้ำนแม่สุขใน สพป. ลํำปำง เขต 3 ลํำปำง 620856C

560 ด.ญ. ประวีณำ ปันยูร โรงเรียนบ้ำนโป่งรู สพป. ลํำพูน เขต 1 ลํำพูน 620860C

561 ด.ช. ณัฐภูมิ บุตรแสง โรงเรียนวัดอรัญญำรำม สพป. ลํำพูน เขต 1 ลํำพูน 620861C

562 ด.ญ. ภัสสรำพร จันทร์เจริญสุข โรงเรียนวัดอรัญญำรำม สพป. ลํำพูน เขต 1 ลํำพูน 620863C

563 ด.ช. สุรพิทักษ์ ตรีครบุรี โรงเรียนวัดอรัญญำรำม สพป. ลํำพูน เขต 1 ลํำพูน 620862C

564 ด.ช. ธนบดี เสนสุภำ โรงเรียนบ้ำนปวงคํำ(ประชำอุทิศ) สพป. ลํำพูน เขต 2 ลํำพูน 620864C

565 ด.ช. ธีรภัทร์ อุดอ้ำย โรงเรียนบ้ำนปวงคํำ(ประชำอุทิศ) สพป. ลํำพูน เขต 2 ลํำพูน 620865C

566 ด.ญ. ศุภัคสิตรำ ปันทะวัน โรงเรียนบ้ำนปวงคํำ(ประชำอุทิศ) สพป. ลํำพูน เขต 2 ลํำพูน 620866C

567 ด.ญ. ญำธิกำรณ์ ใบรัก โรงเรียนบ้ำนวังมน สพป. ลํำพูน เขต 2 ลํำพูน 620867C

568 ด.ญ. กชกร วันเสำร์ โรงเรียนบ้ำนหนองหลัก สพป. ลํำพูน เขต 2 ลํำพูน 620868C

569 ด.ญ. สุดำพร บงดี โรงเรียนบ้ำนหนองหลัก สพป. ลํำพูน เขต 2 ลํำพูน 620869C

570 ด.ญ. ธัญชนก หล้ำมี โรงเรียนบ้ำนห้วยปิง สพป. ลํำพูน เขต 2 ลํำพูน 620872C

571 ด.ช. ธีระเทพ คํำมี โรงเรียนบ้ำนห้วยปิง สพป. ลํำพูน เขต 2 ลํำพูน 620870C

572 ด.ช. สุทธิพงษ์ อะเต๋ำ โรงเรียนบ้ำนห้วยปิง สพป. ลํำพูน เขต 2 ลํำพูน 620871C

573 ด.ญ. ธีรำพร ภูเขียวศักดิ์ โรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำงวังเย็น สพป. เลย เขต 1 เลย 620873C

574 ด.ช. ณัฐวุฒ ิชัชวำลย์ โรงเรียนบ้ำนหนองดอกบัว สพป. เลย เขต 1 เลย 620874C

575 ด.ญ. ธนัชพร ลือเดช โรงเรียนบ้ำนหนองดอกบัว สพป. เลย เขต 1 เลย 620875C

576 ด.ญ. ชลธิชำ โยวะ โรงเรียนโคกสง่ำ สพป. เลย เขต 2 เลย 620876C

577 ด.ญ. กชพร สุมทุมทิพย์ โรงเรียนชุมชนบ้ำนทรำยขำว สพป. เลย เขต 2 เลย 620877C

578 ด.ญ. นํ้ำฝน ภูสมศรี โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 เลย 620878C

579 ด.ญ. กัญญำรัตน์ สุพรม โรงเรียนบ้ำนทุ่งเทิง สพป. เลย เขต 3 เลย 620880C

580 ด.ช. นพรินทร์ พุทธสิมมำ โรงเรียนบ้ำนทุ่งเทิง สพป. เลย เขต 3 เลย 620879C

581 ด.ญ. พัชรำภำ วันทองสุข โรงเรียนบ้ำนหนองหลวง สพป. เลย เขต 3 เลย 620881C

582 ด.ญ. กนกพร บุญสุข โรงเรียนบ้ำนคอนกำม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 620884C

583 ด.ญ. ณัฐภรณ์ ใชยสังกำ โรงเรียนบ้ำนคอนกำม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 620885C

584 ด.ญ. สิริวิภำ คํำเอ่ียม โรงเรียนบ้ำนคอนกำม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 620886C

585 ด.ญ. กัญญำภัทร จันทอง โรงเรียนบ้ำนตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 620887C

586 ด.ญ. เบญญำภำ เหลวกูล โรงเรียนบ้ำนตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 620888C

587 ด.ญ. ธยำนี ศรีอ่อน โรงเรียนบ้ำนตูม(นพค.15 กรป.กลำงอุปถัมภ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 620882C

588 ด.ญ. ธิดำรัตน์ ต้นเกษ โรงเรียนบ้ำนตูม(นพค.15 กรป.กลำงอุปถัมภ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 620883C

589 ด.ช. ระพีพัฒน์ ทองระมุน โรงเรียนบ้ำนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ 620889C

