
และน ำส่งเอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

ท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สงักัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

1 นำงสำว สจุินันท์ เลำแก้วหนู โรงเรียนบ้ำนพรุดินนำ สพป. กระบี่ กระบี่ 620001V

2 นำย จักรพันธ์ แก้วสว่ำง โรงเรียนอ่ำวลกึประชำสรรค์ สพม.เขต 13 กระบี่ 620002V

3 ด.ญ. สชิล ทิพย์วโรรส โรงเรียนปัญญำวรคุณ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหำนคร 620003V

4 นำย ปังปอนด์ กลมเกลยีว โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยำคม สพป. กำฬสนิธ์ุ เขต 2 กำฬสนิธ์ุ 620005V

5 นำย วรชิต ค ้ำชู โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยำคม สพป. กำฬสนิธ์ุ เขต 2 กำฬสนิธ์ุ 620006V

6 นำย ภมูินทร์ ปำนทอง โรงเรียนหัวนำค ำจรูญศิลป์ สพป. กำฬสนิธ์ุ เขต 2 กำฬสนิธ์ุ 620004V

7 นำงสำว นภสัวรรณ แก่นเกษ โรงเรียนบ้ำนชำด สพป. กำฬสนิธ์ุ เขต 3 กำฬสนิธ์ุ 620007V

8 นำงสำว นันทิชำ ชำลี โรงเรียนบ้ำนชำด สพป. กำฬสนิธ์ุ เขต 3 กำฬสนิธ์ุ 620008V

9 นำย ยนตรกิจ วรรณทอง โรงเรียนบ้ำนสม้ป่อย สพป. กำฬสนิธ์ุ เขต 3 กำฬสนิธ์ุ 620009V

10 ด.ช. ธีรภทัธ์ ไกรยะศวร โรงเรียนแก่งนำจำรย์พิทยำคม สพม.เขต 24 กำฬสนิธ์ุ 620010V

11 นำย นลธวัช ไวแสน โรงเรียนแก่งนำจำรย์พิทยำคม สพม.เขต 24 กำฬสนิธ์ุ 620012V

12 นำงสำว วรรัตน์ จุฑำนิตย์ โรงเรียนแก่งนำจำรย์พิทยำคม สพม.เขต 24 กำฬสนิธ์ุ 620011V

13 นำย อนุเทพ ใจห่อ โรงเรียนแก่งนำจำรย์พิทยำคม สพม.เขต 24 กำฬสนิธ์ุ 620013V

14 ด.ญ. สมุิตำ จันทร์หอม โรงเรียนบ้ำนช้ำงคับ สพป. ก ำแพงเพชร เขต 2 ก ำแพงเพชร 620014V

15 ด.ช. รัฐนันท์ สนหอม โรงเรียนบ้ำนปำกคลองลำน สพป. ก ำแพงเพชร เขต 2 ก ำแพงเพชร 620015V

16 นำงสำว ศศิภำ สวุรรณโชติ โรงเรียนคลองลำนวิทยำ สพม.เขต 41 ก ำแพงเพชร 620016V

17 นำงสำว สพิุนดำ จิตต์ช่ืน โรงเรียนคลองลำนวิทยำ สพม.เขต 41 ก ำแพงเพชร 620017V

18 ด.ช. ณัฐพงศ์ มูลสตูร โรงเรียนบ้ำนหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 620018V

19 นำงสำว เบญจมำศ ทองมำก โรงเรียนบ้ำนหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 620019V

20 นำงสำว ปัทมำ ประวันเนำ โรงเรียนบ้ำนหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 620020V

21 นำย ธนวัฒน์ นำไพรวัลย์ โรงเรียนบ้ำนโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น 620023V

22 นำงสำว ธิดำรัตน์ สงิห์ฉลำด โรงเรียนบ้ำนโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น 620021V

23 นำงสำว รุ่งนภำ นวนใน โรงเรียนบ้ำนโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น 620022V

24 นำงสำว พรนิภำ ปำรีอุ โรงเรียนบ้ำนวังยำว สพป. ขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น 620024V

25 นำงสำว วดี ก ่ำศรี โรงเรียนบ้ำนวังยำว สพป. ขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น 620025V

26 นำงสำว ศุภลกัษณ์ โนนค้อม โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ดุสติประชำสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น 620026V

27 นำงสำว ปรีญำพร จันทรพิทักษ์ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษำ สพม.เขต 25 ขอนแก่น 620027V

28 นำงสำว พรชิตำ นำชัยดูล โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษำ สพม.เขต 25 ขอนแก่น 620028V

29 นำงสำว อริยำ มูลเมือง โรงเรียนบ้ำนเขำหินซอ้น(พัฒนำกำรภำคตะวันออก) สพป. ฉะเชิงเทรำ เขต 2 ฉะเชิงเทรำ 620029V

30 ด.ช. นันตชัย แรงกสกิร โรงเรียนชยำนุกิจพิทยำคม สพม.เขต 5 ชัยนำท 620030V

31 ด.ญ. วิชุดำพร คงเกษม โรงเรียนชยำนุกิจพิทยำคม สพม.เขต 5 ชัยนำท 620031V

32 ด.ญ. สภุำพร พินโย โรงเรียนบ้ำนโคกกุง สพป. ชัยภมูิ เขต 2 ชัยภมูิ 620032V

33 ด.ญ. พิมนิภำ ญำณรักษ์ โรงเรียนบ้ำนสะพำนยำว สพป. ชัยภมูิ เขต 3 ชัยภมูิ 620033V

34 นำงสำว ทิพวัลย์ จันทเณร โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำชะอัง สพป. ชุมพร เขต 1 ชุมพร 620034V

35 ด.ช. กฤษณะ วรรณมณี โรงเรียนป่ำงิว้วิทยำ สพป. เชียงรำย เขต 2 เชียงรำย 620036V

36 ด.ญ. ภมูิรพี โกติรัมย์ โรงเรียนโป่งน ้ำร้อนวิทยำ สพป. เชียงรำย เขต 2 เชียงรำย 620035V

