
 

 

ประกาศมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เรื่อง “ทุนเยาวชนคุณภาพประจ าปี พ.ศ. 2553” 

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

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ด าเนินการคัดเลือก นิสิต 

นักศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพประจ าปี 

พ.ศ. 2553” (Quality Youths Scholarship of The Year 2010) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้าง

แรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการท าผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพ

ประจ าปี พ.ศ. 2553 มีดังนี้ 

1. นายธัชชัย โชติสรยุทธ์  อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ 
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

2. นายสถิตธรรม สังข์ทอง  อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 

3. นายสิรวุธ ทัตติยกุล อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

4. นางสาวชยพร ศุภวิไล อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

5. นายณัฐวุฒิ ประสพลาภ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีเทคนิค 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

6. นางสาวจิราวัส สอนคม อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

7. นางสาวศรัญญา มั่งนิมิตร อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

8. นางสาวพัชรี เชิญทอง อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. นายนิธิพงศ์ คงศิลป์ อายุ   21 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
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10. นางสาวธัชพร ไทยแช่ม อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
11. นางสาวอิศรา ผิวชัย อายุ 19 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
12. นายพงษ์ศิริ ปัดถาวะโร อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 
13. นายไพบูลย์ เพ็ชรเทียน อายุ  22 ป ี ศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
14. นายพิชิตพล โชติกุลนันทน์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
15. นายภานุพงศ์ พุทธศรี อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 

สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
16. นายเรวัตร์ บุญม่ัน อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี  
17. นายบงกช บุญล้อม อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา

คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
18. นายประชาธิวัฒน์ ทานะขันธ ์ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
19. นางสาวอรุณี รุจิปราชญ์ อายุ 18 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ผู้ที่ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพประจ าปี พ.ศ. 2553 จะได้รับมอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศ

เกียรติคุณ ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553 (ซึ่งเป็นวันวันครบรอบปีที่ 2 ของการสถาปนามูลนิธิและตรง

กับวันเทคโนโลยีแห่งชาต ิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย) รวมถึงการบรรจุรายชื่อเยาวชนคุณภาพดังกล่าวเข้าสู่ท าเนียบ

เกียรติยศของมูลนิธิเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป  

ประกาศ ณ  วันท่ี 20 กันยายน 2553  

                                                                                               

                                                           (รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ) 
    ประธานมูลนิธิ 



 

ประกาศมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เรื่อง “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2011”  

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

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ด าเนินการคัดเลือก นิสิต 

นักศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2011” (Quality Youths Scholarship of The Year 2011) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้าง

แรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการท าผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนเยาวชน

คุณภาพแห่งปี 2011 มีดังนี ้

1. นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร  อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวประภาพัชร ชุณหวรากรณ์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

3. นายสายชล ศรีแป้น อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

4. นางสาวรัตนา อาบุญงาม อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

5. นายวิวัฒน์ อั่วกลาง อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 5 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

6. นายกัมพล ปาละอุด อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษา (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง 

7. นายวเรศ จันทร์เจริญ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

8. นายศุภษร แผ่นอก อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

9. นายอภิชิต ศรีไชยรัตนา อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



-2- 
 

10. นางสาวนฤมล เพ็ญพานิชย์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 

11. นายคมกริช หม่อนแก้ว อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

12. นางสาวอรอุมา คูณสมกัน อายุ 24 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

13. นายอนิรุทธ์ อารมณ์สุขโข อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

14. นายธัญพิเชฐ ดวงศรีมณีรัตน์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 

15. นายสิทธิกาญจน์ เจริญธนกิจรัตน์ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

16. นายจิราวัตร จุมปาแฝด อายุ  23 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

17. นางสาวจารุณี มลจ้อย อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

18. นายเกรียงไกร พิพัฒน์วิไลกุล  อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

19. นายธนภูมิ สุวรรณรัฐ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
 

ผู้ที่ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2011 จะได้รับมอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 (ซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่ 3 ของการสถาปนามูลนิธิและตรงกับวันเทคโนโลยี

แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในฐานะพระบิดา

แห่งเทคโนโลยีของไทย) รวมถึงการบรรจุชื่อเข้าสู่ท าเนียบเกียรติยศ “ท าเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2011” เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป  

      ประกาศ ณ วันท่ี 5 กันยายน 2554  

               

   (รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ) 
         ประธานมูลนิธิ 



 

ประกาศมลูนิธิสภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เร่ือง “ทนุเยาวชนคณุภาพแห่งปี 2012”  

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

มูลนิธสิภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ดําเนินการคดัเลอืก นิสติ 

นักศกึษา จากสถาบนัระดบัอุดมศกึษาทัว่ประเทศ เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2012” (Quality Youths Scholarship of The Year 2012) พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ เพื่อสรา้ง

แรงจงูใจใหเ้ยาวชนรุน่หลงัไดเ้หน็คุณค่าของตนเองและการทาํผลงานหรอืกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ดว้ยการประยุกต์ใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี โดยรายชื่อผู้ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกให้ได้รบัทุนเยาวชน

คุณภาพแห่งปี 2012 มดีงัน้ี 

1. นายจตพุร วานิชานนท ์ อาย ุ22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาชวีวทิยา 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

2. นายเมธวิน ปิติพรวิวฒัน์ อาย ุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิา

วศิวกรรมอากาศยาน  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

3. นางสาวณัฐวดี ปัญญาอินทร ์อาย ุ21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาเคม ี

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ จงัหวดัเชยีงใหม ่

4. นายอรญั แบลท็เลอร ์อาย ุ21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์  สาขาวศิวกรรม

การผลติ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

5. นางสาวรสุนี กาแมแล  อาย ุ21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละ

การเกษตร สาขาเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา 

6. นายกรกฎ ปิตะหงษนันท ์ อาย ุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่ 4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

หลกัสตูรวทิยาการความปลอดภยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

7. นายจกัรพนัธ ์ ไชยมาต อาย ุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่ 3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขา

วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 

8. นายสมโภชน์ อรญัพนัธ ์ อาย ุ 21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขา

วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัมหดิล จงัหวดันครปฐม 

9. นายพิสิษฐพชัญ ์น่ิมนวล อาย ุ22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาฟิสกิส์

ประยกุต ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
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10. นางสาวมธภุาณี อุ่นศิวิไลย ์ อาย ุ 21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่ 4 สาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร ์

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา 

11. นายภาณุพนัธ์ พนัธ์รมัย ์  อาย ุ  22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่ 4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

12. นายณัฐวฒิุ สธุรรม อาย ุ 21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่ 3 คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์ สาขาเคมี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

13. นายศภุกิจ อินเทพ อาย ุ22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 

14. นายสุรเชษฐ ์หิรญัสถิตย ์อาย ุ22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่5 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวทิยาศาสตร์

ทัว่ไป มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

15. นายวาทิตย ์ สขุพงษ์ไทย  อาย ุ 21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่ 4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

16. นายวีรแมน บุราโส อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสกิส ์

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

17. นายภาณุพงศ์ เกิดรี  อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

18. นางสาวสุรฐัฎา คงยอด อาย ุ 22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่ 4 คณะวทิยาศาสตร ์ สาขาชวีวทิยา

มหาวทิยาลยัทกัษณิ จงัหวดัพทัลุง 

19. นายณัฐวฒิุ พงษ์ชยั อาย ุ22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโลห

การ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน จงัหวดัขอนแก่น 

 

ผูท้ีไ่ดร้บัทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012 จะได้รบัมอบทุนการศกึษาพรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ 

ในวนัศุกรท์ี ่19 ตุลาคม 2555 (ซึ่งเป็นวนัครบรอบปีที ่4 ของการสถาปนามูลนิธแิละตรงกบัวนัเทคโนโลยี