590 ด.ช. วงศ์วิชญ์ กิง่นอก โรงเรียนบ้ำนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ 620890C

591 ด.ญ. ศุภำวรรณ ภักดี โรงเรียนบ้ำนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ 620891C

592 ด.ญ. ศรัญญำ วงศ์ทอง โรงเรียนบ้ำนท่ำพระตระกำศ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ 620892C

593 ด.ญ. กมลวรรณ ขยันวงษ์ โรงเรียนบ้ำนหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ 620893C

594 ด.ญ. บุษยำกร เปียพรัด โรงเรียนบ้ำนหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ 620894C

595 ด.ญ. ปวีณำ เพชรสังหำร โรงเรียนบ้ำนหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ 620895C

596 ด.ญ. พิชญำภำ สมบัติ โรงเรียนบ้ำนหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ 620896C

597 ด.ญ. นิติกำนต์ ไตรทิพย์ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 620898C

598 ด.ญ. เบญจมำศ ร่วมกิง่ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 620899C



ท่ี คํำนํำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยสำมัญ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ประจํำปีกำรศึกษำ 2562 จํำนวน 800 คน 

ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 ปี สํำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 / ปีละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิง่ท่ีน้องต้องทํำคือ >> ยืนยันสทิธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนํำสง่เอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.สํำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร สํำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ม.1 (อนุโลมให้สง่ได้ ภำยหลงัจำกเข้ำไปศึกษำแลว้)

599 ด.ช. ศักดิส์ิริ แสนหูม โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 620897C

600 ด.ญ. พุทธศรักษ์ เชียงไขแก้ว โรงเรียนท่ำศำลำรำษฎร์วิทยำ สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 620900C

601 ด.ญ. ศลิษำ หมุนทอง โรงเรียนท่ำศำลำรำษฎร์วิทยำ สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 620901C

602 ด.ช. กฤษณะ มวลปำก โรงเรียนบ้ำนนำจำน สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 620902C

603 ด.ญ. ณัชนันท์ ผำลคํำ โรงเรียนบ้ำนนำจำน สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 620904C

604 ด.ช. ธเนศวร ประทุมทอง โรงเรียนบ้ำนนำจำน สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 620903C

605 ด.ญ. รัชณีกร สุวรรณไตร โรงเรียนบ้ำนนำจำน สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 620905C

606 ด.ช. พงศธร ขุนทอง โรงเรียนบ้ำนนำเดือ่ สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 620906C

607 ด.ช. อดิศักดิ ์คํำชัยภูมิ โรงเรียนบ้ำนนำเดือ่ สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 620907C

608 ด.ญ. อภิญำ มอญปำก โรงเรียนบ้ำนโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ5) สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 620908C

609 ด.ช. นัฐพงษ์ ไขไพวัลย์ โรงเรียนบ้ำนวังปลำเซือม สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 620909C

610 ด.ญ. สุนันทินี วงศ์อินพ่อ โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 620910C

611 ด.ช. พีรพัฒน์ ปัทมำตร โรงเรียนบ้ำนดอนแดงคํำอ้อ สพป. สกลนคร เขต 3 สกลนคร 620911C

612 ด.ญ. วิชุดำ ศรีพอ โรงเรียนบ้ำนดอนแดงคํำอ้อ สพป. สกลนคร เขต 3 สกลนคร 620912C

613 ด.ญ. อภัสรำ โสภำคํำ โรงเรียนบ้ำนดอนแดงคํำอ้อ สพป. สกลนคร เขต 3 สกลนคร 620913C

614 ด.ญ. มยุรำ มะแซ โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนสือ่มวลชนกีฬำ ตชด.ภำค 4 สงขลำ 620914C

615 ด.ญ. รุ่งรำตรี สำรบำล โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนสือ่มวลชนกีฬำ ตชด.ภำค 4 สงขลำ 620915C

616 ด.ญ. สุชำดำ ศรีคงแก้ว โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนสือ่มวลชนกีฬำ ตชด.ภำค 4 สงขลำ 620916C

