
ที� คํานําหน้า ชื�อ-นามสกลุ ชื�อโรงเรียน สงักดั จงัหวดั รหสัทุนยวุพฒัน์

1 ด.ช. มานะชยั โบราณบปุผา โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. 13 กระบี� 630001V

2 ด.ญ. เสาวรัตน์ ทองทิพย์ โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง สพม. 13 กระบี� 630002V

3 นางสาว ศศิธร เพ็ชรเกลี 5ยง โรงเรียนอา่วลกึประชาสรรค์ สพม. 13 กระบี� 630003V

4 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ ศรีบญุยอด โรงเรียนวดัหนองเสือ สพป. กาญจนบรีุ เขต 1 กาญจนบรีุ 630004V

5 ด.ญ. พชัรมยั แสนหมี โรงเรียนดา่นมะขามเตี 5ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบรีุ 630005V

6 ด.ญ. วิภา เซียงฉิน โรงเรียนดา่นมะขามเตี 5ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบรีุ 630006V

7 ด.ช. ปฏิพทัธ์ ไชยะมะณี โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ 630007V

8 ด.ช. พานพบ พิมพา โรงเรียนหนองกงุศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ 630008V

9 ด.ช. ภาคภูมิ สีดามาต โรงเรียนหนองกงุศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ 630009V

10 ด.ช. วรวิทย์ ปรีประเสริฐ โรงเรียนหนองกงุศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ 630010V

11 ด.ช. อธิศ แก้วสีหา โรงเรียนหนองกงุศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ 630011V

12 ด.ช. อนุวฒัน์ สิงห์คํา โรงเรียนหนองกงุศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ 630012V

13 ด.ช. อศัวิน ไถวเลิศ โรงเรียนหนองกงุศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ 630013V

14 ด.ญ. ดาฤดี แอ้นบญุมา โรงเรียนหนองกงุศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ 630014V

15 ด.ญ. องัคณา เทพจั 5ง โรงเรียนหนองกงุศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ 630015V

16 นาย ครรชิต ใยงา โรงเรียนหนองกงุศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ 630016V

17 นาย ปิติวฒัน์ แดงสี โรงเรียนหนองกงุศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ 630017V

18 นางสาว จารุมณี ศรีสวสัดิI โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ 630018V

19 นางสาว นนัทชา จนัคํานนท์ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ 630019V

20 นางสาว ศภุากรณ์ ไทธะนุ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ 630020V

21 นางสาว อริสรา ขนุเณร โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ 630021V

22 นางสาว กิ�งฟ้า บญุไกรสร โรงเรียนเหลา่ใหญ่วนาสณฑ์ผดงุเวทย์ สพป. กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ 630280V

23 นางสาว เนตรนพา ขําวงษ์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป. กําแพงเพชร เขต 1 กําแพงเพชร 630022V

24 นางสาว จุฬาลกัษณ์ อดุมสขุ โรงเรียนบ้านบางลาด สพป. กําแพงเพชร เขต 1 กําแพงเพชร 630023V

25 นาย อภินนัท์ ใจสขุ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล สพป. กําแพงเพชร เขต 2 กําแพงเพชร 630281V

26 ด.ญ. ชนินาถ กอสมัพนัธ์ โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. 41 กําแพงเพชร 630024V

27 นางสาว ณฐัชยา ศรียางนอก โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. 41 กําแพงเพชร 630025V

28 นาย อิทธิมนต์ กิตเสรีย์ โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. 41 กําแพงเพชร 630026V

29 นาย ธนากร ธรรมมา โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแกน่ เขต 1 ขอนแกน่ 630027V

30 นาย ปิยวฒัน์ ช่วยพนัธ์ โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแกน่ เขต 5 ขอนแกน่ 630028V

31 ด.ช. วีระศกัดิI เฉพาะคณุ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. 17 จนัทบรีุ 630029V

32 ด.ญ. กรรณิกา วงศ์เย็น โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสงัขะวฒันะ4อปุถมัภ์) สพม. 17 จนัทบรีุ 630030V

33 นางสาว จิรนนัท์ บตุรสนม โรงเรียนบ้านบอ่กวางทอง สพป. ชลบรีุ เขต 2 ชลบรีุ 630282V

34 นางสาว นริศรา ทุมบญุมา โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชยัภูมิ เขต 2 ชยัภูมิ 630031V

35 นาย กฤษณะ ชาญศิริ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป. ชยัภูมิ เขต 3 ชยัภูมิ 630032V

36 ด.ช. ธนวตั แซเ่ติNน โรงเรียนอนุบาลโชคชยั(บ้านแมเ่ลียบแมบ่ง) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 630033V

37 นางสาว พิชชาภา เพชรคํา โรงเรียนอนุบาลโชคชยั(บ้านแมเ่ลียบแมบ่ง) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 630034V

38 นาย กิตติพทัธ์ คําวิเชียน โรงเรียนอนุบาลโชคชยั(บ้านแมเ่ลียบแมบ่ง) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 630035V

39 นาย พงศ์ศกัดิI ศรีสวสัดิI โรงเรียนอนุบาลโชคชยั(บ้านแมเ่ลียบแมบ่ง) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 630036V

40 นาย พิทยา ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลโชคชยั(บ้านแมเ่ลียบแมบ่ง) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 630037V

41 นาย พีราย ุแก้วหล้า โรงเรียนอนุบาลโชคชยั(บ้านแมเ่ลียบแมบ่ง) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 630038V

42 นาย ศรศิลป์ พรมชยั โรงเรียนอนุบาลโชคชยั(บ้านแมเ่ลียบแมบ่ง) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 630039V

43 ด.ญ. ปริญญาภรณ์ สมต๊ะ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม ่เขต 2 เชียงใหม่ 630044V

ประกาศรายชื
อนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายอาชีพ ระดับชั �น ปวช.1 - ปวช.3 ประจาํปีการศึกษา 2563 จาํนวน 320 คน 

ณ วันที
 13 กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ: ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื
องเป็นเวลา 3 ปี สําหรับศึกษาต่อในระดับชั �น ปวช.1 - ปวช.3 / ปีละ 14,000 บาท

รายชื�อนกัเรียนที�ได้รับทุน

สิ
งที
น้องต้องทําคือ >> ยืนยันสิทธิ; รับทุนผ่านระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนําส่งเอกสารยืนยันรับทุนดังต่อไปนี �  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่าใช้จ่าย ของสถานศึกษาที
จะเข้าศึกษาต่อ 