แห่งชาต ิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชฯ ในฐานะพระบดิา

แห่งเทคโนโลยขีองไทย) รวมถึงการบรรจุชื่อเข้าสู่ทําเนียบเกียรติยศ “ทําเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2012” เพื่อประกาศเชดิชเูกยีรตแิละเป็นแบบอยา่งทีด่สีบืต่อไป  

      ประกาศ ณ วนัที ่5 กนัยายน 2555  

               

   (รศ.ดร.ประสทิธิ ์ทฆีพุฒ)ิ 

         ประธานมลูนิธ ิ



 

ประกาศมูลนิธิสภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เรือ่ง “ทุนเยาวชนคณุภาพแห่งปี 2013”  

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

มูลนิธสิภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท.) ไดด้ําเนินการคดัเลอืก นิสติ 

นักศกึษา จากสถาบนัระดบัอุดมศกึษาทัว่ประเทศ เพื่อมอบทุนการศกึษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2013” (Quality Youths Scholarship of The Year 2013) พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ เพื่อสรา้ง

แรงจงูใจใหเ้ยาวชนรุน่หลงัไดเ้หน็คุณคา่ของตนเองและการทาํผลงานหรอืกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ดว้ยการประยุกต์ใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี โดยรายชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ดร้บัทุนเยาวชน

คุณภาพแหง่ปี 2013 มดีงัน้ี 

1. นายสรณ์สิริ พงศภ์ทัรวตั  อาย ุ22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาสตัววทิยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

2. นายจิรทรรศน์ ศภุปัณฑิตา อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

3. นายศภุกิจ เฟ่ืองแก้ว อาย ุ 22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่

4. นายวิสทุธ์ิ คงเหมียน อาย ุ 22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่ 4 คณะวทิยาศาสตร ์ สาขาเคม ี 
มหาวทิยาลยัทกัษณิ จงัหวดัพทัลุง 

5. นายณัฐพล ดีจิตร อาย ุ21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 

6. นายยศกร ตนัติอภิบาลกลุ อาย ุ 21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่ 3 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาชวีวทิยา 
มหาวทิยาลยับรูพา จงัหวดัชลบุร ี

7. นายนฤนาท แสงสอาด  อาย ุ20 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรม
เคม ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงัหวดัปทมุธานี 

8. นางสาวชติุมา อนัชนะ อาย ุ 22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่ 5 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

9. นางสาวพิมพพิ์สทุธ์ิ วรขจิต อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมชวีการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล จงัหวดันครปฐม 
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10. นางสาวกานตช์นก แซ่หลิน  อาย ุ  22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั จงัหวดั
กรงุเทพมหานคร 

11. นายเนตรฤทธ์ิ ราตรีสขุ อาย ุ 22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่ 4 คณะวทิยาศาสตร ์ สาขาเคม ี
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 

12. นายธนชล นิธิสชุากลุ อาย ุ 22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่ 5 คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขา
วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

13. นายเอกพร ยืนยง  อาย ุ21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิา
วทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 

14. นางสาวมณัทนา เป็งยาวงค ์ อาย ุ19 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่3 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม จงัหวดัพษิณุโลก 

15. นายสขุสนัต ์ บญุเรอืง อาย ุ 22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่ 4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

16. นายยุรนันท์ พรรณขาม อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่ 4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
สาขาวชิาชวีวทิยา มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

17. นายสายณัห์ ยะโส อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ีจงัหวดักรงุเทพมหานคร 

18. นายวชิรวฒัน์ องัศพุาณิชย ์ อาย ุ 21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่ 2 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีจงัหวดัเพชรบุร ี

19. นายอีรวูนั บอเถาะ อาย ุ 21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่ 3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาเทคโนโลยี
วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์จงัหวดันราธวิาส 

 

ผูท้ีไ่ดร้บัทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013 จะไดร้บัมอบทุนการศกึษาพรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ 

ในวนัศุกรท์ี ่18 ตุลาคม 2556 (ปกตจิะจดังานวนัที ่19 ตุลาคมของทุกปี ซึง่ปีน้ีเป็นวนัครบรอบปีที ่5 ของ