617 ด.ญ. ปวริศำ ศรีประสม โรงเรียนบ้ำนต้นปริง สพป. สงขลำ เขต 1 สงขลำ 620917C

618 ด.ญ. จรัญญำ เรืองศรี โรงเรียนบ้ำนวัดใหม่ สพป. สงขลำ เขต 1 สงขลำ 620918C

619 ด.ญ. นภสร ปักษิณ โรงเรียนบ้ำนวัดใหม่ สพป. สงขลำ เขต 1 สงขลำ 620919C

620 ด.ญ. จรณำ สีหำนำม โรงเรียนวัดกลำง สพป. สงขลำ เขต 1 สงขลำ 620922C

621 ด.ช. ณัชพล พฤษชำติ โรงเรียนวัดกลำง สพป. สงขลำ เขต 1 สงขลำ 620920C

622 ด.ญ. ทิพรดำ โภชนกิจ โรงเรียนวัดกลำง สพป. สงขลำ เขต 1 สงขลำ 620923C

623 ด.ช. ธนวิทย์ จันทรังสี โรงเรียนวัดกลำง สพป. สงขลำ เขต 1 สงขลำ 620921C

624 ด.ญ. ศรินยำ หนูแสง โรงเรียนวัดกลำง สพป. สงขลำ เขต 1 สงขลำ 620924C

625 ด.ญ. กุลธิดำ จันทร์แดง โรงเรียนวัดหน้ำเมือง สพป. สงขลำ เขต 1 สงขลำ 620925C

626 ด.ญ. พิมลรัตน์ เทียบปำน โรงเรียนวัดหน้ำเมือง สพป. สงขลำ เขต 1 สงขลำ 620926C

627 ด.ญ. อมิตำ หมัดแหล๊ะ โรงเรียนบ้ำนลำนควำย สพป. สงขลำ เขต 2 สงขลำ 620927C

628 ด.ญ. ฮำวำ ปำนสนัน่ โรงเรียนบ้ำนลำนควำย สพป. สงขลำ เขต 2 สงขลำ 620928C

629 ด.ญ. ณัฐภรณ์ เพชรพงษ์ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภำพท่ี11 สพป. สงขลำ เขต 2 สงขลำ 620929C

630 ด.ญ. อธิชำ บุญศิริ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภำพท่ี11 สพป. สงขลำ เขต 2 สงขลำ 620930C

631 ด.ญ. นภัสสร อยู่พ่วง โรงเรียนวัดท่ำหยี สพป. สงขลำ เขต 2 สงขลำ 620931C

632 ด.ช. ฐำนพัฒน์ ผำโท โรงเรียนวัดม่วงค่อม สพป. สงขลำ เขต 2 สงขลำ 620932C

633 ด.ญ. นันทิตำ ธัญญะผล โรงเรียนวัดม่วงค่อม สพป. สงขลำ เขต 2 สงขลำ 620934C

634 ด.ช. สุรธัช รำชอำษำ โรงเรียนวัดม่วงค่อม สพป. สงขลำ เขต 2 สงขลำ 620933C

635 ด.ช. นพดล หนูแก้ว โรงเรียนบ้ำนนำหว้ำ(นิคมอุทิศ) สพป. สงขลำ เขต 3 สงขลำ 620935C

636 ด.ญ. ศศิตำ แส่อ่อง โรงเรียนบ้ำนนำหว้ำ(นิคมอุทิศ) สพป. สงขลำ เขต 3 สงขลำ 620936C

637 ด.ญ. วำสิฎฐี วันแรก โรงเรียนบ้ำนปริกใต้(นํำรำษฎร์สำมัคค)ี สพป. สงขลำ เขต 3 สงขลำ 620937C

638 ด.ญ. อนุชสรำ อิแอ โรงเรียนบ้ำนป่ำกอ สพป. สงขลำ เขต 3 สงขลำ 620938C

639 ด.ญ. ณิตซรีน ขํำนุรักษ์ โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะปรัง สพป. สตูล สตูล 620939C

640 ด.ญ. มุทิตำ สะอำด โรงเรียนบ้ำนบ่อหิน สพป. สตูล สตูล 620940C

641 ด.ญ. สิรินำฏ เกือ้หลี โรงเรียนบ้ำนบ่อหิน สพป. สตูล สตูล 620941C

642 ด.ญ. ปำริตำ อัศนีย์ โรงเรียนบ้ำนบันนังปุเลำ สพป. สตูล สตูล 620942C

643 ด.ญ. ศศิธร เนพอ โรงเรียนบ้ำนบันนังปุเลำ สพป. สตูล สตูล 620943C

644 ด.ช. ดำวุต โดงกูล โรงเรียนบ้ำนไร่ สพป. สตูล สตูล 620944C



ท่ี คํำนํำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยสำมัญ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ประจํำปีกำรศึกษำ 2562 จํำนวน 800 คน 

ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 ปี สํำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 / ปีละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิง่ท่ีน้องต้องทํำคือ >> ยืนยันสทิธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนํำสง่เอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.สํำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร สํำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ม.1 (อนุโลมให้สง่ได้ ภำยหลงัจำกเข้ำไปศึกษำแลว้)

645 ด.ญ. ตรีนุช สำและ โรงเรียนบ้ำนไร่ สพป. สตูล สตูล 620946C

646 ด.ช. นภัทร เมฆเรือง โรงเรียนบ้ำนไร่ สพป. สตูล สตูล 620945C

647 ด.ญ. ดวงนพวรรณ สังข์ทอง โรงเรียนบ้ำนคลองบำงกก สพป. สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 620947C

648 ด.ญ. ญำดำ เสนิรำช โรงเรียนบ้ำนลำดใหญ่สำมัคคี สพป. สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 620948C

649 ด.ช. ฐนะวัฒน์ สรรพำวุธ โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนคลองตะเคียนชัย ตชด.ภำค 1 สระแก้ว 620949C

650 ด.ญ. ธิดำรัตน์ บุญงำม โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนคลองตะเคียนชัย ตชด.ภำค 1 สระแก้ว 620950C

