
 

ประกาศมลูนิธิสภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เร่ือง “ทนุเยาวชนคณุภาพแห่งปี 2021”  

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

มูลนิธสิภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ด าเนินการคดัเลอืก นิสติ 

นักศึกษา จากสถาบนัระดบัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2021” (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  เพื่ อสร้าง

แรงจูงใจให้ เยาวชนรุ่นหลังได้ เห็นคุณค่ าของตนเอง  และการท าผลงานหรือกิจกรรมเพื่ อ

สาธารณประโยชน์ ดว้ยการประยุกต์ใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  โดยรายชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกให้

ไดร้บัทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 มดีงันี้ 

1.  นายณัชพล ไชยวาณิชย์ อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาทรพัยากร
ชวีภาพและชวีวทิยาสภาวะแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัมหดิล จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

2. นายธนโชติ สรรพกิจ อายุ 20 ปี  ศ ึกษาอยู่ชัน้ ปีที ่ 3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขา

Robotics and AI จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3. นายภาณุพงศ์ ธนารกัษ์วุฒิกร อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขา

วศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

4. นางสาววนัชพร เพนเทศ อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา 
เคม ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงัหวดัปทุมธานี  

5. นางสาวพิชญ์พาณี บุญประดับ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา
วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

6. นายปฎิภาณ ใจอดทน อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา
เคม ีมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

7. นายวสุธร เชาวลิตถวิล อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

8. นายจิตรภาณุ อาษากลาง อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา 

9. นางสาวทักษอร อักษรศิลป์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมระบบสมองกลฝังตวั มหาวทิยาลยับรูพา จงัหวดัชลบุร ี
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10. นางสาวญาติมา ภริูนพรตัน์ อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาเทคโนโลยี
ยางและพอลเิมอร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 

11. นายอคัรพนัธ์ ทวีศกัด์ิ อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรม
โยธา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีจงัหวดักรงุเทพมหานคร 

12. นางสาวชญานิษฐ์ ก้างออนตา อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีสาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 

13. นางสาวไญยเซน ชนาชน อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัสวนดุสติ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

14. นายกนกพล รอดบุญ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาเมคคาทรอ
นิกส ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ จงัหวดัพทัลุง  

15. นายธิษณ์ธฤต สุนทรวาที อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สาขาเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จงัหวดันครปฐม 

16. นายกิตติกร โนราช อายุ 29 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 
สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน จงัหวดัเชยีงใหม ่

17. นางสาวทิพย์วรรณ ทองอันตัง อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีสาขาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 

18. นายพีรพฒัน์ จอมคีรี อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา
เคม ีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 

19. นางสาวนิชดา กระจ่างพิศ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาชวีวทิยา
มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 

ผูท้ี่ได้รบัทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 จะได้รบัมอบทุนการศกึษาพรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ 

ในวนัพฤหสับดีที่ 9 ธนัวาคม 2564 (เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 13 ของการสถาปนามูลนิธ ิในวนัที่ 19 

ตุลาคมซึง่ตรงกบัวนั เทคโนโลยขีองไทย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทดิพระเก ียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รชักาลที่ 9) ใน

ฐานะพระบดิาแห่งเทคโนโลยขีองไทย) รวมถงึการบรรจุชื่อเขา้สู่ท าเนียบเกยีรตยิศ “ท าเนียบเยาวชน

คุณภาพแห่งปี 2021” เพื่อประกาศเชดิชเูกยีรตแิละเป็นแบบอยา่งทีด่สีบืต่อไป  

    ประกาศ ณ วนัที ่9 พฤศจกิายน 2564   
  

 

                                  

     (ดร.ประสทิธิ ์ทฆีพุฒ)ิ 
          ประธานมลูนิธ ิ