2.สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร สําหรับรับเงนิทุนการศึกษา(ธนาคารใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื
อเรียก เท่านั �น)

และ 3.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั �น ปวช.1 (อนุโลมให้ส่งได้ ภายหลังจากเข้าไปศึกษาแล้ว)
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44 ด.ญ. รุ่งทิวา คําแสน โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม ่เขต 2 เชียงใหม่ 630045V

45 นางสาว เกษรา ไชยสถาน โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม ่เขต 2 เชียงใหม่ 630046V

46 นาย กฤษดา อู โรงเรียนชุมชนบ้านแมส่นูหลวง สพป. เชียงใหม ่เขต 3 เชียงใหม่ 630047V

47 ด.ญ. ณฐัพร สขุขา โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม ่เขต 3 เชียงใหม่ 630048V

48 นางสาว คําแดง หยั�นนะ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม ่เขต 3 เชียงใหม่ 630049V

49 นางสาว จนัทร์จีรา จองดี โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม ่เขต 3 เชียงใหม่ 630050V

50 นางสาว ณฐัธิดา วงัแจ่ม โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม ่เขต 3 เชียงใหม่ 630051V

51 นางสาว เจิม ปางน้อย โรงเรียนบ้านห้วยงกูลาง สพป. เชียงใหม ่เขต 3 เชียงใหม่ 630052V

52 นางสาว ชนาภา เทพปราถนา โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม ่เขต 3 เชียงใหม่ 630053V

53 ด.ญ. สตุาภทัร ปัญญา โรงเรียนแควมะกอก สพป. เชียงใหม ่เขต 5 เชียงใหม่ 630283V

54 นาย อดุรพนัธ์ุ มลูตา๋ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม ่เขต 5 เชียงใหม่ 630284V

55 ด.ญ. ภาชินี กล้าณรงค์เชาว์ โรงเรียนบ้านแมน่าจร สพป. เชียงใหม ่เขต 6 เชียงใหม่ 630040V

56 นาย ฉตัรมงคล เจริญธนงัลาภ โรงเรียนบ้านแมน่าจร สพป. เชียงใหม ่เขต 6 เชียงใหม่ 630041V

57 นาย ศภุกิตติI ชยางกรูศิรินนัท์ โรงเรียนบ้านแมน่าจร สพป. เชียงใหม ่เขต 6 เชียงใหม่ 630042V

58 นาย อภิเดช ชนิตเหมตระกลู โรงเรียนบ้านแมน่าจร สพป. เชียงใหม ่เขต 6 เชียงใหม่ 630043V

59 ด.ช. พิชยั ตนักยุ โรงเรียนบ้านสบเตีRยะ สพป. เชียงใหม ่เขต 6 เชียงใหม่ 630054V

60 ด.ญ. กญัญาณฐั จีNจ๋อมเมือง โรงเรียนบ้านสบเตีRยะ สพป. เชียงใหม ่เขต 6 เชียงใหม่ 630055V

61 ด.ญ. นวลนภา มงัยะสุ โรงเรียนบ้านสบเตีRยะ สพป. เชียงใหม ่เขต 6 เชียงใหม่ 630056V

62 นางสาว พรพิมล ฟ้าเกษมศานต์ โรงเรียนบ้านสบเตีRยะ สพป. เชียงใหม ่เขต 6 เชียงใหม่ 630057V

63 นาย เกรียงไกร กระจ่างโชคสขุ โรงเรียนบ้านสบเตีRยะ สพป. เชียงใหม ่เขต 6 เชียงใหม่ 630058V

64 นาย ธีรภทัร์ ตุ้ยตาจม โรงเรียนบ้านสบเตีRยะ สพป. เชียงใหม ่เขต 6 เชียงใหม่ 630059V

65 นาย พชวตัร์ ปัญญาดี โรงเรียนบ้านสบเตีRยะ สพป. เชียงใหม ่เขต 6 เชียงใหม่ 630060V

66 นาย ศรัณย์ฤทธิI ใจเมือง โรงเรียนบ้านสบเตีRยะ สพป. เชียงใหม ่เขต 6 เชียงใหม่ 630061V

67 นาย สมบตัิ สทุธนะ โรงเรียนบ้านสบเตีRยะ สพป. เชียงใหม ่เขต 6 เชียงใหม่ 630062V

68 ด.ญ. แสงจนัทร์ ทวีอภิรดีมกุดา โรงเรียนกาวิละวิทยาลยั สพม. 34 เชียงใหม่ 630063V

69 ด.ญ. มาชีต๊ะ สาแหล๊ะ โรงเรียนฝางชนูปถมัภ์ สพม. 34 เชียงใหม่ 630064V

70 นางสาว สิรามล ขวญันิมิตร โรงเรียนวดัธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 630065V

71 ด.ช. จกัรกฤษณ์ โออิน โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สพม. 13 ตรัง 630066V

72 นางสาว รวิภา แก้วฉาง โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 630067V

73 นางสาว รัตนมน ทองรักษ์ โรงเรียนวงัวิเศษ สพม. 13 ตรัง 630068V

74 ด.ช. นพศร มณีศรี โรงเรียนบ้านจดัสรร สพป. ตราด ตราด 630069V

75 นางสาว นฤมล ผลคณุอดุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จงัหวดัตาก สศศ. ตาก 630070V

76 นางสาว จรรจิรา โชคสจุริตบญุ โรงเรียนบ้านนํ 5าหอม สพป. ตาก เขต 2 ตาก 630285V

77 นางสาว บงัอร นิศาพรพนม โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 ตาก 630071V

78 นางสาว เสาวลกัษณ์ พงศ์พนูภสัสร โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 ตาก 630072V

79 นางสาว อรณี ทะเลรักษา โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 ตาก 630073V

80 นาย ชะลอย ไมมี่นามสกลุ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 ตาก 630074V

81 นาย ธีรพงษ์ อรุณสาละวิน โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 ตาก 630075V

82 ด.ช. นนัทชยั วงกนันวน โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต1 ตาก 630076V

83 นางสาว จินตนา แซท่่อ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. 38 ตาก 630077V

84 ด.ช. ธชัพล บญุคํา โรงเรียนภทัรญาณวิทยา สพม. 9 นครปฐม 630078V

85 นางสาว พชัรา ผนัสําลี โรงเรียนบ้านทู้ (สามคัคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 630286V

86 นางสาว ลลิตา วรรณทอง โรงเรียนบ้านทู้ (สามคัคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 630287V