37 นำงสำว อำมเกี๋ยง สำมค ำ โรงเรียนบ้ำนด้ำยเทพกำญจนำอุปถัมภ์ สพป. เชียงรำย เขต 3 เชียงรำย 620037V

38 นำงสำว กชพร แลเชอ โรงเรียนบ้ำนแม่ค ำ(ประชำนุเครำะห์) สพป. เชียงรำย เขต 3 เชียงรำย 620038V

39 นำงสำว ศิลำณี สกุลปรีชำรักษ์ โรงเรียนบ้ำนแม่ค ำ(ประชำนุเครำะห์) สพป. เชียงรำย เขต 3 เชียงรำย 620039V

40 นำงสำว ชนิกำ กัปปะหะ โรงเรียนบ้ำนแม่ลำกเนินทอง สพป. เชียงรำย เขต 3 เชียงรำย 620040V

41 ด.ช. กิตติพันธ์ ภกูองไชย โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยำคม สพม.เขต 36 เชียงรำย 620041V

42 นำงสำว ณัฐริกำญจน์ เท่ียงธรรมย่ิง โรงเรียนบ้ำนแม่ลำนค ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 620043V

43 นำงสำว วำรี ประชุมวิวัฒน์ โรงเรียนบ้ำนแม่ลำนค ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 620044V

44 ด.ญ. ปำริชำติ ปิมปำ โรงเรียนบ้ำนแม่ข่ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 620045V

45 นำย วัชรพล ชัยวงศ์ โรงเรียนบ้ำนแม่ข่ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 620047V

46 ด.ญ. สรำวล ีตุ่นแก้ว โรงเรียนบ้ำนแม่ข่ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 620046V

47 นำย อลงกรณ์ ใจทะวัง โรงเรียนบ้ำนแม่ข่ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 620048V

48 นำงสำว น ้ำฝน กำบแฝง โรงเรียนบ้ำนห้วยงกูลำง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 620049V

49 ด.ช. จักรินทร์ ตุ้ยแก้ว โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 620042V

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยอำชีพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 300 คน

ณ วันท่ี 12 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 3 ปี ส ำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ปวช.1 - ปวช.3 / เทอมละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิ่งท่ีน้องต้องท ำคือ >> ยืนยันสิทธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student 

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร ส ำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ปวช.1 (อนุโลมให้ส่งได้ ภำยหลังจำกเข้ำไปศึกษำแล้ว)
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50 นำงสำว จิตอนงค์ จันธิยะ โรงเรียนบ้ำนตำลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 620050V

51 นำย ณัฐนนท์ แตงดี โรงเรียนบ้ำนตำลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 620051V

52 ด.ญ. เพ็ญพักต์ วิภำคงคำ โรงเรียนบ้ำนยำงครก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 620052V

53 นำงสำว เจะเกลอ่ ลลติวนำไพร โรงเรียนบ้ำนห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 620053V

54 นำงสำว ตำซ ูธำรแม่สองน้อย โรงเรียนบ้ำนห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 620054V

55 นำงสำว ญำติกำ คำลี โรงเรียนบ้ำนสบเต๊ียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 620057V

56 นำงสำว ณิชำรีย์ ปรัชญำพนำไพร โรงเรียนบ้ำนสบเต๊ียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 620058V

57 ด.ญ. เบญจวรรณ แซย่่ำง โรงเรียนบ้ำนสบเต๊ียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 620055V

58 นำงสำว เพชรไพลนิ หน่อชัชวำล โรงเรียนบ้ำนสบเต๊ียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 620059V

59 ด.ญ. ลลติำ พนำลยัสมัพันธ์ โรงเรียนบ้ำนสบเต๊ียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 620056V

60 นำงสำว ดำว ซอซอ โรงเรียนกำวิละวิทยำลยั สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 620060V

61 ด.ช. พงศกร กิจกำรถำวร โรงเรียนอมก๋อยวิทยำคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 620061V

62 ด.ญ. เมย์ร่ี สวรรค์บนคีรี โรงเรียนอมก๋อยวิทยำคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 620062V

63 นำงสำว นฤมล ไชยด้วง โรงเรียนห้วยยอด(กลงึวิทยำคำร) สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 620065V

64 ด.ญ. ผกำมำศ อบอุ่น โรงเรียนห้วยยอด(กลงึวิทยำคำร) สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 620064V

65 ด.ช. สวิพร แซห่ลี โรงเรียนห้วยยอด(กลงึวิทยำคำร) สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 620063V

66 นำย สรุชัย เพ็งเผำ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สพม.เขต 13 ตรัง 620067V

67 นำงสำว อริษรำ ขวัญจินดำ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สพม.เขต 13 ตรัง 620066V

68 นำงสำว จิรำภรณ์ อระภำพ โรงเรียนวังวิเศษ สพม.เขต 13 ตรัง 620070V

69 ด.ญ. รุ้งนภำ โอทอง โรงเรียนวังวิเศษ สพม.เขต 13 ตรัง 620068V

70 ด.ญ. อัฐภญิญำ เข็มทอง โรงเรียนวังวิเศษ สพม.เขต 13 ตรัง 620069V

71 ด.ช. ไพศำล วสนัต์ส ำรำญ
โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนหม่อมรำชวงศ์เฉลมิลกัษณ์

จันทรเสน(เลอตอ)
ตชด.ภำค 34 ตำก 620071V

72 นำย สมจิต ตรีวำตผลกุล
โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนหม่อมรำชวงศ์เฉลมิลกัษณ์

จันทรเสน(เลอตอ)
ตชด.ภำค 34 ตำก 620072V

73 ด.ญ. ครองขวัญ สขุโฉม โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยำคม สพป. ตำก เขต 1 ตำก 620073V

74 ด.ญ. ปำณิศำ นันทกุล โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยำคม สพป. ตำก เขต 1 ตำก 620074V

75 ด.ญ. วรำภรณ์ สขุพงศ์พันธ์ุ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยำคม สพป. ตำก เขต 1 ตำก 620075V