651 ด.ญ. พรนภำ ไชยชนะ โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนํ้ำอ้อม ตชด.ภำค 1 สระแก้ว 620951C

652 ด.ญ. วรินดำ พิมชัย โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนํ้ำอ้อม ตชด.ภำค 1 สระแก้ว 620952C

653 ด.ช. วิทวัส วงค์สุวรรณ โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนวังศรีทอง ตชด.ภำค 1 สระแก้ว 620953C

654 ด.ช. นพรัตน์ พ่ึงจินดำ โรงเรียนบ้ำนซับน้อย สพป. สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 620954C

655 ด.ญ. อรอุมำ คิดค้ำ โรงเรียนบ้ำนซับน้อย สพป. สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 620955C

656 ด.ช. เทพฤทธ์ิ เสกสรรค์ โรงเรียนบ้ำนทัพหลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 620956C

657 ด.ญ. อัญญำณี เกำะจันทึก โรงเรียนบ้ำนทัพหลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 620957C

658 ด.ญ. วำลิณี ศรีสรรงำม โรงเรียนนิคมทับกวำงสงเครำะห์2 สพป. สระบุรี เขต 2 สระบุรี 620958C

659 ด.ญ. จุฑำมำศ มัน่รอด โรงเรียนอนุบำลเมืองสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี สิงห์บุรี 620959C

660 ด.ญ. พิมพ์ชนก พรหมภัทร โรงเรียนอนุบำลเมืองสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี สิงห์บุรี 620960C

661 ด.ญ. จันทร์จิรำ ย้ิมพิน โรงเรียนบ้ำนเมืองเก่ำ(ศรีอินทรำทิตย์) สพป. สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 620962C

662 ด.ญ. ชรินรัตน์ อินอยู่ โรงเรียนบ้ำนเมืองเก่ำ(ศรีอินทรำทิตย์) สพป. สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 620963C

663 ด.ญ. จีรำภำ พวงขจร โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม สพป. สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 620964C

664 ด.ญ. ณัชชำ อุ๊ดจิว๋ โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม สพป. สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 620965C

665 ด.ญ. พิมพ์ใจ แก้วบังเกิด โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม สพป. สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 620966C

666 ด.ญ. บัณฑิตำ ศรีคํำพร โรงเรียนบ้ำนหนองจัง สพป. สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 620967C

667 ด.ญ. มิยำวดี จิตรกล้ำ โรงเรียนบ้ำนหนองจัง สพป. สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 620968C

668 ด.ญ. วรัญญำ แก้วสุขเรือง โรงเรียนบ้ำนหนองมะเกลือ สพป. สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 620969C

669 ด.ญ. ศุภำวรรณ พยอม โรงเรียนบ้ำนหนองมะเกลือ สพป. สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 620970C

670 ด.ญ. สุภัชชำ มัน่ประสงค์ โรงเรียนบ้ำนหนองมะเกลือ สพป. สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 620971C

671 ด.ญ. ชุติมำ นวลจันทร์ โรงเรียนวัดเสำหิน สพป. สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 620961C

672 ด.ญ. พัตรพิมล แพงเนตร โรงเรียนวัดหำงตลำด สพป. สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 620972C

673 ด.ญ. เพชรนภำ จันทร์หอม โรงเรียนวัดหำงตลำด สพป. สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 620973C

674 ด.ช. นภดล เจริญสุข โรงเรียนบ้ำนท่ำชัย สพป. สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 620974C

675 ด.ญ. ฉัตรสุดำ พรมกุล โรงเรียนบ้ำนสะท้อ สพป. สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 620975C

676 ด.ญ. รัชพร รักษวรรณำ โรงเรียนบ้ำนสะท้อ สพป. สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 620976C

677 ด.ช. พฤทธ์ิ กำฬภักดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ20(บ้ำนหนองมะค่ำโมง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 620977C

678 ด.ญ. วันธิสำ สวนกูล โรงเรียนบ้ำนม่วงลีบ สพป. สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 สุรำษฎร์ธำนี 620978C

679 ด.ช. ทศพล แผ่นศิลำ โรงเรียนบ้ำนควนสระ สพป. สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 620979C

680 ด.ช. ธีรศักดิ ์คีรีรักษ์ โรงเรียนบ้ำนควนสระ สพป. สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 620980C

681 ด.ช. นัทธพงศ์ แจ้งใจ โรงเรียนบ้ำนควนสระ สพป. สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 620981C

682 ด.ญ. อรัญญำ มณีมัย โรงเรียนบ้ำนควนสระ สพป. สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 620982C

683 ด.ญ. ธัญญำเรศ จงหำญ โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนชํำปะโต ตชด.ภำค 2 สุรินทร์ 620983C

684 ด.ญ. บุณยวีย์ แซ่เหงำ โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนตำตุม ตชด.ภำค 2 สุรินทร์ 620984C

685 ด.ช. ธนกร พันพูก โรงเรียนบ้ำนคอโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 620985C

