
 

ประกาศมลูนิธิสภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เร่ือง “ทนุเยาวชนคณุภาพแห่งปี 2019”  

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

มูลนิธสิภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ด าเนินการคดัเลอืก นิสติ 

นักศึกษา จากสถาบนัระดบัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2019” (Quality Youths Scholarship of The Year 2019 ) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  เพื่ อสร้าง

แรงจงูใจใหเ้ยาวชนรุน่หลงัไดเ้หน็คุณค่าของตนเองและการท าผลงานหรอืกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ด้วยการประยุกต์ใช้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  โดยรายชื่อผู้ที่ได้รบัการคดัเลอืกให้ได้รบัทุนเยาวชน

คุณภาพแห่งปี 2019 มดีงันี้ 

1.  นางสาวสุวพิชญ์ กลุนรตัน์ อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาเทคโนโลยี
ทางอาหาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

2. นายศิรพงศ์ พาพนัธ์ อายุ 21 ปี ศ ึกษาอยู่ชัน้ ปีที ่ 4 ส านักวชิาวทิยาศาสตร์ สาขา

วทิยาศาสตร์เชงิค านวณ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

3. นายรชักร ศรีเหรา อายุ 19 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 2 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้าเครื่องกล
การผลติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

4. นายจตุพล ไชยรินทร ์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา
วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 

5. นายสิรภพ เพชรพนัธ์ อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล  มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 

6. นายจกัรภัทร ภูริธีรางกูร อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 
มหาวทิยาลยัมหดิล จงัหวดันครปฐม 

7. นายศุภกร สุทธิเรือง อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
อากาศยาน จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

8. นายสิท ธิ โชค  อุตรา อายุ  21 ปี  ศึกษาอยู่ชั ้น ปีที่  4 คณ ะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธาน ี

9. นางสาวเพช็รรตัน บุญเกิด อาย ุ21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่3 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา
เคม ีมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
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10. นายศิวกร นามใส อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
11. นายศราวุธ ค าเศษ  อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จงัหวดัสงขลา 
12. นายทวีศักด์ิ ค้างศรี อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม   

การวดัและควบคุม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
13. นายภูวนาถ เผือกทอง อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วศิวกรรมอากาศยาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา 
14. นายนนธวชั เทียมนาก อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขา

วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม จงัหวดัพษิณุโลก 
15. นายสราวธุ ทามี อายุ 33 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่5 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมการผลติ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีจงัหวดัปทุมธาน ี
16. นางสาวไซนับ มาสยี อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 
17. นายนฤพล สุรพร อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 
18. นายอภินันท์ ค าพาสี อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรม   

อุตสาหการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน จงัหวดัขอนแก่น 
19. นายสิทธิศกัด์ิ ศรีสวย อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 5 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีจงัหวดัเพชรบุร ี
 

ผูท้ี่ได้รบัทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019 จะได้รบัมอบทุนการศกึษาพรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ 

ในวนัศุกรท์ี ่18 ตุลาคม 2562 (เนื่องในวาระครบรอบปีที ่11 ของการสถาปนามลูนิธ ิในวนัที ่19 ตุลาคมซึง่

ตรงกบัวนัเทคโนโลยขีองไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทดิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะพระบดิาแห่งเทคโนโลยขีองไทย) 

รวมถึงการบรรจุชื่อเข้าสู่ท าเนียบเกียรติยศ “ท าเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019” เพื่อประกาศเชดิชู

เกยีรตแิละเป็นแบบอยา่งทีด่สีบืต่อไป  

     ประกาศ ณ วนัที ่19 กนัยายน 2562      

                                  

    (ดร.ประสทิธิ ์ทฆีพุฒ)ิ 
        ประธานมลูนิธ ิ