76 ด.ญ. อรณิช ชำมนตรี โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยำคม สพป. ตำก เขต 1 ตำก 620076V

77 ด.ช. ณ ฐพงษ์ โอชำ โรงเรียนชุมชนบ้ำนพบพระ สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620077V

78 ด.ช. วุฒิธกร พรไพรสณฑ์ โรงเรียนชุมชนบ้ำนพบพระ สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620078V

79 นำงสำว กนกวรรณ ใจยวง โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ตำวกลำงมิตรภำพท่ี26 สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620079V

80 ด.ช. สขุชำติ - โรงเรียนบ้ำนขะเนจือ้ สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620080V

81 นำงสำว อมิตำ วิหคไพรพนำ โรงเรียนบ้ำนขะเนจือ้ สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620081V

82 นำงสำว ดวงใจ ทวีพำนพันธ์ โรงเรียนบ้ำนน ้ำหอม สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620082V

83 นำงสำว ไพลนิ วิลำสไผ่เงนิ โรงเรียนบ้ำนน ้ำหอม สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620083V

84 นำงสำว มื้อเสำะ หทัยผ่องใส โรงเรียนบ้ำนน ้ำหอม สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620084V

85 นำงสำว สวุรรณำ วำจำรักษำ โรงเรียนบ้ำนน ้ำหอม สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620085V

86 นำงสำว อุไร ทองแก้วภผูำ โรงเรียนบ้ำนน ้ำหอม สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620086V

87 นำงสำว โชติกำ ไพรอุดมฤทธ์ิ โรงเรียนบ้ำนแม่วะหลวง สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620087V

88 นำงสำว ลกัษณำ เพชรเจือไพร โรงเรียนบ้ำนแม่วะหลวง สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620088V

89 นำงสำว อำรยำ พนำกรอบเงนิ โรงเรียนบ้ำนแม่วะหลวง สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620089V

90 ด.ช. สมหมำย สงิห์สทิธิกร โรงเรียนบ้ำนห้วยนกกก สพป. ตำก เขต 2 ตำก 620090V

91 นำย พงศกร ปำงทองทุ่ง โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์55จังหวัดตำก ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ตำก 620091V

92 นำย ศรัณยู มรกตธำรำ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์55จังหวัดตำก ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ตำก 620092V

93 นำย สชุำติ บุญจันทร์ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์55จังหวัดตำก ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ตำก 620093V

94 นำย คมสนั โพธ์ิปรึก โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป. นครนำยก นครนำยก 620094V

95 ด.ช. ภผูำ อยู่กลดั โรงเรียนเทศบำล3บ้ำนต ่ำบุญศิริ สพป. นครนำยก เขต 1 นครนำยก 620095V

96 ด.ช. ณัฐวุฒิ ใจเยือกเย็น โรงเรียนวัดกงลำด สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 620096V

97 ด.ญ. ญำดำวดี มีชัย โรงเรียนบ้ำนคลองสว่ำงอำรมณ์ สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 620097V
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1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 
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98 นำย วรำยุส ทวีวรรณกิจ โรงเรียนคงทองวิทยำ สพม.เขต 9 นครปฐม 620098V

99 ด.ญ. ศรัญญำ กำริก โรงเรียนบ้ำนดอนปอหนองโอง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 620100V

100 นำย อิทธิพล แสนรังค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล สพม.เขต 22 นครพนม 620099V

101 ด.ญ. พัชริกำ แสนสงิห์ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม.เขต 22 นครพนม 620101V

102 นำงสำว เมทณี ดีพรม โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม.เขต 22 นครพนม 620102V

103 ด.ญ. ชุวิตำ ฉันทะกลำง โรงเรียนบ้ำนดอนหวำย(สงิห์คุรุประชำสรรค์) สพป. นครรำชสมีำ เขต 1 นครรำชสมีำ 620103V

104 ด.ช. ชลสทิธ์ิ สวุรรณโคตร โรงเรียนบ้ำนหลุง่ประดู่ สพป. นครรำชสมีำ เขต 2 นครรำชสมีำ 620104V

105 นำย สภุชัย จูมจันทึก โรงเรียนบ้ำนวังโป่ง สพป. นครรำชสมีำ เขต 5 นครรำชสมีำ 620105V

106 นำงสำว กฤติมำ เจือบุญ โรงเรียนชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 1 นครศรีธรรมรำช 620106V

107 นำย สรุเชษฐ์ โอคง โรงเรียนวัดไพศำลสถิต สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 1 นครศรีธรรมรำช 620108V

108 นำงสำว สวุรรณำ ร่มสงฆ์ โรงเรียนวัดไพศำลสถิต สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 1 นครศรีธรรมรำช 620107V

109 นำย ณัฐวุฒิ สวุรรณหลำ้ โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกเสยีว สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 2 นครศรีธรรมรำช 620109V

110 นำงสำว เจนจิรำ อินทรมุณี โรงเรียนวัดทุ่งหลอ่ สพป. นครศรีธรรมรำช เขต 3 นครศรีธรรมรำช 620110V

111 นำย เฉลมิพล ถีระแก้ว โรงเรียนวัดคลองยำง(ประชำพัฒนำ) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 620115V

112 ด.ญ. ชมพูนุช แจ้งสขุ โรงเรียนวัดคลองยำง(ประชำพัฒนำ) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 620111V

113 นำงสำว ทิพปภำ ศรีทับทิม โรงเรียนวัดคลองยำง(ประชำพัฒนำ) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 620112V

114 นำงสำว วรรณิสำ ปิ่นประดับ โรงเรียนวัดคลองยำง(ประชำพัฒนำ) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 620113V

115 นำงสำว หทัยภทัร มหำบุญ โรงเรียนวัดคลองยำง(ประชำพัฒนำ) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 620114V

116 ด.ญ. จิตรรัตดำ นวนบุตรดี โรงเรียนอนุบำลพยุหะคีรี(วัดพระปรำงค์เหลอืง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 620116V