686 ด.ญ. อรจิรำ บํำรุงศรี โรงเรียนบ้ำนคอโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 620986C

687 ด.ช. เกษมวัฒน์ เป็นพุ่มพวง โรงเรียนบ้ำนโคกมะเมียน(ธรรมสุชำติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 620987C

688 ด.ช. อนุรักษ์ แซ่จึง โรงเรียนบ้ำนโคกมะเมียน(ธรรมสุชำติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 620988C

689 ด.ช. ทรงพล คํำเสียง โรงเรียนบ้ำนนำสม(วิไลรำษฎร์ศึกษำ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 620989C

690 ด.ช. นิธิกร จับไหวดี โรงเรียนบ้ำนนำสม(วิไลรำษฎร์ศึกษำ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 620990C



ท่ี คํำนํำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยสำมัญ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ประจํำปีกำรศึกษำ 2562 จํำนวน 800 คน 

ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 ปี สํำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 / ปีละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิง่ท่ีน้องต้องทํำคือ >> ยืนยันสทิธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนํำสง่เอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.สํำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร สํำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ม.1 (อนุโลมให้สง่ได้ ภำยหลงัจำกเข้ำไปศึกษำแลว้)

691 ด.ญ. สุวรรณภำ สุดโทวำ โรงเรียนบ้ำนนำสม(วิไลรำษฎร์ศึกษำ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 620991C

692 ด.ช. จักรกฤษณ์ รวดเร็ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 620992C

693 ด.ญ. จิรนันท์ ถำพรพำท โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 620993C

694 ด.ญ. โชษิตำ เพ่งพิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 620994C

695 ด.ช. ณรงค์ศักดิ ์คํำกอง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยำคม) สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 620995C

696 ด.ญ. จันจิรำ เหมือนมำตย์ โรงเรียบ้ำนอำโพน(สหมิตรสงเครำะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 620997C

697 ด.ช. ปัญญำกร บำร์ตัน คิลลำร์ด จูเนียร์ โรงเรียบ้ำนอำโพน(สหมิตรสงเครำะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 620996C

698 ด.ญ. ศศิวิมล สมศรี โรงเรียบ้ำนอำโพน(สหมิตรสงเครำะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 620998C

699 ด.ญ. พิมพ์ชนก ผูร้ะย้ำ โรงเรียนรัตนวิทยำคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 620999C

700 ด.ช. กษิตย์ แป๊ะป๋อง โรงเรียนกลำโหมรำชเสนำ2 สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621000C

701 ด.ญ. สุภำภรณ์ แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนกลำโหมรำชเสนำ2 สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621001C

702 ด.ญ. ชฎำภรณ์ สอนบุญตำ โรงเรียนบ้ำนก็วล สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621004C

703 ด.ช. ปรวัฒน์ แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้ำนก็วล สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621002C

704 ด.ช. สำริน สำคเรศ โรงเรียนบ้ำนก็วล สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621003C

705 ด.ญ. อินทุอร องอำจ โรงเรียนบ้ำนกู่ สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621005C

706 ด.ช. คฑำวุธ พรมพุ้ย โรงเรียนบ้ำนเกำะตรวจ สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621006C

707 ด.ญ. พรทิพย์ วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้ำนเกำะตรวจ สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621007C

708 ด.ญ. เอมิกำ ชฎำทอง โรงเรียนบ้ำนเกำะตรวจ สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621008C

709 ด.ญ. นำรีรัตน์ แป๊ะเขียว โรงเรียนบ้ำนคะนำ สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621009C

710 ด.ญ. สุคันธรัตน์ แก้วหอม โรงเรียนบ้ำนคะนำ สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621010C

711 ด.ญ. นันทิยำ ชัยฤทธ์ิกุลวงศ์ โรงเรียนบ้ำนจำรย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621012C

712 ด.ช. สันติ ปิน่วันนำ โรงเรียนบ้ำนจำรย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621011C

713 ด.ญ. ชุติสรำ ครุฑอยู่ โรงเรียนบ้ำนฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621013C

714 ด.ญ. สุภำรัตน์ พิระภำค โรงเรียนบ้ำนชํำเบง สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621014C

715 ด.ญ. สุพรรษำ ภูมิพัฒน์ โรงเรียนบ้ำนชํำสมิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621015C

716 ด.ช. เตชินต์ วงษ์วำท โรงเรียนบ้ำนโชคนำสำม สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621016C

717 ด.ญ. นิลมล วงเหิม โรงเรียนบ้ำนโชคนำสำม สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621017C

718 ด.ญ. จิรวรรณ พันโนฤทธ์ิ โรงเรียนบ้ำนโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621018C

719 ด.ญ. นวพร นรินทร์ โรงเรียนบ้ำนโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621019C

720 ด.ญ. ศิริกัลยำ ดำวผักชี โรงเรียนบ้ำนโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621020C

721 ด.ญ. สุวรรณภูมิ อุตรำศรี โรงเรียนบ้ำนโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621021C