ที� คํานําหน้า ชื�อ-นามสกลุ ชื�อโรงเรียน สงักดั จงัหวดั รหสัทุนยวุพฒัน์

ประกาศรายชื
อนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายอาชีพ ระดับชั �น ปวช.1 - ปวช.3 ประจาํปีการศึกษา 2563 จาํนวน 320 คน 

ณ วันที
 13 กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ: ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื
องเป็นเวลา 3 ปี สําหรับศึกษาต่อในระดับชั �น ปวช.1 - ปวช.3 / ปีละ 14,000 บาท

รายชื�อนกัเรียนที�ได้รับทุน

สิ
งที
น้องต้องทําคือ >> ยืนยันสิทธิ; รับทุนผ่านระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนําส่งเอกสารยืนยันรับทุนดังต่อไปนี �  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่าใช้จ่าย ของสถานศึกษาที
จะเข้าศึกษาต่อ 

2.สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร สําหรับรับเงนิทุนการศึกษา(ธนาคารใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื
อเรียก เท่านั �น)

และ 3.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั �น ปวช.1 (อนุโลมให้ส่งได้ ภายหลังจากเข้าไปศึกษาแล้ว)

87 นาย อภิรักษ์ แสงสวุรรณ โรงเรียนบ้านทู้ (สามคัคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 630288V

88 ด.ช. มินทะดา กรรัตน์ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 630079V

89 นางสาว พลอยพิชชา เทพณรงค์ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 630289V

90 นาย นนทกร บพุศิริ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 630080V

91 ด.ญ. ปาริชาติ สบูโคกสงู โรงเรียนบ้านหนองไขนํ่ 5า สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 630081V

92 นางสาว นนัทิมา แก้วจนัทึก โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา 630082V

93 ด.ช. ณฐัวฒิุ กลุลี โรงเรียนนิคมพิมายศกึษา สพม. 31 นครราชสีมา 630083V

94 ด.ช. ธนพล เขียวอตุสา โรงเรียนนิคมพิมายศกึษา สพม. 31 นครราชสีมา 630084V

95 ด.ญ. ลดัดาวลัย์ อาศยัพลวง โรงเรียนนิคมพิมายศกึษา สพม. 31 นครราชสีมา 630085V

96 นางสาว สภุสัสร พรมเสนา โรงเรียนนิคมพิมายศกึษา สพม. 31 นครราชสีมา 630086V

97 ด.ญ. ปริญา แขง่ขนั โรงเรียนปักธงชยัประชานิรมิต สพม. 31 นครราชสีมา 630087V

98 นางสาว นิรชา แกล้วกล้า โรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 630088V

99 นางสาว อรรัมภา รักษา โรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 630089V

100 นางสาว จริญญา ขมุนาค โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช 630090V

101 นางสาว มานิตา แก้วนก โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช 630091V

102 นางสาว วราภรณ์ จนัทะ โรงเรียนราษฎร์บํารุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช 630092V

103 ด.ช. ศภุกิตติI สงแก้ว โรงเรียนเกาะขนัธ์ประชาภิบาล สพม. 12 นครศรีธรรมราช 630093V

104 นาย ธนบดินทร์ เจ้ยแก้ว โรงเรียนเขาพงัไกร สพม. 12 นครศรีธรรมราช 630094V

105 นาย ปริวฒัน์ ผอมจีน โรงเรียนเขาพงัไกร สพม. 12 นครศรีธรรมราช 630095V

106 นางสาว ปภทัสรา สิงสขุ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 630290V

107 นาย ทรรศิน เดชบญุ โรงเรียนบ้านราษฎร์อปุถมัภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 630291V

108 ด.ญ. อนงค์รดี แซล่ื โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 1 น่าน 630096V

109 นางสาว พลอยพรรณ หล้ารินทร โรงเรียนบ้านสนัทะ สพป. น่าน เขต 1 น่าน 630097V

110 นางสาว ป้ายวั แซย่า่ง โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 น่าน 630292V

111 นาย รพีภทัร โฮนอก โรงเรียนบ้านตะโก สพป. บรีุรัมย์ เขต 1 บรีุรัมย์ 630098V

112 นางสาว เนตรนภา ฉิมจารย์ โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บรีุรัมย์ เขต 3 บรีุรัมย์ 630293V

113 นางสาว กนกพร แสนมี โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สพป. บรีุรัมย์ เขต 4 บรีุรัมย์ 630099V

114 นางสาว จิราภา มีชํานาญ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สพป. บรีุรัมย์ เขต 4 บรีุรัมย์ 630100V

115 ด.ช. ดษุฎี จุฬามณี โรงเรียนถนนหกัพิทยาคม สพม. 32 บรีุรัมย์ 630101V

116 ด.ช. จิรวฒัน์ ดวงผุย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขนัธ์ 630102V

117 ด.ช. สิทธิชยั วชิระ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขนัธ์ 630103V

118 นาย ตะวนั อิบาว โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขนัธ์ 630104V

119 นาย เปอะ วชิระ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขนัธ์ 630105V

120 ด.ญ. วีรวรรณ ประมงค์ โรงเรียนประจวบวิทยาลยั สพม. 10 ประจวบคีรีขนัธ์ 630106V

121 ด.ญ. สมฤดี คีรีวลัย์ โรงเรียนประจวบวิทยาลยั สพม. 10 ประจวบคีรีขนัธ์ 630107V

122 ด.ญ. องัคณา สวุรรณเกตุ โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. 7 ปราจีนบรีุ 630108V

123 ด.ช. ศรานนท์ สขุมงัษา โรงเรียนวดัหนองไม้ซุง สพป. อยธุยา เขต 1 พระนครศรีอยธุยา 630109V

124 นางสาว ธิศากร หมดัสะอาด โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ สพป. อยธุยา เขต 2 พระนครศรีอยธุยา 630294V

125 นางสาว ศศิประภา ตนัวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแมใ่ส สพป. พะเยา เขต 1 พะเยา 630295V

126 ด.ญ. พชัราพร โมฆะรัตน์ โรงเรียนบ้านจําบอน สพป. พะเยา เขต 2 พะเยา 630110V

127 นางสาว ชนิษฐา คํามา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. 36 พะเยา 630111V

128 นางสาว รัตนาภรณ์ ธะนะตนั โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. 36 พะเยา 630112V

129 ด.ช. ฐิติเมษฐ์ โคกเคียน โรงเรียนบ้านบางกรัก สพป. พงังา เขต 1 พงังา 630113V



ที� คํานําหน้า ชื�อ-นามสกลุ ชื�อโรงเรียน สงักดั จงัหวดั รหสัทุนยวุพฒัน์

ประกาศรายชื
อนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายอาชีพ ระดับชั �น ปวช.1 - ปวช.3 ประจาํปีการศึกษา 2563 จาํนวน 320 คน 