117 นำงสำว อรริสำ จัน่นิล โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์อุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 620117V

118 นำงสำว ซำลนีำ หะยีอำแว โรงเรียนสไุหงโก-ลก สพม.เขต 15 นรำธิวำส 620118V

119 นำงสำว ซำห์ดำ แวกือแฉะ โรงเรียนสไุหงโก-ลก สพม.เขต 15 นรำธิวำส 620119V

120 นำงสำว ปวริศำ อินรัตน์ โรงเรียนบ้ำนท่ำเลอ สพป. น่ำน เขต 1 น่ำน 620120V

121 นำงสำว เอมอร วงศ์กองแก้ว โรงเรียนบ้ำนท่ำเลอ สพป. น่ำน เขต 1 น่ำน 620121V

122 นำย ณัฐพล ชนกนำถวดี โรงเรียนบ้ำนสองแคว สพป. น่ำน เขต 1 น่ำน 620122V

123 นำย ธนธรรม แซท้่ำว โรงเรียนชุมชนศิลำแลง สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620123V

124 นำย เอกรำช วรรณชน โรงเรียนชุมชนศิลำแลง สพป. น่ำน เขต 2 น่ำน 620124V

125 ด.ช. วรวิชญ์ เอกภคินลภสั โรงเรียนมัธยมป่ำกลำง สพม.เขต 37 น่ำน 620125V

126 นำงสำว ญำตำวี พิตอน โรงเรียนบ้ำนตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 620127V

127 ด.ญ. นันทพร นกโยธิน โรงเรียนบ้ำนตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 620126V

128 นำงสำว อัจฉรำ ช่ืนชม โรงเรียนบ้ำนตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 620128V

129 นำย ธีรศักดิ์ เจียมรัมย์ โรงเรียนบ้ำนตะโกตำเนตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 620129V

130 นำงสำว พิมลพร ด ำงำม โรงเรียนบ้ำนขำมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 620130V

131 นำย วรำวุฒิ อุสนัเท๊ียะ โรงเรียนบ้ำนขำมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 620131V

132 นำย สทิธิพรชัย นำมโคตร โรงเรียนบ้ำนขำมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 620132V

133 นำย อรรถพล บัวหอม โรงเรียนบ้ำนขำมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 620133V

134 นำย อันดำมัน บุญลอ้ม โรงเรียนบ้ำนขำมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 620134V

135 ด.ช. เอกพงษ์ ยังมำกนำม โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ65(วังไทรต่ิง) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ 620135V

136 นำย มนตรี โชคอ ำนวย โรงเรียนบ้ำนสวนหลวง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ 620136V

137 นำงสำว อรนันท์ เพชรคง โรงเรียนเมืองปรำณบุรี สพม.เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 620137V

138 ด.ช. ครรชิต ทรัพย์มิด โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่สกุ สพป. พะเยำ เขต 1 พะเยำ 620138V

139 นำงสำว ฐิติยำ มะโนทัย โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ใส สพป. พะเยำ เขต 1 พะเยำ 620139V

140 นำงสำว ปณิดำ บุญสำรวัง โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ใส สพป. พะเยำ เขต 1 พะเยำ 620140V

141 ด.ญ. ณัฐวดี ธนำด ำรงศักดิ์ โรงเรียนบ้ำนอิงโค้ง สพป. พะเยำ เขต 1 พะเยำ 620141V

142 นำงสำว กนกวรรณ ภพูวก โรงเรียนบ้ำนจ ำบอน สพป. พะเยำ เขต 2 พะเยำ 620142V

143 นำย ธีรเทพ พวงมำลยั โรงเรียนบ้ำนจ ำบอน สพป. พะเยำ เขต 2 พะเยำ 620143V

144 นำย ธนวัฒน์ ฟองทุน โรงเรียนบ้ำนพระนั่งดิน สพป. พะเยำ เขต 2 พะเยำ 620144V

145 นำย ปรินทร โกศิริ โรงเรียนบ้ำนท่ำนุ่น สพป. พังงำ พังงำ 620145V

146 นำงสำว นัฐศิกำนต์ เพ็งจันทร์ โรงเรียนบ้ำนบำงกรัก สพป. พังงำ เขต 1 พังงำ 620146V



และน ำส่งเอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

ท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สงักัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยอำชีพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 300 คน

ณ วันท่ี 12 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 3 ปี ส ำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ปวช.1 - ปวช.3 / เทอมละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิ่งท่ีน้องต้องท ำคือ >> ยืนยันสิทธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student 

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร ส ำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ปวช.1 (อนุโลมให้ส่งได้ ภำยหลังจำกเข้ำไปศึกษำแล้ว)

147 นำย ชนำดล ผุยผง โรงเรียนวังก้ำนเหลอืง สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 620147V

148 ด.ช. ชำญวิทย์ เอ่ียมศิริ โรงเรียนวัดป่ำแดง สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 620148V

149 นำงสำว จิดำภำ จันทร์ลี โรงเรียนวังทรำยพูนวิทยำ สพม.เขต 41 พิจิตร 620149V

150 นำงสำว ชลติำ ทองดอนน้อย โรงเรียนวังโมกข์พิทยำคม สพม.เขต 41 พิจิตร 620151V

151 ด.ญ. ธัญชนก ทองลอ้ม โรงเรียนวังโมกข์พิทยำคม สพม.เขต 41 พิจิตร 620150V

152 นำงสำว ภำวินี แสนหำญ โรงเรียนหนองโสนพิทยำคม สพม.เขต 41 พิจิตร 620152V

153 นำย ทัดเทพ วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ8(บ้ำนมะขำมสงู) สพป. พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 620154V

154 ด.ญ. พิชญำภำ พำมำมี โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ8(บ้ำนมะขำมสงู) สพป. พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 620153V

155 นำย กฤษฎำ ครองใจ โรงเรียนบ้ำนหนองนำกวำงอ้ัน สพป. พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 620155V