722 ด.ญ. ปำริฉัตร คมคำย โรงเรียนบ้ำนละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621022C

723 ด.ญ. ปิยวดี แต้มทอง โรงเรียนบ้ำนละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621023C

724 ด.ญ. ยุพำรัตน์ ภูมีแกดํำ โรงเรียนบ้ำนละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621024C

725 ด.ญ. นุชจรีย์ ถนอมเมือง โรงเรียนบ้ำนละเอำะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621025C

726 ด.ญ. เกษรำพร บุญละออง โรงเรียนบ้ำนสํำโรง สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621026C

727 ด.ญ. ณัฐชำ วรสำร โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621027C

728 ด.ญ. กชกร เช่ือฟัง โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621028C

729 ด.ญ. จิรัชยำ จันดี โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621029C

730 ด.ญ. วริฺณพร ชัยสำร โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621030C

731 ด.ญ. ขวัญจิรำ เช้ือจันอรรถ โรงเรียนบ้ำนท่ำสํำรำญ สพป. หนองคำย เขต 1 หนองคำย 621031C

732 ด.ญ. จิตติพร สำยสุด โรงเรียนบ้ำนดอนเหมือด สพป. หนองคำย เขต 2 หนองคำย 621034C

733 ด.ช. ณัฐวุฒ ิคํำเวียง โรงเรียนบ้ำนดอนเหมือด สพป. หนองคำย เขต 2 หนองคำย 621032C

734 ด.ช. พลพล จรบุรมย์ โรงเรียนบ้ำนดอนเหมือด สพป. หนองคำย เขต 2 หนองคำย 621033C

735 ด.ช. คํำพำ ดียำ โรงเรียนชุมชนบ้ำนกุดดู่ สพป. หนองบัวลํำภู เขต 1 หนองบัวลํำภู 621035C

736 ด.ญ. กรรณิกำร์ วันเพชร โรงเรียนบ้ำนดงบำก สพป. หนองบัวลํำภู เขต 1 หนองบัวลํำภู 621036C



ท่ี คํำนํำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยสำมัญ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ประจํำปีกำรศึกษำ 2562 จํำนวน 800 คน 

ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 ปี สํำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 / ปีละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิง่ท่ีน้องต้องทํำคือ >> ยืนยันสทิธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนํำสง่เอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.สํำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร สํำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ม.1 (อนุโลมให้สง่ได้ ภำยหลงัจำกเข้ำไปศึกษำแลว้)

737 ด.ญ. สุนันทำ พันธ์พิม โรงเรียนบ้ำนโนนงำม สพป. หนองบัวลํำภู เขต 1 หนองบัวลํำภู 621037C

738 ด.ญ. กรรณิกำร์ สร้อยวิทยำ โรงเรียนบ้ำนวังหินซำ สพป. หนองบัวลํำภู เขต 2 หนองบัวลํำภู 621038C

739 ด.ช. สุทธิรักษ์ ดำทำ โรงเรียนอนุบำลป่ำ่โมก(วัดโบสถ์สำยทอง) สพป. อ่ำงทอง อ่ำงทอง 621039C

740 ด.ญ. ขนิษฐำ บัวชน โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยเวียงงำม ตชด.ภำค 2 อุดรธำนี 621041C

741 ด.ช. ธันวำ เยำวะนิช โรงเรียนตํำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยเวียงงำม ตชด.ภำค 2 อุดรธำนี 621040C

742 ด.ช. ยุทธภูมิ สุมำคง โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองเชียงพิณ5 สพป. อุดรธำนี เขต 1 อุดรธำนี 621042C

743 ด.ช. ณัฐชนนท์ แก้วปัญญำ โรงเรียนบ้ำนหนองบัว สพป. อุดรธำนี เขต 1 อุดรธำนี 621043C

744 ด.ญ. กนิษฐำ นำววิเศษ โรงเรียนบ้ำนหนองแวงฮีคํำหมำกคูณ สพป. อุดรธำนี เขต 1 อุดรธำนี 621044C

745 ด.ญ. ไขนภำ สร้อยสมุทร โรงเรียนบ้ำนหนองแวงฮีคํำหมำกคูณ สพป. อุดรธำนี เขต 1 อุดรธำนี 621045C

746 ด.ญ. พรวิภำ โททวง โรงเรียนบ้ำนหนองแวงฮีคํำหมำกคูณ สพป. อุดรธำนี เขต 1 อุดรธำนี 621046C

747 ด.ช. ปฏิวัติ ลือหำร โรงเรียนบ้ำนเกิง้น้อย สพป. อุดรธำนี เขต 2 อุดรธำนี 621047C

748 ด.ช. ปัญญำพร บริกุล โรงเรียนบ้ำนเกิง้น้อย สพป. อุดรธำนี เขต 2 อุดรธำนี 621048C

749 ด.ญ. จุไรรัตน์ โพธิคํำตำ โรงเรียนบ้ำนนำนกชุมนำชุมพร สพป. อุดรธำนี เขต 2 อุดรธำนี 621052C