ณ วันที
 13 กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ: ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื
องเป็นเวลา 3 ปี สําหรับศึกษาต่อในระดับชั �น ปวช.1 - ปวช.3 / ปีละ 14,000 บาท

รายชื�อนกัเรียนที�ได้รับทุน

สิ
งที
น้องต้องทําคือ >> ยืนยันสิทธิ; รับทุนผ่านระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนําส่งเอกสารยืนยันรับทุนดังต่อไปนี �  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่าใช้จ่าย ของสถานศึกษาที
จะเข้าศึกษาต่อ 

2.สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร สําหรับรับเงนิทุนการศึกษา(ธนาคารใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื
อเรียก เท่านั �น)

และ 3.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั �น ปวช.1 (อนุโลมให้ส่งได้ ภายหลังจากเข้าไปศึกษาแล้ว)

130 นางสาว สภุสัรา เส้งมี โรงเรียนวดัฝาละมี สพป. พทัลงุ เขต 2 พทัลงุ 630114V

131 ด.ช. นฤนาท มาลอย โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 630116V

132 ด.ช. อนุพงษ์ แป้นแก้ว โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 630117V

133 ด.ญ. ปวรรัตน์ ไทยตะขบ โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 630118V

134 นางสาว สธิุดา สขุจิตร โรงเรียนบ้านน้อย(ปรึกอทิุศ) สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 630115V

135 นางสาว กรวรรณ อยูเ่พชร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา8(บ้านมะขามสงู) สพป. พิษณโุลก เขต 1 พิษณโุลก 630119V

136 นางสาว ภรณ์ทิพย์ เตียงทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา8(บ้านมะขามสงู) สพป. พิษณโุลก เขต 1 พิษณโุลก 630120V

137 นาย สิรินนัท์ ฟักทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา8(บ้านมะขามสงู) สพป. พิษณโุลก เขต 1 พิษณโุลก 630121V

138 ด.ญ. บงกชกร พลขนัธ์ โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณโุลก เขต 2 พิษณโุลก 630122V

139 นางสาว ชญัญานุช บญุเชิด โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณโุลก เขต 2 พิษณโุลก 630123V

140 ด.ช. พงพฒัน์ บญุเย็น โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี 5เหล็ก สพป. พิษณโุลก เขต 2 พิษณโุลก 630296V

141 ด.ญ. รัศมีจนัทร์ จีนด้วง โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี 5เหล็ก สพป. พิษณโุลก เขต 2 พิษณโุลก 630124V

142 ด.ญ. อรยา เกียรทอง โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี 5เหล็ก สพป. พิษณโุลก เขต 2 พิษณโุลก 630125V

143 นางสาว วิรันดา กลิ�นแย้ม โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. 39 พิษณโุลก 630126V

144 นางสาว สนิุทา ส้มเพชร โรงเรียนบ้านเขาอา่งแก้ว สพป. เพชรบรีุ เขต 2 เพชรบรีุ 630127V

145 ด.ช. เดน่พงษ์ ใจหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) สพป. เพชรบรูณ์ เขต 1 เพชรบรูณ์ 630128V

146 ด.ญ. สวิุมล จนัเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) สพป. เพชรบรูณ์ เขต 1 เพชรบรูณ์ 630129V

147 นาย ภาคภูมิ ทะนุ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) สพป. เพชรบรูณ์ เขต 1 เพชรบรูณ์ 630130V

148 ด.ช. สทีุ ใหมมว่ง โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. เพชรบรูณ์ เขต 1 เพชรบรูณ์ 630131V

149 ด.ญ. อรทยั กล้ามสนัเทียะ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. เพชรบรูณ์ เขต 1 เพชรบรูณ์ 630132V

150 นางสาว ศศิประภา หวานหอม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป. เพชรบรูณ์ เขต 1 เพชรบรูณ์ 630133V

151 นาย พิพฒัน์ คําภูมิ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป. เพชรบรูณ์ เขต 1 เพชรบรูณ์ 630134V

152 นางสาว บษุราคมั กิ�มเทิ 5ง โรงเรียนบ้านวงับาล สพป. เพชรบรูณ์ เขต 2 เพชรบรูณ์ 630135V

153 นางสาว จีรภา สขุขา โรงเรียนบ้านห้วยลาน สพป. เพชรบรูณ์ เขต 2 เพชรบรูณ์ 630136V

154 ด.ญ. ปฐิมาภรณ์ พนักลั�น โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ สพป. เพชรบรูณ์ เขต 3 เพชรบรูณ์ 630137V

155 ด.ช. อนุภทัร ขนัทองสลกั โรงเรียนบ้านวงัฟ่อน(สิทธิราษฎร์บํารุง) สพป. แพร่ เขต 1 แพร่ 630138V

156 นางสาว ณฐัวดี พาขนุทด โรงเรียนบ้านป่าคาป่ามว่ง สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 630139V

157 นางสาว ดารินทร์ แก้วดํา โรงเรียนบ้านป่าคาป่ามว่ง สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 630140V

158 นาย ธีรเดช ซ้อนปุ๊ ด โรงเรียนบ้านป่าคาป่ามว่ง สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 630141V

159 ด.ช. ณฐัวฒิุ ทรัพย์สีเหล็ก โรงเรียนบ้านกดุนํ 5าใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 630142V

160 ด.ช. นิติภูมิ ประทุมคํา โรงเรียนบ้านกดุนํ 5าใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 630143V

161 ด.ญ. วรรณรดา จนัทร์เงิน โรงเรียนบ้านกดุนํ 5าใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 630144V

162 ด.ญ. วิยะดา ปรุาชะทํามงั โรงเรียนบ้านกดุนํ 5าใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 630297V

163 ด.ช. วสพุล หดันครอินทร์ โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. 26 มหาสารคาม 630145V

164 ด.ญ. ธิญาดา ภูมีเขต โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. 26 มหาสารคาม 630146V

165 ด.ญ. เบญจวรรณ์ กรมกระโทก โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. 26 มหาสารคาม 630147V

166 นาย พรชยั กวิทาโล โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. 26 มหาสารคาม 630148V

167 นาย เสรีชน เพ็ญพาน โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ สพป. มกุดาหาร มกุดาหาร 630149V