156 ด.ญ. เดือนแรม โสประดิษฐ์ โรงเรียนบ้ำนน้อยซุม้ข้ีเหลก็ สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 620157V

157 ด.ช. พีรพงษ์ ยำงนอก โรงเรียนบ้ำนน้อยซุม้ข้ีเหลก็ สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 620156V

158 ด.ญ. ภำสนิี หวยสงูเนิน โรงเรียบ้ำนเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 620158V

159 ด.ญ. ประภสัสร ชุ่มเย็น โรงเรียนบ้ำนวัดโบสถ์(บ ำรุงวุฒิวิทยำ) สพป. พิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก 620159V

160 นำงสำว เพชลดำ ยอดสร้อย โรงเรียนบ้ำนเขำอ่ำงแก้ว สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 620162V

161 นำย เจริญพงษ์ ทองมนต์ โรงเรียนวัดถ ้ำรงค์ (ผ่ำนผดุง) สพป. เพชรบุุรี เขต 2 เพชรบุรี 620161V

162 นำงสำว ชนิกำนต์ สขุประเสริฐ โรงเรียนวัดถ ้ำรงค์ (ผ่ำนผดุง) สพป. เพชรบุุรี เขต 2 เพชรบุรี 620160V

163 ด.ญ. กมลวรรณ นำงวงษ์ โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 620163V

164 นำงสำว วิไลพร ยอดอำจ โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 620164V

165 ด.ญ. นันทกำนต์ อินทร์พรม โรงเรียนบ้ำนซ ำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 620165V

166 นำงสำว ณัฐฑริกำ รังสนิ โรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร สพป. แพร่ เขต 1 แพร่ 620167V

167 นำย พงษ์พัฒน์ อุดทำมูล โรงเรียนบ้ำนป่ำคำป่ำม่วง สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 620168V

168 นำย วัตรทกรณ์ ใจเมำ โรงเรียนบ้ำนป่ำคำป่ำม่วง สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 620169V

169 นำย อภรัิกษ์ อุดป่ำคำ โรงเรียนบ้ำนป่ำคำป่ำม่วง สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 620170V

170 นำย เสกสรรค์ ยุสภำ โรงเรียนบ้ำนเหลำ่(รัฐรำษฎร์บ ำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 620171V

171 ด.ญ. นพมำศ ขยำยเสยีง โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์25 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ แพร่ 620166V

172 นำย ดนุชำ แสนมำต โรงเรียนบ้ำนกุดน ้ำใส สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620176V

173 ด.ญ. พรหมพร ครองกรณ์ชัยญำ โรงเรียนบ้ำนกุดน ้ำใส สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620172V

174 นำงสำว มณนภำ แก้วกันยำ โรงเรียนบ้ำนกุดน ้ำใส สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620175V

175 ด.ญ. สจุำรี ย่องไธสง โรงเรียนบ้ำนกุดน ้ำใส สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620173V

176 ด.ญ. อมลวรรณ เหลำ่หวำยนอก โรงเรียนบ้ำนกุดน ้ำใส สพป. มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 620174V

177 นำย อมรเทพ ค ำมุงคูณ โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว สพป. มุกดำหำร มุกดำหำร 620177V

178 ด.ญ. วรินทร์ น้อยมุ้ง โรงเรียนบ้ำนแม่ปิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 620178V

179 นำงสำว ยำหยี ทวีวัฒนำเดช โรงเรียนบ้ำนหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 620179V

180 นำงสำว สดุำ เกษมพูนสขุ โรงเรียนบ้ำนหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 620180V

181 นำงสำว จิรำพร สรุกำรไพร โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ1์0 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620182V

182 นำย ด ำรงชัย ก่อกำรดี โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ1์0 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620183V

183 ด.ช. พิสษิฐ์ ไกรศรีกุลชัย โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ1์0 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620181V

184 นำย สรุชัย สสุรุจินดำ โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ1์0 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620184V

185 นำย อภเิดช พนำสกลกุล โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ1์0 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620185V

186 ด.ญ. วันเพ็ญ กุญจนำทไพศำล โรงเรียนบ้ำนแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620186V

187 ด.ญ. พรธีรำ ยงรัตนกุศล โรงเรียนบ้ำนแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620187V

188 นำงสำว กำญจนำ สริิแจ่มพงศ์ โรงเรียนบ้ำนห้วยห้ำ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 620188V

189 ด.ญ. กัญญำรัตน์ พลวิ โรงเรียนเทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่ืนๆ ปกครองสว่นท้องถ่ิน แม่ฮ่องสอน 620189V

190 นำย ธนัญชัย รุ่งเหมันต์ โรงเรียนเทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่ืนๆ ปกครองสว่นท้องถ่ิน แม่ฮ่องสอน 620192V

191 นำงสำว มนต์นภำ วิทยำดีมำก โรงเรียนเทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่ืนๆ ปกครองสว่นท้องถ่ิน แม่ฮ่องสอน 620191V

192 ด.ญ. สวุภทัร ธัญภำคย์ถำวร โรงเรียนเทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่ืนๆ ปกครองสว่นท้องถ่ิน แม่ฮ่องสอน 620190V

193 นำย ธนวัฒน์ นิลเนตร โรงเรียนท่ำโพธ์ิผักก้ำมวิทยำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 620193V

194 นำย ชลทิศ ภโูพนม่วง โรงเรียนชุมชนบ้ำนอุ่มเม่ำสงิห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด 620196V

195 ด.ญ. ณัฐชยำ ผดุงศรี โรงเรียนชุมชนบ้ำนอุ่มเม่ำสงิห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด 620194V
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3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ปวช.1 (อนุโลมให้ส่งได้ ภำยหลังจำกเข้ำไปศึกษำแล้ว)

196 นำงสำว พรมจำมิน ยอดพรหม โรงเรียนชุมชนบ้ำนอุ่มเม่ำสงิห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด 620195V

197 นำงสำว อรัญญำ ทองจุลย์ โรงเรียนบ้ำนกกตำลดงบังวิทยำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 620197V