750 ด.ช. ธันวำ แก้วกัลยำ โรงเรียนบ้ำนนำนกชุมนำชุมพร สพป. อุดรธำนี เขต 2 อุดรธำนี 621049C

751 ด.ช. รัชพล ภำรสุวรรณ โรงเรียนบ้ำนนำนกชุมนำชุมพร สพป. อุดรธำนี เขต 2 อุดรธำนี 621050C

752 ด.ญ. ศิริญำณี ศรีมะโรง โรงเรียนบ้ำนนำนกชุมนำชุมพร สพป. อุดรธำนี เขต 2 อุดรธำนี 621053C

753 ด.ช. เอกวิทย์ รัตน์ทิพย์ โรงเรียนบ้ำนนำนกชุมนำชุมพร สพป. อุดรธำนี เขต 2 อุดรธำนี 621051C

754 ด.ช. ดนุพล ปีกกำง โรงเรียนบ้ำนเหล่ำแชแลหนองแวง สพป. อุดรธำนี เขต 2 อุดรธำนี 621054C

755 ด.ญ. เดือนนภำ หำญณรงค์ โรงเรียนบ้ำนเหล่ำแชแลหนองแวง สพป. อุดรธำนี เขต 2 อุดรธำนี 621055C

756 ด.ญ. บัณฑิตำ วังดู่ โรงเรียนอนุบำลกุมภวำปี สพป. อุดรธำนี เขต 2 อุดรธำนี 621057C

757 ด.ญ. พรรณนิภำ สำวำโย โรงเรียนอนุบำลกุมภวำปี สพป. อุดรธำนี เขต 2 อุดรธำนี 621058C

758 ด.ช. รำชันย์ วงษ์ภูธร โรงเรียนอนุบำลกุมภวำปี สพป. อุดรธำนี เขต 2 อุดรธำนี 621056C

759 ด.ช. ธนกฤต แพงไพรี โรงเรียนบ้ำนยำง(อำสำพัฒนำ3) สพป. อุดรธำนี เขต 3 อุดรธำนี 621059C

760 ด.ญ. วิภำวรรณ สุจริต โรงเรียนบ้ำนหนองกำโนนสิมมำ สพป. อุดรธำนี เขต 3 อุดรธำนี 621060C

761 ด.ช. ธีระวุฒ ิประเสริฐชำติ โรงเรียนบ้ำนทุ่งทอง สพป. อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 621061C

762 ด.ญ. สุปรำณี แสงสว่ำง โรงเรียนบ้ำนทุ่งทอง สพป. อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 621062C

763 ด.ญ. จันทิมำ บุดดีคํำ โรงเรียนบ้ำนนำหลวง สพป. อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 621063C

764 ด.ญ. มนัสนันท์ ทรัพย์เจริญ โรงเรียนเทศบำลท่ำอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 621064C

765 ด.ญ. จันจิรำ พันหล้ำ โรงเรียนอนุบำลท่ำปลำ(ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ 621066C

766 ด.ญ. ณัฐธิชำ แจงมุย้ โรงเรียนอนุบำลท่ำปลำ(ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ 621067C

767 ด.ญ. นํ้ำฝน เงินน้อย โรงเรียนอนุบำลท่ำปลำ(ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ 621068C

768 ด.ช. อินทรเทพ เลิศอมรศิริ โรงเรียนอนุบำลท่ำปลำ(ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ 621065C

769 ด.ญ. เปรมปรำ โพธ์ิมูล โรงเรียนวัดหำดทนง สพป. อุทัยธำนี เขต 1 อุทัยธำนี 621069C

770 ด.ช. ธนวัฒน์ ขยันขันเกตุ โรงเรียนอนุบำลสว่ำงอำรมณ์ สพป. อุทัยธำนี เขต 1 อุทัยธำนี 621070C

771 ด.ญ. นํ้ำฝน ขํำอิง โรงเรียนอนุบำลสว่ำงอำรมณ์ สพป. อุทัยธำนี เขต 1 อุทัยธำนี 621071C

772 ด.ญ. พัชรำภรณ์ เกตุกสิกรณ์ โรงเรียนอนุบำลสว่ำงอำรมณ์ สพป. อุทัยธำนี เขต 1 อุทัยธำนี 621072C

773 ด.ช. ธนกร ใจภักดี โรงเรียนบ้ำนเป้ำ(รัฐรำษฎร์บํำรุง) สพป. อุบลรำชธำนี เขต 1 อุบลรำชธำนี 621074C

774 ด.ญ. สุชำนันท์ สำระภำ โรงเรียนบ้ำนเป้ำ(รัฐรำษฎร์บํำรุง) สพป. อุบลรำชธำนี เขต 1 อุบลรำชธำนี 621075C

775 ด.ญ. รัญชิดำ บุญชิต โรงเรียนบ้ำนหนองหลัก สพป. อุบลรำชธำนี เขต 1 อุบลรำชธำนี 621076C