168 ด.ญ. ณฤดี ศรีหาวงค์ โรงเรียนบ้านโนนสงัข์ศรี สพป. มกุดาหาร มกุดาหาร 630150V

169 ด.ญ. ปาลิตา รูปเหมาะ โรงเรียนบ้านโนนสงัข์ศรี สพป. มกุดาหาร มกุดาหาร 630151V

170 นาย ภูริณฐั ถาวรวิภาสขจร โรงเรียนเจ้าพอ่หลวงอปุถมัภ์10 สพป. แมฮ่่องสอน เขต 2 แมฮ่่องสอน 630152V

171 ด.ญ. กลัยา เณรี โรงเรียนชุมชนบ้านนํ 5าดิบ สพป. แมฮ่่องสอน เขต 2 แมฮ่่องสอน 630153V

172 ด.ญ. มาริษา แสงสวา่ง โรงเรียนชุมชนบ้านนํ 5าดิบ สพป. แมฮ่่องสอน เขต 2 แมฮ่่องสอน 630154V



ที� คํานําหน้า ชื�อ-นามสกลุ ชื�อโรงเรียน สงักดั จงัหวดั รหสัทุนยวุพฒัน์

ประกาศรายชื
อนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายอาชีพ ระดับชั �น ปวช.1 - ปวช.3 ประจาํปีการศึกษา 2563 จาํนวน 320 คน 

ณ วันที
 13 กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ: ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื
องเป็นเวลา 3 ปี สําหรับศึกษาต่อในระดับชั �น ปวช.1 - ปวช.3 / ปีละ 14,000 บาท

รายชื�อนกัเรียนที�ได้รับทุน

สิ
งที
น้องต้องทําคือ >> ยืนยันสิทธิ; รับทุนผ่านระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนําส่งเอกสารยืนยันรับทุนดังต่อไปนี �  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่าใช้จ่าย ของสถานศึกษาที
จะเข้าศึกษาต่อ 

2.สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร สําหรับรับเงนิทุนการศึกษา(ธนาคารใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื
อเรียก เท่านั �น)

และ 3.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั �น ปวช.1 (อนุโลมให้ส่งได้ ภายหลังจากเข้าไปศึกษาแล้ว)

173 ด.ญ. วรรณิกา ดั�งความดี โรงเรียนชุมชนบ้านนํ 5าดิบ สพป. แมฮ่่องสอน เขต 2 แมฮ่่องสอน 630155V

174 นางสาว ศจีุภรณ์ วงศ์น้อย โรงเรียนชุมชนบ้านนํ 5าดิบ สพป. แมฮ่่องสอน เขต 2 แมฮ่่องสอน 630156V

175 นาย จิรพนธ์ ยอดยิ�งยง โรงเรียนชุมชนบ้านนํ 5าดิบ สพป. แมฮ่่องสอน เขต 2 แมฮ่่องสอน 630157V

176 ด.ญ. สภุาพร สกลุพรสขุ โรงเรียนขนุยวมวิทยา สพม. 34 แมฮ่่องสอน 630298V

177 นางสาว กมลววรณ ฮงทอง โรงเรียนบ้านไทยเจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 630299V

178 นางสาว ปานกนกวรรณ ขนุทอง โรงเรียนบ้านมว่งกาชงั สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 630158V

179 นาย สชุาติ ศรีอาชวิน โรงเรียนบ้านอยัเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 ยะลา 630159V

180 นางสาว รุ้งนภา ระหาร โรงเรียนชุมชนบ้านอุม่เมา่สิงห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด 630160V

181 นางสาว รุจิรา โคตะมะ โรงเรียนบ้านหวันา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด 630300V

182 นางสาว สภุาภทัร แก้วประสิทธิI โรงเรียนบ้านหวันา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด 630301V

183 นาย ธนวฒัน์ โทวดี โรงเรียนบ้านกกตาลดงบงัวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 630161V

184 นาย บวรศกัดิI มะอาจเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมว่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 630162V

185 ด.ญ. อินทิรา ภาระนะที โรงเรียนขตัิยะวงษา สพม. 27 ร้อยเอ็ด 630163V

186 นางสาว ทิวาพร เพลิงน้อย โรงเรียนวดัชากหมาก สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 630164V

187 ด.ช. มนสั ต้นทอง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกลุวิทยา สพม. 18 ระยอง 630165V

188 ด.ญ. กวินทรา เก็งแป๊ะ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบรีุ เขต 1 ราชบรีุ 630166V

189 ด.ญ. รุ่งกานต์ จํารัสสถาพร โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบรีุ เขต 1 ราชบรีุ 630167V

190 ด.ญ. อจัฉราภรณ์ ทองนุ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบรีุ เขต 1 ราชบรีุ 630168V

191 นาย วาปี ทองแต๊ะ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบรีุ เขต 1 ราชบรีุ 630169V

192 นาย กฤษฎา หอมนํ 5าคํา โรงเรียนวดันํ 5าพ(ุสํานกังานสลากกินแบง่สงเคราะห์54) สพป. ราชบรีุ เขต 1 ราชบรีุ 630170V

193 นาย ธีรภทัร อีกจอม โรงเรียนวดันํ 5าพ(ุสํานกังานสลากกินแบง่สงเคราะห์54) สพป. ราชบรีุ เขต 1 ราชบรีุ 630171V

194 ด.ญ. ปรานอม สีฟอง โรงเรียนบ้านวงัเพลิง สพป. ลพบรีุ เขต 1 ลพบรีุ 630172V

195 ด.ญ. อนงค์พร นิลละออ โรงเรียนบ้านวงัเพลิง สพป. ลพบรีุ เขต 1 ลพบรีุ 630173V

196 นางสาว สพุรรษา นาฉิม โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบรีุ เขต 2 ลพบรีุ 630174V

197 นาย ณฐัพงษ์ สีฤทธิฺI โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบรีุ เขต 2 ลพบรีุ 630175V

198 ด.ญ. กนัยารัตน์ ฤทธิIมงักร โรงเรียนโคกตมูวิทยา สพม. 5 ลพบรีุ 630176V

199 ด.ญ. โศจิรัตน์ พรมจารี โรงเรียนปิยะบตุร์ สพม. 5 ลพบรีุ 630177V

200 ด.ช. ชยัพงษ์ จนัทร์ตรา โรงเรียนหนองมว่งวิทยา สพม. 5 ลพบรีุ 630178V

201 ด.ญ. กฤษญาณี เอี�ยมสอาด โรงเรียนหนองมว่งวิทยา สพม. 5 ลพบรีุ 630179V

202 ด.ญ. เกศกนก ธญัญเจริญ โรงเรียนหนองมว่งวิทยา สพม. 5 ลพบรีุ 630180V

203 ด.ญ. นพนนั วงษ์ชยั โรงเรียนหนองมว่งวิทยา สพม. 5 ลพบรีุ 630181V

204 นางสาว ธนภรณ์ เต็มธนโชติ โรงเรียนบอ่สี�เหลี�ยมวิทยา สพป. ลําปาง เขต 1 ลําปาง 630182V

