ประกาศมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เรื่อง “ทุนเยาวชนคุณภาพประจาปี พ.ศ. 2553”
.....................................................................................
มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ดาเนินการคัดเลือก นิสิต
นักศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพประจาปี
พ.ศ. 2553” (Quality Youths Scholarship of The Year 2010) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทาผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพ
ประจาปี พ.ศ. 2553 มีดังนี้
1. นายธัชชัย โชติสรยุทธ์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2. นายสถิตธรรม สังข์ทอง อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3. นายสิรวุธ ทั ตติย กุล อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศ วกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
4. นางสาวชยพร ศุภวิไล อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
5. นายณัฐวุฒิ ประสพลาภ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีเทคนิค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
6. นางสาวจิราวัส สอนคม อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
7. นางสาวศรัญญา มั่งนิมิตร อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
8. นางสาวพัชรี เชิญทอง อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
9. นายนิธิพงศ์ คงศิลป์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

-210. นางสาวธัชพร ไทยแช่ม อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
11. นางสาวอิศรา ผิวชัย อายุ 19 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
12. นายพงษ์ศิริ ปัดถาวะโร อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
13. นายไพบูลย์ เพ็ชรเทียน อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
14. นายพิชิตพล โชติกุลนันทน์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
15. นายภานุพงศ์ พุทธศรี อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
16. นายเรวัตร์ บุญมั่น อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
17. นายบงกช บุญล้อม อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
18. นายประชาธิวัฒน์ ทานะขันธ์ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
19. นางสาวอรุณี รุจิปราชญ์ อายุ 18 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ที่ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพประจาปี พ.ศ. 2553 จะได้รับมอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศ
เกียรติคุณ ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553 (ซึ่งเป็นวันวันครบรอบปีที่ 2 ของการสถาปนามูลนิธิและตรง
กับวันเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย) รวมถึงการบรรจุรายชื่อเยาวชนคุณภาพดังกล่าวเข้าสู่ทาเนียบ
เกียรติยศของมูลนิธิเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2553

(รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ)
ประธานมูลนิธิ

ประกาศมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เรื่อง “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2011”
.....................................................................................
มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ดาเนินการคัดเลือก นิสิต
นักศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี
2011” (Quality Youths Scholarship of The Year 2011) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทาผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ ทุนเยาวชน
คุณภาพแห่งปี 2011 มีดังนี้
1. นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2. นางสาวประภาพัชร ชุณหวรากรณ์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 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 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
5. นายวิวัฒน์ อั่วกลาง อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
6. นายกัมพล ปาละอุด อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษา (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จังหวัดลาปาง
7. นายวเรศ จันทร์เจริญ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
8. นายศุภษร แผ่นอก อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
9. นายอภิชิต ศรีไชยรัตนา อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

-210. นางสาวนฤมล เพ็ญพานิชย์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
11. นายคมกริช หม่อนแก้ว อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
12. นางสาวอรอุมา คูณสมกัน อายุ 24 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร
13. นายอนิรุทธ์ อารมณ์สุขโข อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
14. นายธัญพิเชฐ ดวงศรีมณีรัตน์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
15. นายสิทธิกาญจน์ เจริญธนกิจรัตน์ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
16. นายจิราวัตร จุมปาแฝด อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
17. นางสาวจารุณี มลจ้อย อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
18. นายเกรียงไกร พิพัฒน์วิไลกุล อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
19. นายธนภูมิ สุวรรณรัฐ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ผู้ที่ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2011 จะได้รับมอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 (ซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่ 3 ของการสถาปนามูลนิธิและตรงกับวันเทคโนโลยี
แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในฐานะพระบิดา
แห่งเทคโนโลยีของไทย) รวมถึงการบรรจุชื่อเข้าสู่ทาเนียบเกียรติยศ “ทาเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี
2011” เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2554

(รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ)
ประธานมูลนิธิ

ประกาศมูลนิ ธิสภาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เรื่อง “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012”
.....................................................................................
มูลนิธสิ ภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ดําเนินการคัดเลือก นิสติ
นักศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทัวประเทศ
่
เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี
2012” (Quality Youths Scholarship of The Year 2012) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เยาวชนรุน่ หลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทําผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ด้วยการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรายชื่อผู้ทไ่ี ด้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั ทุนเยาวชน
คุณภาพแห่งปี 2012 มีดงั นี้
1. นายจตุพร วานิ ชานนท์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. นายเมธวิ น ปิ ติ พรวิ วฒ
ั น์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมอากาศยาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. นางสาวณัฐวดี ปัญญาอิ นทร์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4. นายอรัญ แบล็ทเลอร์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
การผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5. นางสาวรุสนี กาแมแล อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร สาขาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา
6. นายกรกฎ ปิ ตะหงษนันท์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
7. นายจักรพันธ์ ไชยมาต อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปีท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
8. นายสมโภชน์ อรัญพันธ์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
9. นายพิ สิษฐพัชญ์ นิ่ มนวล อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสกิ ส์
ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

-210. นางสาวมธุภาณี อุ่นศิ วิไลย์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 4 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
11. นายภาณุพนั ธ์ พันธ์รมั ย์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12. นายณัฐวุฒิ สุธรรม อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเคมี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
13. นายศุภกิ จ อิ นเทพ อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
14. นายสุรเชษฐ์ หิ รญ
ั สถิ ตย์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
ทัวไป
่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
15. นายวาทิ ตย์ สุขพงษ์ไทย อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
16. นายวี รแมน บุราโส อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สกิ ส์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
17. นายภาณุพงศ์ เกิ ดรี อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
18. นางสาวสุรฐั ฎา คงยอด อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง
19. นายณัฐวุฒิ พงษ์ชยั อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลห
การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012 จะได้รบั มอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ในวันศุกร์ท่ี 19 ตุลาคม 2555 (ซึ่งเป็ นวันครบรอบปี ท่ี 4 ของการสถาปนามูลนิธแิ ละตรงกับวันเทคโนโลยี
แห่งชาติ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ในฐานะพระบิดา
แห่งเทคโนโลยีของไทย) รวมถึงการบรรจุช่อื เข้าสู่ทําเนียบเกียรติยศ “ทําเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี
2012” เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติและเป็ นแบบอย่างทีด่ สี บื ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2555

(รศ.ดร.ประสิทธิ ์ ทีฆพุฒ)ิ
ประธานมูลนิธ ิ

ประกาศมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เรือ่ ง “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013”
.....................................................................................
มูลนิธสิ ภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ดําเนินการคัดเลือก นิสติ
นักศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทัวประเทศ
่
เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี
2013” (Quality Youths Scholarship of The Year 2013) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เยาวชนรุน่ หลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทําผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ด้วยการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรายชื่อผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั ทุนเยาวชน
คุณภาพแห่งปี 2013 มีดงั นี้
1. นายสรณ์สิริ พงศ์ภทั รวัต อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. นายจิ รทรรศน์ ศุภปัณฑิ ตา อายุ 21 ปี ศึก ษาอยู่ช นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศ วกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่ สาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. นายศุภกิ จ เฟื่ องแก้ว อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4. นายวิ สทุ ธิ์ คงเหมียน อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง
5. นายณัฐพล ดีจิตร อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
6. นายยศกร ตันติ อภิ บาลกุล อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี
7. นายนฤนาท แสงสอาด อายุ 20 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
เคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
8. นางสาวชุติมา อันชนะ อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
ทัวไป
่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
9. นางสาวพิ มพ์พิสทุ ธิ์ วรขจิ ต อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ช นั ้ ปี ท่ี 3 คณะวิศ วกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

