
 

ประกาศมูลนิธิสภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เรื่อง “ทุนเยาวชนคณุภาพแห่งปี 2020”  

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

มูลนิธิสภาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ด าเนินการคดัเลือก นิสติ 

นักศึกษา จากสถาบนัระดบัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2020” (Quality Youths Scholarship of The Year 2020) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  เพื่ อสร้าง

แรงจูงใจใหเ้ยาวชนรุ่นหลงัไดเ้หน็คุณค่าของตนเองและการท าผลงานหรอืกจิกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์ 

ด้วยการประยุกต์ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยรายชื่อผู้ที่ได้รบัการคดัเลือกให้ได้รบัทุนเยาวชน

คุณภาพแห่งปี 2020 มดีงันี้ 

1.  นางสาวนีร พนัธุ์อุดม อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาทรพัยากรชวีภาพ
และชวีวทิยาสภาวะแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัมหดิล จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. นายกลยุทธ์ รตันค า อายุ 25 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม สาขา

วศิวกรรมพลงังาน มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 

3. นางสาวศิริลกัษณ์ วงค์ธรรม อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
การเกษตร สาขาคณิตศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา 

4. นางสาวพุทธริตา เธียรวรรณ  อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมอากาศยาน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

5. นายศราวุธ ช้างอาจ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม  มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ีจงัหวดัอุบลราชธาน ี

6. นางสาวสโรชา ห่วงอนันต์ อายุ 20 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรม
อุตสาหการ มหาวทิยาลยัรามค าแหง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

7. นางสาวสิริวรรณ จ าเนียรหล้า อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมการวัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

8. นายเสรี วนานิยกลุ อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 ส านักวชิาวทิยาศาสตร ์สาขาคณิตศาสตร ์
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

9. นายวุฒิชัย อภิวงค์งาม อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรม
โยธา มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 
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10. นายธนากร ฆ้องหลวง อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาเคม ีจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
11. นายอธิพงษ์ จนัทรเ์สน อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา

ฟิสกิสป์ระยุกต ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
12. นายณัฐชนน สุ วิทวัส อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา 
13. นายพทัธพล ศุภดิษฐ์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขา

สาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 
14. นางสาวสุธารีรตัน์ ธรรมไพศาล  อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

15. นายศุภเศรษฐ จันทร์อ่อน อายุ 25 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีจงัหวดัปทุมธาน ี

16. นางสาวปวริศา แข็งขัน  อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่  4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคม ี
มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก 

17. นายณัฐวฒัน์ สุกแดง อายุ 23 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขา
ชวีวทิยา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จงัหวดันครปฐม 

18. นายสราวธุ พทุธสุข อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาเคม ี
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 

19. นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่  2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา
วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

ผูท้ี่ได้รบัทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020 จะได้รบัมอบทุนการศกึษาพรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ 

ในวนัองัคารที ่1 ธนัวาคม 2563 (เนื่องในวาระครบรอบปีที ่12 ของการสถาปนามูลนิธ ิในวนัที ่19 ตุลาคม

ซึ่งตรงกบัวนัเทคโนโลยขีองไทย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ในฐานะพระบดิาแห่งเทคโนโลยขีอง

ไทย) รวมถงึการบรรจุชื่อเขา้สู่ท าเนียบเกยีรตยิศ “ท าเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” เพื่อประกาศ

เชดิชเูกยีรตแิละเป็นแบบอย่างทีด่สีบืต่อไป  

    ประกาศ ณ วนัที ่2 พฤศจกิายน 2563   
  

 

                                  

     (ดร.ประสทิธิ ์ทฆีพุฒ)ิ 
          ประธานมลูนิธ ิ