205 นางสาว ประภาพร ยลูกึ โรงเรียนบอ่สี�เหลี�ยมวิทยา สพป. ลําปาง เขต 1 ลําปาง 630183V

206 นางสาว วริศรา ตโมไพรี โรงเรียนบอ่สี�เหลี�ยมวิทยา สพป. ลําปาง เขต 1 ลําปาง 630184V

207 นางสาว อมรรัตน์ จรณาภรณ์ โรงเรียนบอ่สี�เหลี�ยมวิทยา สพป. ลําปาง เขต 1 ลําปาง 630185V

208 ด.ช. ศทุธิเกียรติ วรรณพรม โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. ลําปาง เขต 1 ลําปาง 630302V

209 ด.ญ. ชณิษา มาเยอะ โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. ลําปาง เขต 1 ลําปาง 630303V

210 นาย ชยัชนะ วารินทร์สกลุ โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. ลําปาง เขต 1 ลําปาง 630186V

211 ด.ช. จิรากร ยาง โรงเรียนแมฮ่่างวิทยา สพป. ลําปาง เขต 1 ลําปาง 630187V

212 ด.ญ. จิราพร แซพ่า่น โรงเรียนแมฮ่่างวิทยา สพป. ลําปาง เขต 1 ลําปาง 630188V

213 นางสาว นธิดา รอชา โรงเรียนแมฮ่่างวิทยา สพป. ลําปาง เขต 1 ลําปาง 630189V

214 นางสาว วรกมล แซพ่า่น โรงเรียนแมฮ่่างวิทยา สพป. ลําปาง เขต 1 ลําปาง 630304V

215 นาย ณฐัสิทธิI สิงคําโล โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลําปาง เขต 2 ลําปาง 630190V
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1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่าใช้จ่าย ของสถานศึกษาที
จะเข้าศึกษาต่อ 

2.สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร สําหรับรับเงนิทุนการศึกษา(ธนาคารใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื
อเรียก เท่านั �น)

และ 3.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั �น ปวช.1 (อนุโลมให้ส่งได้ ภายหลังจากเข้าไปศึกษาแล้ว)

216 ด.ญ. นฤมล ลีลาศีลธรรม โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลําปาง เขต 3 ลําปาง 630305V

217 ด.ญ. ประภาพร จนัทร์แก้ว โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลําปาง เขต 3 ลําปาง 630191V

218 นางสาว สวุนนัท์ ไกรษรรักษ์ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลําปาง เขต 3 ลําปาง 630192V

219 นาย ตรีภพ สกลุบญุญาธิการ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลําปาง เขต 3 ลําปาง 630193V

220 นาย วรวฒิุ แซท่่อ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลําปาง เขต 3 ลําปาง 630194V

221 นาย อนนัต์ รักบตุร โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลําปาง เขต 3 ลําปาง 630195V

222 ด.ญ. เมริษา วงศ์แก้ว โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการเขลางค์นคร สพม. 35 ลําปาง 630196V

223 นางสาว พินภา ก้างพะซอ โรงเรียนบ้านปงแมล่อบ สพป. ลําพนู เขต 1 ลําพนู 630197V

224 นางสาว สภุาพร จนัทร์เข้า โรงเรียนบ้านปงแมล่อบ สพป. ลําพนู เขต 1 ลําพนู 630198V

225 ด.ญ. นิตยา เนตรจนัทร์ โรงเรียนบ้านปวงคํา(ประชาอทิุศ) สพป. ลําพนู เขต 2 ลําพนู 630199V

226 นางสาว ชีวาพร อตุสาพะแล โรงเรียนบ้านปวงคํา(ประชาอทิุศ) สพป. ลําพนู เขต 2 ลําพนู 630306V

227 นางสาว ญาณิกา แนชวา โรงเรียนบ้านปวงคํา(ประชาอทิุศ) สพป. ลําพนู เขต 2 ลําพนู 630200V

228 ด.ญ. ภณัฑิรา สารพนั โรงเรียนบ้านโพนสวา่งวงัเย็น สพป. เลย เขต 1 เลย 630201V

229 นางสาว นรากร ไชยคีนี โรงเรียนบ้านโพนสวา่งวงัเย็น สพป. เลย เขต 1 เลย 630202V

230 นางสาว ฟ้าใหม ่ทรัพย์มาก โรงเรียนบ้านโพนสวา่งวงัเย็น สพป. เลย เขต 1 เลย 630203V

231 ด.ญ. ไปรยา พิลาชยั โรงเรียนบ้านห้วยพิชยั สพป. เลย เขต 1 เลย 630204V

232 ด.ญ. วริษา บงแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยพิชยั สพป. เลย เขต 1 เลย 630205V

233 ด.ญ. สพุฒัตรา ผาระนตัย์ โรงเรียนบ้านห้วยพิชยั สพป. เลย เขต 1 เลย 630206V

234 นางสาว ปัทมา พรมลารักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยพิชยั สพป. เลย เขต 1 เลย 630207V

235 นาย รัฐภูมิ เที�ยงเดช โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 เลย 630208V

236 นางสาว อาภาพร เวียงคํา โรงเรียนบ้านเทิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 630307V

237 ด.ญ. จิตสดุา คําเสียง โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630209V

238 ด.ญ. นิดธิตา ทองดี โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630210V

239 ด.ญ. อํานวยพร ศิริสขุ โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630211V

240 นางสาว กมลรัตน์ สมทุม โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630212V

241 นางสาว กิติยา อินทร์ไพร โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630213V

242 นางสาว ขวญัจิตร ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630214V

243 นางสาว ขนัทอง ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630215V

244 นางสาว เจนจิรา วงษ์ขนัธ์ โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630216V

245 นางสาว ชาลิสา ปรือปรัง โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630217V

246 นางสาว ธญัญาภรณ์ ดอนสีจนัทร์ โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630218V

247 นางสาว นนัทกานต์ ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630219V

