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ประกาศ 
ผลการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจ าปี พ.ศ. 2557 

 
          คณะกรรมการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจ าปีพ.ศ.2557 พิจารณาแล้วเห็นสมควร
มอบรางวัลให้กับบุคคลต่างๆ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 
ประเภทท่ี 1  รางวัล CST Distinguished Chemist Award 2014 (สาขา เคมีเชิงฟิสิกส์)        

ผู้ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว   
หน่วยงาน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ประเภทท่ี 2 รางวัล CST Distinguished Young Chemist Award 2014 (สาขาเคมีวิเคราะห์) 
ผู้ได้รับรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา  เสียงเพราะ 
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

ประเภทท่ี 3 รางวัล CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement  
                    2014    

ผู้ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา  
หน่วยงาน   บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จ ากัด (มหาชน) 

    ประเภทท่ี 4  รางวัล CST Award for Distinguished Contribution in Chemical Education 2014 
      ผู้ได้รับรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์   

หน่วยงาน     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    ประเภทท่ี 5  รางวัล Wiley-CST Award for Contributions to Green Chemistry 2014 
    ผู้ได้รับรางวัล ดร. วรายุทธ สะโจมแสง 
    หน่วยงาน      ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
    ผู้ได้รับรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ 
    หน่วยงาน      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  

    ประเภทท่ี 6  รางวัล Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2014  
ผู้ได้รับรางวัล ดร.ธนา  ไม้หอม 
หน่วยงาน      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

                                                          
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ ) 
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1. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี   ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2014 
(PACCON 2015)  ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 
2558  โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน จะได้รับเชิญในฐานะผู้บรรยายรับเชิญน าเสนอผลงานวิชาการที่ท่านได้รับรางวัล 
ในการประชุมวิชาการ PACCON 2014  กรุณาตรวจสอบก าหนดจากการจัดประชุม  PACCON 2015 

2. ด้วยคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ  Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2015 (PACCON 2015) จะต้องจัดเตรียมเอกสารส าหรับการประชุม เพ่ือประชาสัมพันธ์ใน Book 
Abstract  จึงขอความกรุณาทุกท่านที่ได้รับรางวัลช่วยด าเนินการ ดังนี้ 

                2.1  จัดท าบทคัดย่อ ตามรูปแบบของการประชุม PACCON 2015    
                2.2  จัดท าประวัติ พร้อมรูปถ่าย เพื่อแนะน าตัวท่านเป็นภาษาอังกฤษ 
              ส าหรับข้อ 2.1 , 2.2   ขอให้ท่านช่วยส่งมาที่ Email : cstawards.chemsocthai@gmail.com 
หรือ center.chemsocthai@gmail.com ภายใน วันที่ 3 ธันวาคม 2557 
            3.  ช่วยจัดท าโปสเตอร์ ผลงานวิจัยของท่านตามท่ีท่านได้รับรางวัล โดยระบุที่หัวโปสเตอร์ ตามประเภท
รางวัลที่ท่านได้รับรางวัล โดยใช้ขนาดโปสเตอร์ตามรูปแบบของการประชุม PACCON 2014:Poster Size 120 cm 
(Height) by 90 centimeter (Width)  

          ส าหรับข้อ 3 ขอให้ท่านส่งมาที่ Email : cstawards.chemsocthai@gmail.com หรือ
center.chemsocthai@gmail.com ภายในวันที่    
26 ธันวาคม 2557 
        

ทั้งนี้สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะได้จัดส่งให้กับคณะกรรมการจัดการประชุม PACCON 2015 เพื่อ
จัดเตรียมเอกสารส าหรับการประชุมต่อไป 
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