
 

ประกาศมลูนธิสิภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

เรือ่ง “ทนุเยาวชนคณุภาพแหง่ป ี2022”  

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

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ด าเนินการคัดเลือก นิสิต นักศึกษา 

จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2022” (Quality 

Youths Scholarship of The Year 2022) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลัง

ได้เห็นคุณค่าของตนเอง และการท าผลงานหรือกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ ด้วยการประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยรายชื่อผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2022 มีดังนี ้

1. นางสาวณัฎฐณิชา ชิตเจริญ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. นายอินทวัฒน์ อินพุมมา อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากร

ชีวภาพและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3. นางสาวเกรซ คริสติน ริชาร์ดสัน อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4. นางสาวสุขิตา ภูชะธง อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

5. นายกรดนัย เอี่ยมชีรางกูร อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 

6. นางสาวพิมลรักษ์   แสวงสวัสดิ์  อายุ  21 ปี  ศึกษาอยู่ชั้นปีที่  4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

7. นายวันเจริญ อุปมัย อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่  3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูลและ
นวัตกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

8. นางสาวตัสนีม เจ๊ะแล๊ะ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา 

9. นางสาวรุ่งทิพย์ มาลัยพิศ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
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10. นางสาวณิชากร ช่างย้อม อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

11. นายเทวนาถ จันทร์ตรี อายุ 19 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม 
อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

12. นายธนาธิป ชนะศรี อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

13. นางสาวนฤมล พวงทรัพย์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

14. นางสาวอรศศิพัชร์ เกษมราช อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

15. นายยศตรี วงศ์กิตติธร อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดขอนแก่น 

16. นายศุภณัฐ มั่นเขตกร อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

17. นายธนธรณ์ จูมจันทา อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

18. นายตุลยวัติ  จินาวงศ์  อายุ  21 ปี  ศึกษาอยู่ชั้นปีที่  4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

19. นายประทีป บุญวงค์ อายุ 29 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรม
พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ผู้ที่ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2022 จะได้รับมอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ในวัน

พุธที่ 19 ตุลาคม 2565 (เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 14 ของการสถาปนามูลนิธิ ในวันที่ 19 ตุลาคมซึ่งตรงกับวัน

เทคโนโลยีของไทย และเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย) รวมถึงการ

บรรจุชื่อเข้าสู่ท าเนียบเกียรติยศ “ท าเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2022” เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติและเป็น

แบบอย่างที่ดีสืบต่อไป  

    ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2565    
 

                                  

     (ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ) 
          ประธานมูลนิธ ิ