-210. นางสาวกานต์ชนก แซ่หลิ น อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
11. นายเนตรฤทธิ์ ราตรีสขุ อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
12. นายธนชล นิ ธิสชุ ากุล อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
13. นายเอกพร ยืนยง อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
14. นางสาวมัณทนา เป็ งยาวงค์ อายุ 19 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
15. นายสุขสันต์ บุญเรือง อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
16. นายยุรนันท์ พรรณขาม อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
17. นายสายัณห์ ยะโส อายุ 22 ปี
ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
18. นายวชิ รวัฒน์ อังศุพาณิ ชย์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อเิ ล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
19. นายอีรวู นั บอเถาะ อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013 จะได้รบั มอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ในวันศุกร์ท่ี 18 ตุลาคม 2556 (ปกติจะจัดงานวันที่ 19 ตุลาคมของทุกปี ซึง่ ปี น้ีเป็ นวันครบรอบปี ท่ี 5 ของ
การสถาปนามูลนิธแิ ละตรงกับวันเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย) รวมถึงการบรรจุช่อื เข้าสู่ทําเนียบ
เกียรติยศ “ทําเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013” เพือ่ ประกาศเชิดชูเกียรติและเป็ นแบบอย่างทีด่ สี บื ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2556

(ศ.ดร.ประสิทธิ ์ ทีฆพุฒ)ิ
ประธานมูลนิธิ

ประกาศมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เรือ่ ง “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014”
.....................................................................................
มูลนิธสิ ภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ดําเนินการคัดเลือก นิสติ
นักศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทัวประเทศ
่
เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี
2014” (Quality Youths Scholarship of The Year 2014) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เยาวชนรุน่ หลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทําผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ด้วยการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรายชื่อผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั ทุนเยาวชน
คุณภาพแห่งปี 2014 มีดงั นี้
1. นายยศพล หาญวณิ ชย์เวช อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพฤษศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. นายวี ร พล วี ร ะโชติ ว ศิ น อายุ 21 ปี ศึก ษาอยู่ ช ัน้ ปี ท่ี 4 คณะวิศ วกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. นายวัชระ อมศิ ริ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
4. นายจิ รวัฒน์ เอี่ ยมสําอางค์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
5. นายนัทธพงศ์ วัฒนศิ ริ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
6. นายรักษวิ ชช์ ปรัสพันธ์ อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
ทัวไป
่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
7. นางสาวคณัสนันท์ พลรัตน์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สกิ ส์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
8. นายกิ ตติ พงษ์ เทศสาลี อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อเิ ล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
9. นายเอกริ นทร์ จารุภคสันติ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

-210. นางสาวกุสุมา มะลูลีม อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
11. นายแสนภูมิ เปลี่ยนศรี อายุ 20 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง จังหวัดราชบุรี
12. นายนนทวัฒ น์ แดนเวี ย ง อายุ 24 ปี ศึกษาอยู่ช ัน้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศ วกรรมไฟฟ้ าและคอมพิว เตอร์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร
13. นายนริ นทร์ ผงทอง อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
14. นายปิ ยราช เทพคนดี อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
15. นางสาวสมฤดี โพธิ์ กาศ อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
16. นายพีรพล บงค์บุตร อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี จังหวัดเพชรบุรี
17. นายภัทรพล ขวัญสุด อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง
18. นายพี รภัทร์ ภาคภูมิกมลเลิ ศ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
19. นายอาริ ฟ อุเซ็ง อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาฟิสกิ ส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014 จะได้รบั มอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ในวันจันทร์ท่ี 20 ตุลาคม 2557 (ปกติจะจัดงานวันที่ 19 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งปี น้ีเป็ นวันครบรอบปี ท่ี 6
ของการสถาปนามูลนิธแิ ละตรงกับวันเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ภู มิพลอดุลยเดชฯ ในฐานะพระบิดาแห่ง เทคโนโลยีข องไทย) รวมถึง การบรรจุ ช่ือเข้า สู่
ทําเนียบเกียรติยศ “ทําเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014” เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติและเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
สืบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2557

