
 

ประกาศมลูนิธิสภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เร่ือง “ทนุเยาวชนคณุภาพแห่งปี 2018”  

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

มูลนิธสิภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ด าเนินการคดัเลอืก นิสติ 

นักศึกษา จากสถาบนัระดบัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2018” (Quality Youths Scholarship of The Year 2018 ) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  เพื่ อสร้าง

แรงจงูใจใหเ้ยาวชนรุน่หลงัไดเ้หน็คุณค่าของตนเองและการท าผลงานหรอืกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ด้วยการประยุกต์ใช้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  โดยรายชื่อผู้ที่ได้รบัการคดัเลอืกให้ได้รบัทุนเยาวชน

คุณภาพแห่งปี 2018 มดีงันี้ 

1.  นางสาวนัฐมล อินแถลง อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
มหาวทิยาลยัมหดิล จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

2. นางสาวกษิดาภา ผลประสาร อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 ส านักวชิาวทิยาศาสตร์ 

สาขาวทิยาศาสตร์เชงิค านวณ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

3. นางสาวนวพรรษ ใจยา อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 

4. นายนวพล เช่ือมวราศาสตร ์ อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวทิยาการ
คอมพวิเตอร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

5. นางสาวรุ่งอรุณ จนัทรข์ า อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขา
ออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม จงัหวดัพษิณุโลก 

6. นายปัญจรชั พร้าวไธสง อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สาขาวชิาฟิสกิส ์มหาวทิยาลยัสวนดุสติ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

7. นายปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์จฬุากลงกรม์หาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

8. นายณัฏฐ์ สุภาวสิทธ์ิ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขา
เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอุ์ตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 

9. นายธรรมรงค์ ตัง้ซ้าย อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขา
วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงัหวดัปทุมธาน ี
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10. นายภชิูต เท่ียงธรรม อายุ 21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรม

การวดัคุม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์จงัหวดันครปฐม 
11. นายธนภูมิ ภูมี อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส ์ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
12. นายธีรวัฒน์ ทับทีศรี อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา 
13. นายศิริมงคล มูลมาตร ์อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์จงัหวดัปทุมธาน ี
14. นางสาวชิตินาท เทศรตันวงศ์ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขา

วศิวกรรมชวีการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล จงัหวดันครปฐม 
15. นายอบัดุลการีม มะดีเยาะ อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 5 คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละ

การเกษตร สาขาวชิาคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา 
16. นางสาวกนกกาญจนา เจริญสุข อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีสาขาวชิาคอมพวิเตอรศ์กึษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จงัหวดันครปฐม 
17. นายศภุชยั ส าราญวงค ์อายุ 22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
18. นางสาวชไมพร ยนัตะพนัธ์ อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 
19. นายอนาวิล วงศ์ศฤงคาร อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาจุลชวีวทิยา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
 
 

ผูท้ี่ไดร้บัทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 จะไดร้บัมอบทุนการศกึษาพรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ 

ในวนัศุกรท์ี ่19 ตุลาคม 2561 (เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 10  ของการสถาปนามลูนิธ ิในวนัที ่19 ตุลาคม

ซึง่ตรงกบัวนัเทคโนโลยขีองไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล 

อดุลยเดช บรมนาถบพติร ในฐานะพระบดิาแห่งเทคโนโลยขีองไทย) รวมถึงการบรรจุชื่อเขา้สู่ท าเนียบ

เกยีรตยิศ “ท าเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” เพื่อประกาศเชดิชเูกยีรตแิละเป็นแบบอยา่งทีด่สีบืต่อไป  

     ประกาศ ณ วนัที ่19 กนัยายน 2561      

                                  

    (ศ.ดร.ประสทิธิ ์ทฆีพุฒ)ิ 
         ประธานมลูนิธ ิ


