
 

ประกาศมลูนิธิสภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เร่ือง “ทนุเยาวชนคณุภาพแห่งปี 2017”  

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

มูลนิธสิภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ด าเนินการคดัเลอืก นิสติ 

นักศึกษา จากสถาบนัระดบัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2017” (Quality Youths Scholarship of The Year 2017) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  เพื่ อสร้าง

แรงจงูใจใหเ้ยาวชนรุน่หลงัไดเ้หน็คุณค่าของตนเองและการท าผลงานหรอืกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ด้วยการประยุกต์ใช้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  โดยรายชื่อผู้ที่ได้รบัการคดัเลอืกให้ได้รบัทุนเยาวชน

คุณภาพแห่งปี 2017 มดีงันี้ 

1.  นายสิทธิชยั สมประสงค์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 5 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาชวีวทิยา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

2. นายธนัช จตุภทัรฉัตร  อายุ 22 ปี ศ ึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขา

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

3. นายนปวิช  นนทแก้ว  อายุ  21 ปี  ศึกษาอยู่ชั ้นปีที่  4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคม ี
มหาวทิยาลยัมหดิล จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

4. นายแวอสัรี แวมายิ  อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่5 คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร 
สาขาคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา 

5. นางสาวฐิติมา สุขจิตร อายุ 19 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา
วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม จงัหวดัพษิณุโลก 

6. นางสาวสุชานาถ คเชนทรส์ุรพนัธ์ อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขา
วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

7. นายชาครีย์ เพ่ิมอุสาห์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา
วศิวกรรมพลงังาน มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 

8. นายพศุตม ์บุญคัน้ผล อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรม
วสัดุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

9. นายเจษฎา คุ้นเคย อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิา
วทิยาการคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีจงัหวดักาญจนบุร ี
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10. นายณัทกร เกษมส าราญ  อายุ 25 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุร ี
11. นายทรงศกัด์ิ ม่วงน้อย อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์

พืน้พภิพ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
12. นายปิยมิตร ท้วมศรี  อายุ  22 ปี  ศึกษาอยู่ชั ้นปีที่  4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคม ี

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จงัหวดัสงขลา 
13. นายภานุพงศ ์มหาโคตร อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรม

โยธา มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 
14. นายภานุวฒัน์ ธุวสินธุ์ อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา

วทิยาการคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
15. นางสาวกนกวรรณ อินพรหม อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาเคม ี

มหาวทิยาลยัทกัษณิ จงัหวดัพทัลุง 
16. นายประสิทธ์ิ วิชาศรี อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรม

วสัดุ-วศิวกรรมพลาสตกิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีจงัหวดัปทุมธาน ี
17. นายรวิรจุ บุตโคษา อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเมคา

ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
18. นายณัฐวุฒิ ภจู าเนียร อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิา

เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 
19. นางสาวธญัชนก หล าร้ิว อาย ุ21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่3 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา

เทคโนโลยเีพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงัหวดัปทุมธาน ี
 
 

ผูท้ี่ไดร้บัทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 จะไดร้บัมอบทุนการศกึษาพรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ 

ในวนัพุธที ่1 พฤศจกิายน 2560 (เนื่องในวาระครบรอบปีที ่9  ของการสถาปนามลูนิธ ิในวนัที ่19 ตุลาคม

ซึง่ตรงกบัวนัเทคโนโลยขีองไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย

เดช ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยขีองไทย) รวมถึงการบรรจุชื่อเข้าสู่ท าเนียบเกียรติยศ “ท าเนียบ

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017” เพื่อประกาศเชดิชเูกยีรตแิละเป็นแบบอยา่งทีด่สีบืต่อไป  

      ประกาศ ณ วนัที ่9 ตุลาคม 2560      

                                  

    (ศ.ดร.ประสทิธิ ์ทฆีพุฒ)ิ 
         ประธานมลูนิธ ิ