(ศ.ดร.ประสิทธิ ์ ทีฆพุฒ)ิ
ประธานมูลนิธิ

ประกาศมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เรือ่ ง “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2015”
.....................................................................................
มูลนิธสิ ภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ดําเนินการคัดเลือก นิสติ
นักศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทัวประเทศ
่
เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี
2015” (Quality Youths Scholarship of The Year 2015) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เยาวชนรุน่ หลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทําผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ด้วยการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรายชื่อผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั ทุนเยาวชน
คุณภาพแห่งปี 2015 มีดงั นี้
1. นางสาวกชกร ต.ศรีวงษ์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทาง
อาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. นายธนกร ขําวิ ไล อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการ
บินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. นายธนวุฒิ มากเจริ ญ อายุ 23 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทวไป
ั่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4. นายยชญ์สุธา ธนวัฒน์ สรธัญ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5. นางสาวจุฑามาศ สิ ทธิ์ พลางกูร อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา
ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
6. นายเตชิ นท์ ศิ ริเตชะวงศ์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
7. นายสิ งหราช สุขเพิ่ ม อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
เทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนายังยื
่ น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
8. นายธนพงศ์ เสนาชัย อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
9. นายนฤสรณ์ บุญศิ ริ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
เครือ่ งกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

-210. นายวรพล นันสุ อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
11. นายสุริยา ไต่ เมฆ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
เครือ่ งจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
12. นายพงษ์ศิริ จันทสุข อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
13. นายชนิ นทร์ ศรีทอง อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
14. นายนพนัฐ วงศ์ปินตา อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
15. นายชัยสิ ทธิ์ ทรัพย์สิน อายุ 24 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
16. นางสาวอภิ นันท์ ภิ รมย์ อายุ 23 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
17. นายภานุ วฒ
ั น์ จันทร์ทอง อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
18. นางสาวชุติกาญจน์ โพธิ รชั ต์ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
19. นางสาวนันท์นภัส ทับอาษา อายุ 20 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2015 จะได้รบั มอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ในวัน จัน ทร์ท่ี 19 ตุ ล าคม 2558 (ซึ่ง เป็ น วัน ครบรอบปี ท่ี 7 ของการสถาปนามู ล นิ ธิแ ละตรงกับวัน
เทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ใน
ฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย) รวมถึงการบรรจุช่อื เข้าสู่ทําเนียบเกียรติยศ “ทําเนียบเยาวชน
คุณภาพแห่งปี 2015” เพือ่ ประกาศเชิดชูเกียรติและเป็ นแบบอย่างทีด่ สี บื ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2558

(ศ.ดร.ประสิทธิ ์ ทีฆพุฒ)ิ
ประธานมูลนิธิ

ประกาศมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เรือ่ ง “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016”
.....................................................................................
มูลนิธสิ ภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ดําเนินการคัดเลือก นิสติ
นักศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทัวประเทศ
่
เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี
2016” (Quality Youths Scholarship of The Year 2016) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เยาวชนรุน่ หลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทําผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ด้วยการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรายชื่อผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั ทุนเยาวชน
คุณภาพแห่งปี 2016 มีดงั นี้
1. นายบดีศร บุญอิ นทร์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทัวไป
่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. นายชยุตม์ สกุลคู อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ช นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. นายภัท รพล บุ ญ ฉาย อายุ 21 ปี
ศึกษาอยู่ช นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4. นางสาวแหน่ จันทร์ตะ๊ อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
5. นายวชิ รวิ ทย์ หวังสถิ ตทองใบ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
6. นางสาวสุวิจิตรา เหล่าชรา อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
7. นายพงศธร วิ เชียรวัฒนชัย อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี
ทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
8. นายภาณุวฒ
ั น์ ไชยสงค์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา
เทคโนโลยีเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
9. นายชิ นดนั ย กชนิ ภาพงศ์ อายุ 19 ปี
ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

-210. นางสาวซากุระ อูเอซึ จิ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
11. นายตวงทรัพ ย์ ละมุน มอญ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ช ัน้ ปี ท่ี 3 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จังหวัดนครราชสีมา
12. นายภาณุพงศ์ ถนั ดค้า อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
13. นายกัมปนาท แก้ วใหญ่ อายุ 22 ปี
ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
14. นายวิ ทยา อุดมศักดิ์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
15. นายพิ สิษฐ์ ผลาสิ งห์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
16. นายสาโรช ไตรโอสถ อายุ 25 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17. นายเมธาสิ ทธิ์ เกียรติ์ ชัยภา อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
18. นายณัฐพงษ์ บุญชุม อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016 จะได้รบั มอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 (ซึ่งเป็ นวันครบรอบปี ท่ี 8 ของการสถาปนามูลนิธแิ ละตรงกับวันเทคโนโลยี
แห่งชาติ เพือ่ ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ในฐานะพระบิดา
แห่งเทคโนโลยีของไทย) รวมถึงการบรรจุช่อื เข้าสู่ทําเนียบเกียรติยศ “ทําเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี
2016” เพือ่ ประกาศเชิดชูเกียรติและเป็ นแบบอย่างทีด่ สี บื ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559