198 นำงสำว จุฑำมำศ มงคลศรี โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 620198V

199 นำงสำว ณัฐฐำ ค ำบน โรงเรียนวัดชำกหมำก สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 620199V

200 นำย ธนกร พิชัย โรงเรียนวัดชำกหมำก สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 620200V

201 นำย สำธร พันโยศรี โรงเรียนวัดชำกหมำก สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 620201V

202 ด.ญ. พุทธิตำ ปัสสำ โรงเรียนบ้ำนฉำงกำญจนกุลวิทยำ สพม.เขต 18 ระยอง 620202V

203 ด.ช. ณัฐวุฒิ ทองจิต โรงเรียนบ้ำนโป่งกระทิงบน สพป. รำชบุรี เขต 1 รำชบุรี 620203V

204 ด.ช. สรวิศ เก็งแป๊ะ โรงเรียนบ้ำนโป่งกระทิงบน สพป. รำชบุรี เขต 1 รำชบุรี 620204V

205 ด.ญ. นรินทิพย์ นำชีวำ โรงเรียนบ้ำนวังเพลงิ สพป. ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 620205V

206 ด.ญ. ภรณ์ศิริ พวงทอง โรงเรียนบ้ำนวังเพลงิ สพป. ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 620206V

207 ด.ญ. ดำวเรือง เรืองจ ำรัส โรงเรียนบ้ำนเกำะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 620209V

208 ด.ญ. พัทธมน คีรีรมย์ โรงเรียนบ้ำนเกำะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 620210V

209 ด.ช. เพชรรัตน์ สทิธิ โรงเรียนบ้ำนเกำะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 620207V

210 ด.ช. สตำงค์ มะโนรัตน์ โรงเรียนบ้ำนเกำะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 620208V

211 นำงสำว อำริยำ ขวัญธนพีรยศ โรงเรียนบ่อสีเ่หลีย่มวิทยำ สพป. ล ำปำง เขต 1 ล ำปำง 620211V

212 นำงสำว นัทธ์หทัย บุญมำ โรงเรียนผำแดงวิทยำ สพป. ล ำปำง เขต 1 ล ำปำง 620212V

213 นำงสำว ลลติำ สทิธิวงค์ โรงเรียนผำแดงวิทยำ สพป. ล ำปำง เขต 1 ล ำปำง 620213V

214 นำย อดิศร ทองค ำ โรงเรียนผำแดงวิทยำ สพป. ล ำปำง เขต 1 ล ำปำง 620214V

215 ด.ญ. เกษสดุำภรณ์ ทำอิ โรงเรียนแม่ฮ่ำงวิทยำ สพป. ล ำปำง เขต 1 ล ำปำง 620215V

216 นำย ชูเกียรติ ยำง โรงเรียนแม่ฮ่ำงวิทยำ สพป. ล ำปำง เขต 1 ล ำปำง 620217V

217 นำงสำว สวุรรณำ ยำง โรงเรียนแม่ฮ่ำงวิทยำ สพป. ล ำปำง เขต 1 ล ำปำง 620216V

218 ด.ญ. พรไพลนิ ภริมย์นำค โรงเรียนประชำรัฐธรรมคุณ สพม.เขต 35 ล ำปำง 620218V

219 นำงสำว ศิริพร ป่ำยี โรงเรียนประชำรัฐธรรมคุณ สพม.เขต 35 ล ำปำง 620219V

220 ด.ญ. เมริณี แปงชุมสบื โรงเรียนแม่เมำะวิทยำ สพม.เขต 35 ล ำปำง 620220V

221 นำงสำว ธนำวรรณ ดูโยง โรงเรียนบ้ำนปงแม่ลอบ สพป. ล ำพูน เขต 1 ล ำพูน 620221V

222 นำงสำว นิรมล ใจแก้ว โรงเรียนบ้ำนปงแม่ลอบ สพป. ล ำพูน เขต 1 ล ำพูน 620222V

223 นำงสำว นิรำพร หวันมำ โรงเรียนบ้ำนปงแม่ลอบ สพป. ล ำพูน เขต 1 ล ำพูน 620223V

224 นำย วิธิสรรค์ ดูกี โรงเรียนบ้ำนปงแม่ลอบ สพป. ล ำพูน เขต 1 ล ำพูน 620224V

225 ด.ช. ทวีศักดิ์ ต๊ิบแก้ว โรงเรียนบ้ำนไม้ตะเคียน สพป. ล ำพูน เขต 2 ล ำพูน 620225V

226 ด.ช. ธีรพร วงษ์มี โรงเรียนบ้ำนไม้ตะเคียน สพป. ล ำพูน เขต 2 ล ำพูน 620226V

227 นำย ปิยพัทธ์ ตำสภุำ โรงเรียนบ้ำนไม้ตะเคียน สพป. ล ำพูน เขต 2 ล ำพูน 620227V

228 นำงสำว กัลยำณี ปรือปรัก โรงเรียนบ้ำนปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 620229V

229 ด.ช. ปำณรวัตร ปรือปรัง โรงเรียนบ้ำนปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 620228V

230 นำงสำว เพชรลดัดำ วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้ำนปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 620230V

231 นำย วิวัฒน์ ปรือปรัก โรงเรียนบ้ำนปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 620233V

232 นำงสำว ศิริรัตน์ ปรือปรัก โรงเรียนบ้ำนปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 620231V

233 นำงสำว ศิริลกัษณ์ ปรือปรัก โรงเรียนบ้ำนปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 620232V

234 นำย เอ้ืออังกูร เจ๊กค ำ โรงเรียนบ้ำนปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 620234V

235 นำงสำว จีรนันท์ อำษำจิต โรงเรียนบ้ำนหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 620236V

236 ด.ญ. เสำวลกัษณ์ โพศรี โรงเรียนบ้ำนหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 620235V

237 นำงสำว ภนิตำ ยืนยง โรงเรียนบ้ำนนำจำน สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 620237V

238 นำงสำว พัชรี ขันบุรี โรงเรียบ้ำนลำดกะเฌอ(คุรุรำษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 620238V