การสถาปนามลูนิธแิละตรงกบัวนัเทคโนโลยแีหง่ชาต ิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องคพ์ระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชฯ ในฐานะพระบดิาแห่งเทคโนโลยขีองไทย) รวมถงึการบรรจุชื่อเขา้สู่ทําเนียบ

เกยีรตยิศ “ทาํเนียบเยาวชนคุณภาพแหง่ปี 2013” เพือ่ประกาศเชดิชเูกยีรตแิละเป็นแบบอยา่งทีด่สีบืต่อไป  

      ประกาศ ณ วนัที ่5 กนัยายน 2556    

           

    (ศ.ดร.ประสทิธิ ์ทฆีพฒุ)ิ 
         ประธานมลูนิธ ิ



 

ประกาศมูลนิธิสภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เรือ่ง “ทุนเยาวชนคณุภาพแห่งปี 2014”  

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

มูลนิธสิภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท.) ไดด้ําเนินการคดัเลอืก นิสติ 

นักศกึษา จากสถาบนัระดบัอุดมศกึษาทัว่ประเทศ เพื่อมอบทุนการศกึษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2014” (Quality Youths Scholarship of The Year 2014) พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ เพื่อสรา้ง

แรงจงูใจใหเ้ยาวชนรุน่หลงัไดเ้หน็คุณคา่ของตนเองและการทาํผลงานหรอืกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ดว้ยการประยุกต์ใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี โดยรายชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ดร้บัทุนเยาวชน

คุณภาพแหง่ปี 2014 มดีงัน้ี 

1. นายยศพล หาญวณิชยเ์วช อายุ 22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาพฤษศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

2. นายวีรพล วีระโชติวศิน อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

3. นายวชัระ อมศิริ อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงัหวดัปทุมธานี 

4. นายจิรวฒัน์ เอ่ียมสาํอางค์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมชวีการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล จงัหวดันครปฐม 

 5. นายนัทธพงศ ์วฒันศิริ อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

6. นายรกัษวิชช์ ปรสัพนัธ ์อายุ 23 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่5 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

7. นางสาวคณัสนันท์ พลรตัน์ อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาฟิสกิส ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จงัหวดัสงขลา 

8. นายกิตติพงษ์ เทศสาลี อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขา
เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีจงัหวดัเพชรบุร ี

9. นายเอกรินทร ์จารุภคสนัติ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 
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10. นางสาวกสุุมา มะลูลีม อายุ 21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

11. นายแสนภมิู เปล่ียนศรี อายุ 20 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่3 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมการผลติ มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ จงัหวดัราชบุร ี

12. นายนนทวฒัน์ แดนเวียง อายุ 24 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัด
กรงุเทพมหานคร 

13. นายนรินทร ์ผงทอง อายุ 21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาเคม ีมหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 

14. นายปิยราช เทพคนดี อายุ 20 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 

15. นางสาวสมฤดี โพธ์ิกาศ อายุ 22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี 

16. นายพีรพล บงคบ์ุตร อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา
ชวีวทิยา มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีจงัหวดัเพชรบุร ี

17. นายภทัรพล ขวญัสุด อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวทิยาศาสตร์
ชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัทกัษณิ จงัหวดัพทัลุง 

18. นายพีรภทัร ์ภาคภมิูกมลเลิศ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวทิยาศาสตร์ สาขา
คณติศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก 

19. นายอาริฟ อเุซง็ อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่3 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 
สาขาฟิสกิส ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา 

 

ผูท้ีไ่ดร้บัทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014 จะไดร้บัมอบทุนการศกึษาพรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ 

ในวนัจนัทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 (ปกติจะจดังานวนัที่ 19 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งปีน้ีเป็นวนัครบรอบปีที่ 6  

ของการสถาปนามลูนิธแิละตรงกบัวนัเทคโนโลยแีหง่ชาต ิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องคพ์ระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชฯ ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย) รวมถึงการบรรจุชื่อเข้าสู่

