ประกาศมูลนิ ธิสภาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เรื่อง “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018”
.....................................................................................
มูลนิธสิ ภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ ดาเนินการคัดเลือก นิ สติ
นักศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทัวประเทศ
่
เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี
2018” (Quality Youths Scholarship of The Year 2018) พร้อ มใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ เพื่ อ สร้ า ง
แรงจูงใจให้เยาวชนรุน่ หลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทาผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ด้วยการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรายชื่อผู้ท่ไี ด้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั ทุนเยาวชน
คุณภาพแห่งปี 2018 มีดงั นี้
1. นางสาวนั ฐ มล อิ น แถลง อายุ 22 ปี ศึก ษาอยู่ช ัน้ ปี ท่ี 4 คณะวิท ยาศาสตร์ สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. นางสาวกษิ ด าภา ผลประสาร อายุ 21 ปี ศึก ษาอยู่ช ัน้ ปี ที่ 4 สานัก วิช าวิท ยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคานวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. นางสาวนวพรรษ ใจยา อายุ 21 ปี ศึก ษาอยู่ช ัน้ ปี ท่ี 4 คณะวิศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิช า
วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
4. นายนวพล เชื่อมวราศาสตร์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5. นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์ขา อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
6. นายปั ญ จรัช พร้ า วไธสง อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ช นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาฟิ สกิ ส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
7. นายปั ญ ญาวุธ ศรีอิ ส รานุ ส รณ์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬากลงกร์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
8. นายณั ฏ ฐ์ สุ ภ าวสิ ท ธิ์ อายุ 22 ปี ศึก ษาอยู่ช นั ้ ปี ท่ี 4 คณะเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
9. นายธรรมรงค์ ตัง้ ซ้ าย อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

-210. นายภูชิต เที่ ยงธรรม อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม
การวัดคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม
11. นายธนภูมิ ภูมี อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
12. นายธี ร วัฒ น์ ทับ ที ศ รี อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ช ัน้ ปี ท่ี 3 ส านั กวิชาวิศ วกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
13. นายศิ ริมงคล มูลมาตร์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
14. นางสาวชิ ตินาท เทศรัตนวงศ์ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
15. นายอับดุลการีม มะดี เยาะ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา
16. นางสาวกนกกาญจนา เจริ ญ สุ ข อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ช นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
17. นายศุภชัย สาราญวงค์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
18. นางสาวชไมพร ยันตะพันธ์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
19. นายอนาวิ ล วงศ์ศฤงคาร อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผูท้ ่ไี ด้รบั ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 จะได้รบั มอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ในวันศุกร์ท่ี 19 ตุลาคม 2561 (เนื่องในวาระครบรอบปี ท่ี 10 ของการสถาปนามูลนิธ ิ ในวันที่ 19 ตุลาคม
ซึง่ ตรงกับวันเทคโนโลยีของไทย เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย) รวมถึงการบรรจุช่อื เข้าสู่ทาเนียบ
เกียรติยศ “ทาเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติและเป็ นแบบอย่างทีด่ สี บื ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2561

(ศ.ดร.ประสิทธิ ์ ทีฆพุฒ)ิ
ประธานมูลนิธิ