776 ด.ญ. รจนำ อุ้มบุญ โรงเรียนบ้ำนหำด สพป. อุบลรำชธำนี เขต 1 อุบลรำชธำนี 621078C

777 ด.ช. สรำวุฒ ิตะกิม่นอก โรงเรียนบ้ำนหำด สพป. อุบลรำชธำนี เขต 1 อุบลรำชธำนี 621077C

778 ด.ญ. อุไรรัตน์ จิตรประเสริฐ โรงเรียนบ้ำนหำด สพป. อุบลรำชธำนี เขต 1 อุบลรำชธำนี 621079C

779 ด.ญ. จันทร์หอม ทองผำ โรงเรียนบ้ำนแก้งเหนือ สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 อุบลรำชธำนี 621080C

780 ด.ญ. ชัชญดำพร บัวกอ โรงเรียนบ้ำนแก้งเหนือ สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 อุบลรำชธำนี 621081C

781 ด.ญ. แพรวำ ว่องไว โรงเรียนบ้ำนดอนงัว สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 อุบลรำชธำนี 621082C

782 ด.ญ. รุ่งนภำ ทังนะที โรงเรียนบ้ำนดอนงัว สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 อุบลรำชธำนี 621083C



ท่ี คํำนํำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยสำมัญ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ประจํำปีกำรศึกษำ 2562 จํำนวน 800 คน 

ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 ปี สํำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 / ปีละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิง่ท่ีน้องต้องทํำคือ >> ยืนยันสทิธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนํำสง่เอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.สํำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร สํำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ม.1 (อนุโลมให้สง่ได้ ภำยหลงัจำกเข้ำไปศึกษำแลว้)

783 ด.ญ. กำญจนำ ลคร โรงเรียนบ้ำนนำขำม สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 อุบลรำชธำนี 621084C

784 ด.ช. ชินวัตร พรมงำม โรงเรียนบ้ำนนำเมือง สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 อุบลรำชธำนี 621085C

785 ด.ญ. โยษิตำ ชำพิภักดิ์ โรงเรียนบ้ำนนำเมือง สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 อุบลรำชธำนี 621086C

786 ด.ญ. ประกำรัตน์ เจริญชำติ โรงเรียนบ้ำนนำหว้ำใต้ สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 อุบลรำชธำนี 621073C

787 ด.ช. วัชรบูรณ์ บัวนำค โรงเรียนบ้ำนนํ้ำคํำ สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 อุบลรำชธำนี 621087C

788 ด.ญ. เปียทิพย์ วรรณเวช โรงเรียนบ้ำนไพรสวรรค์ สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 อุบลรำชธำนี 621088C

789 ด.ญ. ศศิธร ผักใหม โรงเรียนบ้ำนไพรสวรรค์ สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 อุบลรำชธำนี 621089C

790 ด.ญ. ภัทรำพร พิมพ์ทอง โรงเรียนบ้ำนสร้ำงโพน สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 อุบลรำชธำนี 621090C

791 ด.ญ. กัญญำรัตน์ สุริบุตร โรงเรียนบ้ำนคํำหมำไนร่องเข สพป. อุบลรำชธำนี เขต 3 อุบลรำชธำนี 621093C

792 ด.ช. จีระพงษ์ ลำดหนองขุน โรงเรียนบ้ำนคํำหมำไนร่องเข สพป. อุบลรำชธำนี เขต 3 อุบลรำชธำนี 621091C

793 ด.ช. ศุภสัณฑ์ คํำสมศรี โรงเรียนบ้ำนคํำหมำไนร่องเข สพป. อุบลรำชธำนี เขต 3 อุบลรำชธำนี 621092C

794 ด.ญ. กันติชำ พืชทอง โรงเรียนบ้ำนสวำสดิ์ สพป. อุบลรำชธำนี เขต 3 อุบลรำชธำนี 621095C

795 ด.ช. สันติ ศรีหำเวช โรงเรียนบ้ำนสวำสดิ์ สพป. อุบลรำชธำนี เขต 3 อุบลรำชธำนี 621094C

796 ด.ญ. ภอรดก ดีโลนงำม โรงเรียนบ้ำนโนนบอน(คํำหล้ำประชำนุเครำะห์) สพป. อุบลรำชธำนี เขต 4 อุบลรำชธำนี 621096C

797 ด.ญ. ขวัญจิรำ ดวงประภำ โรงเรียนบ้ำนนำทุ่ง สพป. อุบลรำชธำนี เขต 5 อุบลรำชธำนี 621097C

798 ด.ญ. ญำนิกำ เส้นเกษ โรงเรียนบ้ำนนำทุ่ง สพป. อุบลรำชธำนี เขต 5 อุบลรำชธำนี 621098C

799 ด.ญ. อุมำพร ทองนำค โรงเรียนบ้ำนนำทุ่ง สพป. อุบลรำชธำนี เขต 5 อุบลรำชธำนี 621099C

800 ด.ช. อมรศักดิ ์วังเอก โรงเรียนบ้ำนหนองโด สพป. อุบลรำชธำนี เขต 5 อุบลรำชธำนี 621100C