ทาํเนียบเกยีรตยิศ “ทาํเนียบเยาวชนคุณภาพแหง่ปี 2014” เพื่อประกาศเชดิชเูกยีรตแิละเป็นแบบอยา่งทีด่ี

สบืต่อไป  

      ประกาศ ณ วนัที ่15 กนัยายน 2557   

                     

    (ศ.ดร.ประสทิธิ ์ทฆีพฒุ)ิ 
         ประธานมลูนิธ ิ



 

ประกาศมูลนิธิสภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เรือ่ง “ทุนเยาวชนคณุภาพแห่งปี 2015”  

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

มูลนิธสิภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท.) ไดด้ําเนินการคดัเลอืก นิสติ 

นักศกึษา จากสถาบนัระดบัอุดมศกึษาทัว่ประเทศ เพื่อมอบทุนการศกึษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2015” (Quality Youths Scholarship of The Year 2015) พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ เพื่อสรา้ง

แรงจงูใจใหเ้ยาวชนรุน่หลงัไดเ้หน็คุณคา่ของตนเองและการทาํผลงานหรอืกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ดว้ยการประยุกต์ใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี โดยรายชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ดร้บัทุนเยาวชน

คุณภาพแหง่ปี 2015 มดีงัน้ี 

1. นางสาวกชกร ต.ศรีวงษ์ อายุ 21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาเทคโนโลยทีาง
อาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

2. นายธนกร ขาํวิไล อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมการ

บนิและอวกาศ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

3. นายธนวฒิุ มากเจริญ อาย ุ23 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่5 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

4. นายยชญ์สุธา ธนวฒัน์สรธญั อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขา
วศิวกรรมเคม ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

5. นางสาวจุฑามาศ สิทธ์ิพลางกรู  อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตร์ สาขา
ชวีวทิยา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

6. นายเตชินท ์ศิริเตชะวงศ ์อายุ 21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรม
แมคคาทรอนิกส ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

7. นายสิงหราช สุขเพ่ิม อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา
เทคโนโลยเีพือ่การพฒันายัง่ยนื มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงัหวดัปทุมธานี 

8. นายธนพงศ ์เสนาชยั อาย ุ22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโยธา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

9. นายนฤสรณ์ บุญศิริ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 2 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรม 
เครือ่งกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
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10. นายวรพล นันสุ อายุ 22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาเคม ีมหาวทิยาลยั
นเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก 

11. นายสุริยา ไต่เมฆ อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรม
เครือ่งจกัรกลเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี 

12. นายพงษ์ศิริ จนัทสขุ อาย ุ22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิา
วทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 

13. นายชนินทร ์ศรีทอง อายุ 20 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรม 
ไฟฟ้า มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 

14. นายนพนัฐ วงศปิ์นตา อายุ 22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 

15. นายชยัสิทธ์ิ ทรพัยสิ์น อายุ 24 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรม
โยธา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน จงัหวดัขอนแก่น 

16. นางสาวอภินันท ์ภิรมย ์อายุ 23 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา
วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

17. นายภานุวฒัน์ จนัทรท์อง อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
สาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งกล มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 

18. นางสาวชุติกาญจน์ โพธิรชัต์ อายุ 20 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขา
วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 

19. นางสาวนันท์นภสั ทบัอาษา อายุ 20 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่3 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ีจงัหวดักรงุเทพมหานคร 

 

ผูท้ีไ่ดร้บัทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2015 จะไดร้บัมอบทุนการศกึษาพรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ 

ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 (ซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่ 7  ของการสถาปนามูลนิธิและตรงกับวัน

เทคโนโลยแีห่งชาต ิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชฯ ใน

ฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยขีองไทย) รวมถึงการบรรจุชื่อเขา้สู่ทําเนียบเกยีรติยศ “ทําเนียบเยาวชน

คุณภาพแหง่ปี 2015” เพือ่ประกาศเชดิชเูกยีรตแิละเป็นแบบอยา่งทีด่สีบืต่อไป  

      ประกาศ ณ วนัที ่15 กนัยายน 2558   

                   