239 นำงสำว มำณิดำ แดงเหมือน โรงเรียนวัดท่ำหิน สพป. สงขลำ เขต 1 สงขลำ 620239V

240 นำงสำว กัญญำวีร์ ถึงศรี โรงเรียนสำมบ่อวิทยำ สพม.เขต 16 สงขลำ 620240V

241 นำงสำว จิรำภำ พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสำมบ่อวิทยำ สพม.เขต 16 สงขลำ 620241V

242 นำงสำว โชติรส สทิธิไชย โรงเรียนสำมบ่อวิทยำ สพม.เขต 16 สงขลำ 620242V

243 นำย ณัฐวุฒิ หนูพลบั โรงเรียนนิคมพัฒนำภำคใต้3 สพป. สตูล สตูล 620243V

244 ด.ช. อำลนั ตำนำคำ โรงเรียนบ้ำนท่ำแลหลำ สพป. สตูล สตูล 620244V



และน ำส่งเอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

ท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สงักัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยอำชีพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 300 คน

ณ วันท่ี 12 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 3 ปี ส ำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ปวช.1 - ปวช.3 / เทอมละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิ่งท่ีน้องต้องท ำคือ >> ยืนยันสิทธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student 

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร ส ำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ปวช.1 (อนุโลมให้ส่งได้ ภำยหลังจำกเข้ำไปศึกษำแล้ว)

245 นำงสำว จัยดำอ์ เลง่เจะ โรงเรียนบ้ำนปำกบำรำ สพป. สตูล สตูล 620245V

246 นำงสำว ยูอัสหมี้ ต ำมะโหง โรงเรียนบ้ำนปำกบำรำ สพป. สตูล สตูล 620246V

247 ด.ญ. วริศรำ อำจเนียม โรงเรียนวัดไตรสำมัคคี สพป. สมุทรปรำกำร เขต 1 สมุทรปรำกำร 620247V

248 นำงสำว ณัฐกำนต์ ลนีำบัว โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปรำกำร สพม.เขต 6 สมุทรปรำกำร 620248V

249 ด.ญ. ญำณนันท์ ไชยเดช โรงเรียนถำวรำนุกูล สพม.เขต 10 สมุทรสงครำม 620249V

250 ด.ญ. จิรำวรรณ สำยสมบัติ โรงเรียนชุมชนบ้ำนตำหลงัใน สพป. สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 620250V

251 นำงสำว ชลธิชำ สำนนท์ โรงเรียนบ้ำนทัพหลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 620252V

252 ด.ช. ศิริวัฒน์ พะธะนะ โรงเรียนบ้ำนทัพหลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 620251V

253 ด.ญ. เนตรนภำ แก้วงำม โรงเรียนวัดพวงนิมิต สพป. สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 620253V

254 ด.ญ. โชติกำ สขุประเสริฐ โรงเรียนอนุบำลเมืองสงิห์บุรี สพป. สงิห์บุรี สงิห์บุรี 620254V

255 ด.ญ. พรภมิล ขันทอง โรงเรียนอนุบำลเมืองสงิห์บุรี สพป. สงิห์บุรี สงิห์บุรี 620255V

256 ด.ช. กิตติภพ ดีสตัทัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ20(บ้ำนหนองมะค่ำโมง) สพป. สพุรรณบุรี เขต 3 สพุรรณบุรี 620256V

257 นำย อัฐพล รถมณี โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ20(บ้ำนหนองมะค่ำโมง) สพป. สพุรรณบุรี เขต 3 สพุรรณบุรี 620257V

258 นำงสำว เพชรดำ บุญเกตุ โรงเรียนอู่ทอง สพม.เขต 9 สพุรรณบุรี 620258V

259 นำงสำว ณัฐภทัร ทองเพชร โรงเรียนบ้ำนคลองโร สพป. สรุำษฎร์ธำนี เขต 3 สรุำษฎร์ธำนี 620261V

260 นำย พุฒิพงศ์ ศรีสขุ โรงเรียนบ้ำนควนสระ สพป. สรุำษฎร์ธำนี เขต 3 สรุำษฎร์ธำนี 620262V

261 นำย เสฏฐวุฒิ ศรียำภยั โรงเรียนไชยำวิทยำ สพม.เขต 11 สรุำษฎร์ธำนี 620259V

262 ด.ช. อภยั ศรียำภยั โรงเรียนเวียงสระ สพม.เขต 11 สรุำษฎร์ธำนี 620260V

263 นำงสำว เลอลกัษณ์ ถือเหมำะ โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด สพป. สริุนทร์ เขต 3 สริุนทร์ 620263V

264 นำย อดิศักดิ์ เทียนถวำย โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด สพป. สริุนทร์ เขต 3 สริุนทร์ 620264V

265 นำงสำว วรำภรณ์ ชูจิตร โรงเรียนบ้ำนโตงน้อย สพป. สริุนทร์ เขต 3 สริุนทร์ 620265V

266 นำงสำว จิรำยุ อุดทำมนตรี โรงเรียนบ้ำนละมงค์ สพป. สริุนทร์ เขต 3 สริุนทร์ 620266V

267 นำงสำว บุญญำพร พร้อมเพรียง โรงเรียนบ้ำนละมงค์ สพป. สริุนทร์ เขต 3 สริุนทร์ 620267V

268 นำงสำว อรวี สงัข์โกมล โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชำ สพม.เขต 33 สริุนทร์ 620268V

269 ด.ญ. ธันยพร ประมูลศรี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.เขต 33 สริุนทร์ 620269V

270 ด.ญ. พัชยำ แสงทับทิม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.เขต 33 สริุนทร์ 620270V

271 ด.ญ. เพชรรรัตน์ หินเพชร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.เขต 33 สริุนทร์ 620271V

272 ด.ญ. ภทัรสดุำ ศรีทองสขุ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.เขต 33 สริุนทร์ 620272V

273 ด.ญ. ศศินิภำ ทวีเลศิ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.เขต 33 สริุนทร์ 620273V