(ศ.ดร.ประสิทธิ ์ ทีฆพุฒ)ิ
ประธานมูลนิธิ

ประกาศมูลนิ ธิสภาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เรื่อง “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017”
.....................................................................................
มูลนิธสิ ภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ ดาเนินการคัดเลือก นิ สติ
นักศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทัวประเทศ
่
เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี
2017” (Quality Youths Scholarship of The Year 2017) พร้อ มใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ เพื่ อ สร้า ง
แรงจูงใจให้เยาวชนรุน่ หลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทาผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ด้วยการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรายชื่อผู้ท่ไี ด้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั ทุนเยาวชน
คุณภาพแห่งปี 2017 มีดงั นี้
1. นายสิ ท ธิ ช ยั สมประสงค์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. นายธนัช จตุภ ทั รฉั ต ร อายุ 22 ปี ศึก ษาอยู่ช ัน้ ปี ที่ 4 คณะวิศ วกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. น ายนปวิ ช น น ท แก้ ว อายุ 21 ปี ศึ ก ษาอยู่ ช ั ้น ปี ที่ 4 คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4. นายแวอัสรี แวมายิ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา
5. นางสาวฐิ ติ ม า สุ ข จิ ต ร อายุ 19 ปี ศึกษาอยู่ช นั ้ ปี ท่ี 2 คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
6. นางสาวสุชานาถ คเชนทร์สุรพันธ์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
7. นายชาครี ย์ เพิ่ ม อุ ส าห์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ช นั ้ ปี ท่ี 4 คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม สาขา
วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
8. นายพศุตม์ บุญคัน้ ผล อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
วัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
9. นายเจษฎา คุ้นเคย อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

-210. นายณั ท กร เกษมส าราญ อายุ 25 ปี ศึก ษาอยู่ ช ัน้ ปี ท่ี 4 คณะวิศ วกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี
11. นายทรงศักดิ์ ม่วงน้ อย อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
พืน้ พิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
12. นายปิ ยมิ ตร ท้ วมศรี อายุ 22 ปี ศึ ก ษาอยู่ ช ั ้น ปี ที่ 4 คณะวิ ท ยาศาสตร์ สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
13. นายภานุพงศ์ มหาโคตร อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
โยธา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
14. นายภานุวฒ
ั น์ ธุวสิ นธุ์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
15. นางสาวกนกวรรณ อิ นพรหม อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง
16. นายประสิ ท ธิ์ วิ ชาศรี อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
วัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี จังหวัดปทุมธานี
17. นายรวิ รจุ บุตโคษา อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคา
ทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
18. นายณัฐวุฒิ ภูจาเนี ยร อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
19. นางสาวธัญชนก หลาริ้ว อายุ 21 ปี ศึกษาอยูช่ นั ้ ปี ท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
ผูท้ ่ไี ด้รบั ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 จะได้รบั มอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (เนื่องในวาระครบรอบปี ท่ี 9 ของการสถาปนามูลนิธ ิ ในวันที่ 19 ตุลาคม
ซึง่ ตรงกับวันเทคโนโลยีของไทย เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย
เดช ในฐานะพระบิดาแห่ งเทคโนโลยีของไทย) รวมถึง การบรรจุช่อื เข้า สู่ทาเนียบเกียรติยศ “ท าเนี ยบ
เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017” เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติและเป็ นแบบอย่างทีด่ สี บื ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

(ศ.ดร.ประสิทธิ ์ ทีฆพุฒ)ิ
ประธานมูลนิธิ