    (ศ.ดร.ประสทิธิ ์ทฆีพฒุ)ิ 
         ประธานมลูนิธ ิ



 

ประกาศมูลนิธิสภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เรือ่ง “ทุนเยาวชนคณุภาพแห่งปี 2016”  

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

มูลนิธสิภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท.) ไดด้ําเนินการคดัเลอืก นิสติ 

นักศกึษา จากสถาบนัระดบัอุดมศกึษาทัว่ประเทศ เพื่อมอบทุนการศกึษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2016” (Quality Youths Scholarship of The Year 2016) พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ เพื่อสรา้ง

แรงจงูใจใหเ้ยาวชนรุน่หลงัไดเ้หน็คุณคา่ของตนเองและการทาํผลงานหรอืกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ดว้ยการประยุกต์ใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี โดยรายชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ดร้บัทุนเยาวชน

คุณภาพแหง่ปี 2016 มดีงัน้ี 

1. นายบดีศร บุญอินทร ์อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่5 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

2. นายชยุตม ์สกลุคู อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรม

อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

3. นายภทัรพล บุญฉาย อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

4. นางสาวแหน่ จนัทรต์ะ๊  อายุ 21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่2 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา
คณติศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 

5. นายวชิรวิทย ์หวงัสถิตทองใบ อายุ 20 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่2 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขา
วศิวกรรมเมคาทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จงัหวดัสงขลา 

6. นางสาวสุวิจิตรา เหล่าชรา อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 

7. นายพงศธร วิเชียรวฒันชยั อายุ 21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาเทคโนโลยี
ทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

8. นายภาณุวฒัน์ ไชยสงค์ อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขา
เทคโนโลยเีครือ่งกล มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 

9. นายชินดนัย กชนิภาพงศ์ อายุ 19 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
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10. นางสาวซากรุะ อูเอซึจิ อายุ 20 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิา

วศิวกรรมชวีการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล จงัหวดันครปฐม 
11. นายตวงทรพัย์ ละมุนมอญ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีจงัหวดันครราชสมีา 
12. นายภาณุพงศ์ ถนัดค้า อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิา

วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
13. นายกมัปนาท แก้วใหญ่ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคม ี

มหาวทิยาลยัศลิปากร จงัหวดันครปฐม 
14. นายวิทยา อดุมศกัด์ิ อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา 

คหกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ีจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
15. นายพิสิษฐ ์ผลาสิงห ์อาย ุ22 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 
16. นายสาโรช ไตรโอสถ อายุ 25 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สาขาวชิาสาธารณสขุชุมชน มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
17. นายเมธาสิทธ์ิ เกียรต์ิชยัภา อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขา

วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงัหวดัปทุมธานี 
18. นายณัฐพงษ์ บุญชุม อายุ 21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัทกัษณิ จงัหวดัพทัลุง 
 

ผูท้ีไ่ดร้บัทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016 จะไดร้บัมอบทุนการศกึษาพรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ 

ในวนัพุธที ่19 ตุลาคม 2559 (ซึ่งเป็นวนัครบรอบปีที ่8  ของการสถาปนามลูนิธแิละตรงกบัวนัเทคโนโลยี

แหง่ชาต ิเพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแดอ่งคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดชฯ ในฐานะพระบดิา

แห่งเทคโนโลยขีองไทย) รวมถึงการบรรจุชื่อเขา้สู่ทําเนียบเกยีรติยศ “ทําเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2016” เพือ่ประกาศเชดิชเูกยีรตแิละเป็นแบบอยา่งทีด่สีบืต่อไป  

ประกาศ ณ วนัที ่19 ตุลาคม 2559            

                                  

    (ศ.ดร.ประสทิธิ ์ทฆีพฒุ)ิ 
         ประธานมลูนิธ ิ



 

ประกาศมลูนิธิสภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เร่ือง “ทนุเยาวชนคณุภาพแห่งปี 2017”  

