
ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เรื่อง รายชื่อเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ทุนระยะยาว (Junior Science Talent Project: JSTP) รุ่นที่ ๒๔ 
และผู้ได้รับทุนต่อเนื่องในระดับชั้นถัดไป ประจำปี ๒๕๖๕ 

 ตามท่ีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายเพื ่อค้นหาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาให้การส่งเสริมและสนับสนุน ด้วยวิธีการและรูปแบบที่
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสนใจทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ
และมนุษยชาติ ตลอดจนมีความเข้าใจและใฝ่รักวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักวิจัย รวมถึงการ
เพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ ในอนาคตต่อไป นั้น 

        บัดนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กและ
เยาวชนที่จะได้รับการสนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษาและวิจัยระยะยาว ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงปริญญา
เอกจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก
และเยาวชน ทุนระยะยาว รุ่นที่ ๒๔ จำนวน ๙ คน รวมถึงผู้ที่ประสงค์รับทุนต่อเนื่องในระดับชั้นถัดไป จำนวน ๘ 
คน ประจำปี ๒๕๖๕ ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลใช้บังคับได้ 

ประกาศ ณ วันที่        มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นายณรงค์   ศิริเลิศวรกุล) 
ผู้อำนวยการ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๒๑

๒๑



 

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เรื่อง รายช่ือเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ทุนระยะยาว (Junior Science Talent Project: JSTP) รุ่นที่ ๒๔ 
และผู้ได้รับทุนต่อเนื่องในระดับชั้นถัดไป  

ประจำปี ๒๕๖๕ 
 
๑. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน  
    (Junior Science Talent Project: JSTP) : ทุนระยะยาว รุ่นที่ ๒๔ 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา ระดับการศึกษา/สาขา 
๑ นางสาวนภัสสร หลิดชิววงศ ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั ม.ปลาย/คอมพิวเตอร ์
๒ นางสาวปิยธิดา รักษามั่น   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.ปลาย/เคม ี
๓ นายฐิติพงศ์ หลานเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ม.ปลาย/ชีววิทยา-เกษตร 
๔ นายวีรวชิญ์ โฮริโนอุช ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ม.ปลาย/ฟิสิกส ์
๕ นางสาวกชพร จุลศักดิ ์ โรงเรียนเบญจมราชทูิศ จ.นครศรีธรรมราช ม.ปลาย/วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖ นายสรวชิ เตือนตรานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.ปลาย/วิศวกรรมศาสตร์ 
๗ นายปัณณวิชญ์ ตัณฑวิเชยีร โรงเรียนกำเนิดวิทย ์ ม.ต้น 
๘ นายเนติธร ขาวมะลิ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  

 
ม.ต้น 

๙ นายธนกร สาคุณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ม.ต้น 
หมายเหตุ : ระดับ ม. ต้น ไม่มีการแยกรายสาขา 
                 
ลำดับสำรอง 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา ระดับชั้น/สาขา 
๑ นางสาววริศรา จนัทร์ประสพชยั โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.ปลาย/วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๒ นายณัฐวะกร มีเเสง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ม.ปลาย/วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
ผู้ที ่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนจะต้องส่งแบบตอบรับการรับทุนฯ ให้แก่โครงการ JSTP สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  ผู้ที่ไม่ส่งแบบตอบรับภายในกำหนด 
จะถือว่าสละสิทธิ์ และสำนักงานฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีรายชื่อในลำดับสำรองตามสาขาและตามลำดับขึ้นมาเพ่ือเป็น
ผู้รับทุนต่อไป



 

๒. ทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน  
    (Junior Science Talent Project: JSTP): ทุนต่อเนื่องในระดับช้ันถัดไป 
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล รุ่น มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์รับทุนศึกษาต่อ 

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
๑ นายธีรภัทร์ อิฐโสภณพนัธ์ ๑๗ ปริญญาเอก สถาบนัวิทยสิริเมธ ี
๒ นายนิติพงษ์ แก้วมัน่ ๑๙ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
๓ นางสาวธรรมสรณ์ พัดเจริญ ๒๐ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
๔ นายภูริณัฐ อุดมโสภกิจ ๑๙ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัมหิดล 
๕ นางสาวพลอย นันทพิสิฐ ๒๐ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๖ นางสาวพิมพช์นก ภู่ทอง ๒๓ ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล 
๗ นางสาวมนชิดา สุคนธมาน ๒๒ ปริญญาตร ี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบงั 

๘ นายกฤตธี สุขเสกสรรค์ ๒๓ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
หมายเหตุ 
 1. การสนับสนุนทุนเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับเด็กและเยาวชน ที ่ปรากฏในคู ่มือการรับทุนฯ ซึ ่งเผยแพร่อยู ่ท ี ่ https://www.nstda.or.th/jstp/wp-
content/uploads/2022/02/manual-JSTP_2564_Rev.9-FINAL-added-cover-1.pdf  

  2.  สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข งบประมาณการให้ทุน และระงับการให้ทุน โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้คำวินิจฉัยช้ีขาดของ สวทช. ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 

๒ 
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