
 

ประกาศมูลนิธิสภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เรือ่ง “ทุนเยาวชนคณุภาพแห่งปี 2015”  

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

มูลนิธสิภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท.) ไดด้ําเนินการคดัเลอืก นิสติ 

นักศกึษา จากสถาบนัระดบัอุดมศกึษาทัว่ประเทศ เพื่อมอบทุนการศกึษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2015” (Quality Youths Scholarship of The Year 2015) พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ เพื่อสรา้ง

แรงจงูใจใหเ้ยาวชนรุน่หลงัไดเ้หน็คุณคา่ของตนเองและการทาํผลงานหรอืกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ดว้ยการประยุกต์ใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี โดยรายชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ดร้บัทุนเยาวชน

คุณภาพแหง่ปี 2015 มดีงัน้ี 

1. นางสาวกชกร ต.ศรีวงษ์ อายุ 21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาเทคโนโลยทีาง
อาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

2. นายธนกร ขาํวิไล อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมการ

บนิและอวกาศ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

3. นายธนวฒิุ มากเจริญ อาย ุ23 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่5 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

4. นายยชญ์สุธา ธนวฒัน์สรธญั อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขา
วศิวกรรมเคม ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

5. นางสาวจุฑามาศ สิทธ์ิพลางกรู  อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตร์ สาขา
ชวีวทิยา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

6. นายเตชินท ์ศิริเตชะวงศ ์อายุ 21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรม
แมคคาทรอนิกส ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

7. นายสิงหราช สุขเพ่ิม อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา
เทคโนโลยเีพือ่การพฒันายัง่ยนื มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงัหวดัปทุมธานี 

8. นายธนพงศ ์เสนาชยั อาย ุ22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโยธา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

9. นายนฤสรณ์ บุญศิริ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 2 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรม 
เครือ่งกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
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10. นายวรพล นันสุ อายุ 22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาเคม ีมหาวทิยาลยั
นเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก 

11. นายสุริยา ไต่เมฆ อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรม
เครือ่งจกัรกลเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี 

12. นายพงษ์ศิริ จนัทสขุ อาย ุ22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิา
วทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 

13. นายชนินทร ์ศรีทอง อายุ 20 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรม 
ไฟฟ้า มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 

14. นายนพนัฐ วงศปิ์นตา อายุ 22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 

15. นายชยัสิทธ์ิ ทรพัยสิ์น อายุ 24 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรม
โยธา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน จงัหวดัขอนแก่น 

16. นางสาวอภินันท ์ภิรมย ์อายุ 23 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา
วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

17. นายภานุวฒัน์ จนัทรท์อง อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
สาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งกล มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 

18. นางสาวชุติกาญจน์ โพธิรชัต์ อายุ 20 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขา
วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 

19. นางสาวนันท์นภสั ทบัอาษา อายุ 20 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่3 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ีจงัหวดักรงุเทพมหานคร 

 

ผูท้ีไ่ดร้บัทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2015 จะไดร้บัมอบทุนการศกึษาพรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ 

ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 (ซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่ 7  ของการสถาปนามูลนิธิและตรงกับวัน

เทคโนโลยแีห่งชาต ิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชฯ ใน

ฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยขีองไทย) รวมถึงการบรรจุชื่อเขา้สู่ทําเนียบเกยีรติยศ “ทําเนียบเยาวชน

คุณภาพแหง่ปี 2015” เพือ่ประกาศเชดิชเูกยีรตแิละเป็นแบบอยา่งทีด่สีบืต่อไป  

      ประกาศ ณ วนัที ่15 กนัยายน 2558   

                   

    (ศ.ดร.ประสทิธิ ์ทฆีพฒุ)ิ 
         ประธานมลูนิธ ิ