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

มูลนิธสิภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ด าเนินการคดัเลอืก นิสติ 

นักศึกษา จากสถาบนัระดบัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2017” (Quality Youths Scholarship of The Year 2017) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  เพื่ อสร้าง

แรงจงูใจใหเ้ยาวชนรุน่หลงัไดเ้หน็คุณค่าของตนเองและการท าผลงานหรอืกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ด้วยการประยุกต์ใช้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  โดยรายชื่อผู้ที่ได้รบัการคดัเลอืกให้ได้รบัทุนเยาวชน

คุณภาพแห่งปี 2017 มดีงันี้ 

1.  นายสิทธิชยั สมประสงค์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 5 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาชวีวทิยา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

2. นายธนัช จตุภทัรฉัตร  อายุ 22 ปี ศ ึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขา

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

3. นายนปวิช  นนทแก้ว  อายุ  21 ปี  ศึกษาอยู่ชั ้นปีที่  4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคม ี
มหาวทิยาลยัมหดิล จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

4. นายแวอสัรี แวมายิ  อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่5 คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร 
สาขาคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา 

5. นางสาวฐิติมา สุขจิตร อายุ 19 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา
วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม จงัหวดัพษิณุโลก 

6. นางสาวสุชานาถ คเชนทรส์ุรพนัธ์ อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขา
วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

7. นายชาครีย์ เพ่ิมอุสาห์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา
วศิวกรรมพลงังาน มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 

8. นายพศุตม ์บุญคัน้ผล อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรม
วสัดุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

9. นายเจษฎา คุ้นเคย อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิา
วทิยาการคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีจงัหวดักาญจนบุร ี
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10. นายณัทกร เกษมส าราญ  อายุ 25 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุร ี
11. นายทรงศกัด์ิ ม่วงน้อย อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์

พืน้พภิพ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
12. นายปิยมิตร ท้วมศรี  อายุ  22 ปี  ศึกษาอยู่ชั ้นปีที่  4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคม ี

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จงัหวดัสงขลา 
13. นายภานุพงศ ์มหาโคตร อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรม

โยธา มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 
14. นายภานุวฒัน์ ธุวสินธุ์ อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา

วทิยาการคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
15. นางสาวกนกวรรณ อินพรหม อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 คณะวทิยาศาสตร ์สาขาเคม ี

มหาวทิยาลยัทกัษณิ จงัหวดัพทัลุง 
16. นายประสิทธ์ิ วิชาศรี อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรม

วสัดุ-วศิวกรรมพลาสตกิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีจงัหวดัปทุมธาน ี
17. นายรวิรจุ บุตโคษา อายุ 22 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเมคา

ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
18. นายณัฐวุฒิ ภจู าเนียร อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ชัน้ปีที่ 3 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิา

เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 
19. นางสาวธญัชนก หล าร้ิว อาย ุ21 ปี ศกึษาอยูช่ ัน้ปีที ่3 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขา

เทคโนโลยเีพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงัหวดัปทุมธาน ี
 
 

ผูท้ี่ไดร้บัทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 จะไดร้บัมอบทุนการศกึษาพรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ 

ในวนัพุธที ่1 พฤศจกิายน 2560 (เนื่องในวาระครบรอบปีที ่9  ของการสถาปนามลูนิธ ิในวนัที ่19 ตุลาคม

ซึง่ตรงกบัวนัเทคโนโลยขีองไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย

เดช ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยขีองไทย) รวมถึงการบรรจุชื่อเข้าสู่ท าเนียบเกียรติยศ “ท าเนียบ

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017” เพื่อประกาศเชดิชเูกยีรตแิละเป็นแบบอยา่งทีด่สีบืต่อไป  

      ประกาศ ณ วนัที ่9 ตุลาคม 2560      

                                  

    (ศ.ดร.ประสทิธิ ์ทฆีพุฒ)ิ 
         ประธานมลูนิธ ิ