274 นำงสำว อรพิน กงแก้ว โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.เขต 33 สริุนทร์ 620274V

275 ด.ญ. กมลลกัษณ์ วรรณชนะ โรงเรียนบ้ำนหนองแวงฮีค ำหมำกคูณ สพป. อุดรธำนี เขต 1 อุดรธำนี 620275V

276 นำงสำว พัชรี พิลำทอง โรงเรียนบ้ำนหนองแวงฮีค ำหมำกคูณ สพป. อุดรธำนี เขต 1 อุดรธำนี 620276V

277 นำย สทิธิชัย ค ำศรี โรงเรียนบ้ำนหนองแวงฮีค ำหมำกคูณ สพป. อุดรธำนี เขต 1 อุดรธำนี 620278V

278 นำงสำว สริำมล แย้มศรี โรงเรียนบ้ำนหนองแวงฮีค ำหมำกคูณ สพป. อุดรธำนี เขต 1 อุดรธำนี 620277V

279 นำงสำว พัชรำภรณ์ ทิมินกุล โรงเรียนบ้ำนม่วงดง สพป. อุดรธำนี เขต 2 อุดรธำนี 620279V

280 ด.ช. จิรำยุส บุญสทิธ์ิ โรงเรียนบ้ำนเหลำ่แชแลหนองแวง สพป. อุดรธำนี เขต 2 อุดรธำนี 620280V

281 นำย ภำนุพงษ์ พลำงวัน โรงเรียนบ้ำนเหลำ่แชแลหนองแวง สพป. อุดรธำนี เขต 2 อุดรธำนี 620281V

282 นำงสำว จรสนนท์ ศรียำตำ โรงเรียนอนุบำลกุมภวำปี สพป. อุดรธำนี เขต 2 อุดรธำนี 620282V

283 นำย นวพล หำสขุ โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองเม็ก สพป. อุดรธำนี เขต 3 อุดรธำนี 620284V

284 นำงสำว อชิรญำ พรมสหีำ โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองเม็ก สพป. อุดรธำนี เขต 3 อุดรธำนี 620283V

285 นำงสำว กนกอร ทิพย์เพ็ชร โรงเรียนเทศบำลท่ำอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 620286V

286 ด.ญ. โยสติำ ส.สขุกฤต โรงเรียนเทศบำลท่ำอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 620285V

287 ด.ช. ธีรภทัร มิ่งบุญ โรงเรียนบ้ำนนำดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลรำชธำนี เขต 1 อุบลรำชธำนี 620288V

288 ด.ช. พิสฐิชัย สหุงษำ โรงเรียนบ้ำนนำดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลรำชธำนี เขต 1 อุบลรำชธำนี 620289V

289 ด.ญ. มนทกำนต์ ภติูยำ โรงเรียนบ้ำนนำดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลรำชธำนี เขต 1 อุบลรำชธำนี 620290V

290 นำย ธีรวัฒน์ คู่แก้ว โรงเรียนบ้ำนเป้ำ(รัฐรำษฎร์บ ำรุง) สพป. อุบลรำชธำนี เขต 1 อุบลรำชธำนี 620292V

291 ด.ญ. มนัสวี คมสนั โรงเรียนบ้ำนเป้ำ(รัฐรำษฎร์บ ำรุง) สพป. อุบลรำชธำนี เขต 1 อุบลรำชธำนี 620291V

292 นำงสำว ติชิลำ อนุมำตย์ โรงเรียนบ้ำนหนองหลกั สพป. อุบลรำชธำนี เขต 1 อุบลรำชธำนี 620293V

293 นำงสำว สภุำวดี พูลตรี โรงเรียนบ้ำนเหลำ่เสอืโก้ก สพป. อุบลรำชธำนี เขต 1 อุบลรำชธำนี 620294V



และน ำส่งเอกสำรยืนยันรับทุนดังต่อไปนี้  

ท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือโรงเรียน สงักัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์

ประกำศรำยช่ือนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สำยอำชีพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 300 คน

ณ วันท่ี 12 กุมภำพันธ์ 2562

หมำยเหตุ: ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นเวลำ 3 ปี ส ำหรับศึกษำต่อในระดับช้ัน ปวช.1 - ปวช.3 / เทอมละ 7,000 บำท

รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุน

สิ่งท่ีน้องต้องท ำคือ >> ยืนยันสิทธ์ิรับทุนผ่ำนระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student 

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่ำใช้จ่ำย ของสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำศึกษำต่อ 

2.ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร ส ำหรับรับเงินทุนกำรศึกษำ(ธนำคำรใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่ำนั้น)

3.ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนของช้ัน ปวช.1 (อนุโลมให้ส่งได้ ภำยหลังจำกเข้ำไปศึกษำแล้ว)

294 นำงสำว กำญจ์ สอนศรี โรงเรียนบ้ำนกองโพน สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 อุบลรำชธำนี 620295V

295 ด.ญ. ชมพูนุช ประทุมวัน โรงเรียนบ้ำนดอนงวั สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 อุบลรำชธำนี 620296V

296 นำย พงศ์ศิริ สมมงคล โรงเรียนบ้ำนนำขำม สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 อุบลรำชธำนี 620297V

297 นำย สรำวุธ ข ำคม โรงเรียนบ้ำนนำขำม สพป. อุบลรำชธำนี เขต 2 อุบลรำชธำนี 620298V

298 นำงสำว รุจิรดำ สร้อยภำพ โรงเรียนชุมชนบ้ำนโนนแดง สพป. อุบลรำชธำนี เขต 5 อุบลรำชธำนี 620287V

299 นำงสำว สปุรำณี ตรีพักตร์ โรงเรียนบ้ำนตบหู สพป. อุบลรำชธำนี เขต 5 อุบลรำชธำนี 620299V

300 ด.ญ. พรพิมล สำยบุญ โรงเรียนบ้ำนนำทุ่ง สพป. อุบลรำชธำนี เขต 5 อุบลรำชธำนี 620300V