248 นางสาว มิ�งกมล พลเยี�ยม โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630220V

249 นางสาว ลกัขณา ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630221V

250 นางสาว สายทิพย์ วงษ์ขนัธ์ โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630222V

251 นางสาว อมัรา เทียมจิต โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630223V

252 นาย ขจรศกัดิI ธรรมสิงห์ โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630224V

253 นาย จรูญศกัดิI ราชบวัน้อย โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630225V

254 นาย ทรงพล ศรีชูยงค์ โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630308V

255 นาย ธนากร สละ โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630226V

256 นาย ธนาวฒิุ ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630227V

257 นาย ศภุกร สดุสงัห์ โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630228V

258 นาย สทุธิพงษ์ พุม่รักษา โรงเรียนบ้านปรือคนั สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630229V
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ประกาศรายชื
อนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายอาชีพ ระดับชั �น ปวช.1 - ปวช.3 ประจาํปีการศึกษา 2563 จาํนวน 320 คน 

ณ วันที
 13 กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ: ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื
องเป็นเวลา 3 ปี สําหรับศึกษาต่อในระดับชั �น ปวช.1 - ปวช.3 / ปีละ 14,000 บาท

รายชื�อนกัเรียนที�ได้รับทุน

สิ
งที
น้องต้องทําคือ >> ยืนยันสิทธิ; รับทุนผ่านระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนําส่งเอกสารยืนยันรับทุนดังต่อไปนี �  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่าใช้จ่าย ของสถานศึกษาที
จะเข้าศึกษาต่อ 

2.สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร สําหรับรับเงนิทุนการศึกษา(ธนาคารใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื
อเรียก เท่านั �น)

และ 3.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั �น ปวช.1 (อนุโลมให้ส่งได้ ภายหลังจากเข้าไปศึกษาแล้ว)

259 ด.ญ. ธิดารัตน์ อินนอก โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 630230V

260 ด.ญ. พิชชาทร วงค์วิวงค์ โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 630231V

261 ด.ช. วิษณ ุแย้มขะมงั โรงเรียนวดัโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 สงขลา 630232V

262 ด.ช. นดัฐพงษ์ ทองขวญั โรงเรียนทบัช้างวิทยาคม สพม. 16 สงขลา 630233V

263 ด.ช. อมัรินทร์ สะศรี โรงเรียนทบัช้างวิทยาคม สพม. 16 สงขลา 630234V

264 ด.ช. ณฐัวธุ คล้ายทองคํา โรงเรียนชุมชนวดับ้านระกาศ สพป. สมทุรปราการ เขต 2 สมทุรปราการ 630235V

265 ด.ญ. ภสัสร ใบณะพฤติ โรงเรียนวดัดอนมะโนรา(รังสิยานุกลู) สพป. สมทุรสงคราม สมทุรสงคราม 630236V

266 ด.ญ. สพุรรษา สงัข์ทอง โรงเรียนวดัดอนมะโนรา(รังสิยานุกลู) สพป. สมทุรสงคราม สมทุรสงคราม 630237V

267 นางสาว จนัทร์ชนา คงชาตรี โรงเรียนวดัดอนมะโนรา(รังสิยานุกลู) สพป. สมทุรสงคราม สมทุรสงคราม 630238V

268 นาย อภิศกัดิI คลองน้อย โรงเรียนวดัปากสมทุร(ไวยวฒิุชนานุสรณ์) สพป. สมทุรสงคราม สมทุรสงคราม 630309V

269 นาย พนทัชยั โชติสวุรรณกลุ โรงเรียนบ้านโรงเข้ สพป. สมทุรสาคร สมทุรสาคร 630239V

270 ด.ญ. สทุตัตา ผลจนัทร์ โรงเรียนสมทุรสาครวฒิุชยั สพม. 10 สมทุรสาคร 630310V

271 นาย ปฐพร ตนัติทิวากร โรงเรียนหลกัสองสง่เสริมวิทยา สพม. 10 สมทุรสาคร 630240V

272 ด.ญ. จิราวรรณ บญุธรรม โรงเรียนสระแก้ว สพม. 7 สระแก้ว 630241V

273 นาย กําพล จนัวาน โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. 7 สระแก้ว 630242V

274 ด.ช. ภูวเนตร บญุแย้มวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บรีุ สพป. สิงห์บรีุ สิงห์บรีุ 630243V

275 ด.ช. วชัรพงศ์ วาดเอ้ยวงศ์ โรงเรียนทุ่งเสลี�ยมชนูปถมัภ์ สพม. 38 สโุขทยั 630311V

276 ด.ญ. ณฐักานต์ เนียนเฮียน โรงเรียนทุ่งเสลี�ยมชนูปถมัภ์ สพม. 38 สโุขทยั 630244V

277 ด.ญ. พรไพลิน โฉมเติม โรงเรียนทุ่งเสลี�ยมชนูปถมัภ์ สพม. 38 สโุขทยั 630312V

278 ด.ญ. สภุานนั รัตนงาม โรงเรียนทุ่งเสลี�ยมชนูปถมัภ์ สพม. 38 สโุขทยั 630313V

279 นางสาว สวุรรณา ศกึษา โรงเรียนทุ่งเสลี�ยมชนูปถมัภ์ สพม. 38 สโุขทยั 630245V

280 นางสาว กญัญารัตน์ พร้าโมต โรงเรียนบ้านแกง่วิทยา สพม. 38 สโุขทยั 630246V

281 นางสาว ธญัญพทัธ์ ปังพฒันทรัพย์ โรงเรียนบ้านแกง่วิทยา สพม. 38 สโุขทยั 630247V

282 นางสาว มณีรัตน์ นพนรินทร์ โรงเรียนบ้านแกง่วิทยา สพม. 38 สโุขทยั 630248V

283 นาย คมคณิต ออ่นสลงุ โรงเรียนบ้านแกง่วิทยา สพม. 38 สโุขทยั 630249V

284 นาย ไชยภพ แสนเขียววงค์ โรงเรียนบ้านแกง่วิทยา สพม. 38 สโุขทยั 630250V

285 ด.ญ. พชัรี นาคขํา โรงเรียนวดักงตาก สพป. สรุาษฎร์ธานี เขต 1 สรุาษฎร์ธานี 630251V

286 ด.ญ. อรัญญา พรหมมนต์ โรงเรียนวดักงตาก สพป. สรุาษฎร์ธานี เขต 1 สรุาษฎร์ธานี 630252V

287 นางสาว วิภารัตน์ ทวีทรัพย์ โรงเรียนวดัห้วยกรวด สพป. สรุาษฎร์ธานี เขต 2 สรุาษฎร์ธานี 630253V

288 ด.ช. สรุศกัดิI คงดี โรงเรียนบ้านควนสระ สพป. สรุาษฎร์ธานี เขต 3 สรุาษฎร์ธานี 630254V

289 ด.ช. อภิชิต บรรเทิงใจ โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สริุนทร์ เขต 1 สริุนทร์ 630255V

290 นางสาว ชลธิชา ชูเสน โรงเรียนบ้านตระมงู สพป. สริุนทร์ เขต 2 สริุนทร์ 630256V

291 นางสาว ปิ� นมณี ประจวบสขุ โรงเรียนบ้านตระมงู สพป. สริุนทร์ เขต 2 สริุนทร์ 630257V

292 ด.ญ. กรกนก บตุรเงิน โรงเรียนบ้านละมงค์ สพป. สริุนทร์ เขต 3 สริุนทร์ 630314V

293 นางสาว สพิุชญา โพธิIเงิน โรงเรียนบ้านละมงค์ สพป. สริุนทร์ เขต 3 สริุนทร์ 630258V

294 นาย มงคลชยั บญุภา โรงเรียนบ้านละมงค์ สพป. สริุนทร์ เขต 3 สริุนทร์ 630259V

295 ด.ช. อนุวฒัน์ แซเ่ตียว โรงเรียนบ้านโสน สพป. สริุนทร์ เขต 3 สริุนทร์ 630315V

296 นาย บญุเชื�อ ครุฑรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองคนันา สพป. สริุนทร์ เขต 3 สริุนทร์ 630260V

297 นาย วรเทพ ศิริสขุ โรงเรียนบ้านหนองคนันา สพป. สริุนทร์ เขต 3 สริุนทร์ 630261V

298 นางสาว ศิริญา แสดใหม่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. 33 สริุนทร์ 630262V

299 ด.ญ. ชาลิสา ออมทรัพย์ โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน สพม. 33 สริุนทร์ 630263V

300 นาย เมธา ทองเชิด โรงเรียนสรุวิทยาคาร สพม. 33 สริุนทร์ 630264V

301 นาย ศกัดา ประดบั โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. 33 สริุนทร์ 630265V



ที� คํานําหน้า ชื�อ-นามสกลุ ชื�อโรงเรียน สงักดั จงัหวดั รหสัทุนยวุพฒัน์

ประกาศรายชื
อนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายอาชีพ ระดับชั �น ปวช.1 - ปวช.3 ประจาํปีการศึกษา 2563 จาํนวน 320 คน 

ณ วันที
 13 กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ: ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื
องเป็นเวลา 3 ปี สําหรับศึกษาต่อในระดับชั �น ปวช.1 - ปวช.3 / ปีละ 14,000 บาท

รายชื�อนกัเรียนที�ได้รับทุน

สิ
งที
น้องต้องทําคือ >> ยืนยันสิทธิ; รับทุนผ่านระบบออนไลน์ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  และนําส่งเอกสารยืนยันรับทุนดังต่อไปนี �  

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จเทอม/ค่าใช้จ่าย ของสถานศึกษาที
จะเข้าศึกษาต่อ 

2.สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร สําหรับรับเงนิทุนการศึกษา(ธนาคารใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื
อเรียก เท่านั �น)

และ 3.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั �น ปวช.1 (อนุโลมให้ส่งได้ ภายหลังจากเข้าไปศึกษาแล้ว)

302 นาย อภิสิทธิI เหมาะทอง โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. 33 สริุนทร์ 630266V

303 ด.ญ. ภณัฑิฺภา บญุอดุม โรงเรียนเทศบาล3เทศบาลอนุสรณ์ เทศบาลเมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 630316V

304 ด.ญ. เกตศุริน แก้วชิน โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 หนองคาย 630267V

305 นาย จิราพงษ์ พนัธศิริ โรงเรียนบ้านวาปี สพป. อดุรธานี เขต 1 อดุรธานี 630317V

306 ด.ช. กฤษฎา ปินะสา โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคําหมากคณู สพป. อดุรธานี เขต 1 อดุรธานี 630318V

307 นางสาว คณสันนัท์ ไกรมณี โรงเรียนอนุบาลกมุภวาปี สพป. อดุรธานี เขต 2 อดุรธานี 630268V

308 นางสาว ศภุทัตรา ธานี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อดุรธานี เขต 3 อดุรธานี 630319V

309 นางสาว จิตรวรรณ พลลาภ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั 5ง สพป. อดุรธานี เขต 3 อดุรธานี 630269V

310 นางสาว สพุฒัตรา ประหา โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั 5ง สพป. อดุรธานี เขต 3 อดุรธานี 630270V

311 นางสาว ลดัดาวลัย์ แพงน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อดุรธานี เขต 4 อดุรธานี 630271V

312 ด.ญ. พรทิพย์ แก้วดวงดี โรงเรียนนํ 5าโสมประชาสรรค์(ถิรธมัโมอปุถมัภ์) สพป. อดุรธานี เขต 4 อดุรธานี 630272V

313 นางสาว พรธีรา ใบแสง โรงเรียนนํ 5าโสมประชาสรรค์(ถิรธมัโมอปุถมัภ์) สพป. อดุรธานี เขต 4 อดุรธานี 630273V

314 ด.ญ. เพชรดา น้อยสถิตย์ โรงเรียนบ้านวงัถํ 5า สพป. อตุรดิตถ์ เขต 1 อตุรดิตถ์ 630274V

315 นางสาว กวินทิพย์ ขาวสม โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อตุรดิตถ์ เขต 2 อตุรดิตถ์ 630275V

316 นางสาว กลัยา แก้วสอน โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อตุรดิตถ์ เขต 2 อตุรดิตถ์ 630276V

317 นางสาว ณฐัชา โพเสือ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อตุรดิตถ์ เขต 2 อตุรดิตถ์ 630277V

318 ด.ญ. วิชญาดา ศรีจําปา โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อตุรดิตถ์ เขต 2 อตุรดิตถ์ 630278V

319 นาย ดํารงชยั พจุไทย โรงเรียนบ้านหนองมะสงั สพป. อทุยัธานี เขต 2 อทุยัธานี 630279V

320 ด.ญ. กนกวรรณ วรรณสิม โรงเรียนบ้านโนนบอน(คําหล้าประชานุเคราะห์) สพป. อบุลราชธานี เขต 4 อบุลราชธานี 630320V


