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ประกาศ สมาคมวิจัยวัสดุ  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 

The First Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2017) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ตามที่ สมาคมวิจัยวัสดุ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก าหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The First 

Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2017) ระหว่าง
วันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพลส อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่   

เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The First Materials Research Society of 
Thailand International Conference (MRS-Thailand 2017) ดังนี้ 
 
คณะกรรมการอ านวยการ 

1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    รองประธานกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ     กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ      กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  กรรมการ 
6. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   กรรมการ 
7. รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน     

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   กรรมการ 
8. รองผู้อ านวยการปฏิบัติการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  กรรมการ  
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       กรรมการ 
10. คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   กรรมการ 
11. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    กรรมการ 
12. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กรรมการ 
13. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา    กรรมการ 
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14. นายกสมาคมวิจัยวัสดุ        กรรมการและเลขานุการ 
15. หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่อ านวยการจัดประชุมวิชาการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. นายกสมาคมวิจัยวัสดุ       ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รองประธานกรรมการ 
3. หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       กรรมการ 
4. หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   กรรมการ 
5. หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ     กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ     กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์    กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริธนัว์ เจียมศิริเลิศ    กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวฒัน์ มีวาสนา     กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์    กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสทิธิ์ บรรจงประเสริฐ    กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระเดช ทองสุวรรณ       กรรมการ 
14. ดร. อดิสร เตือนตรานนท์       กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงรวี ศรีวิชัย      กรรมการและเลขานุการ 
16. ดร. รุ้งลาวัลย์ สมสุนันท ์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. ดร. ปัญชิกา ปรังเขียว       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่วางแผนเตรียมการด าเนินงานการจัดประชุมประสานงานและอ านวยความ
สะดวกให้การจัดประชุมฯ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  

1. รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ    ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชา วัชระภาสร    รองประธานอนุกรรมการ 
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ    อนุกรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล    อนุกรรมการ 
5. ศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา     อนุกรรมการ 
6. ศาสตราจารย์ ดร. วินิช พรมอารักษ์    อนุกรรมการ 
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7. ศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล    อนุกรรมการ 
8. ศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ    อนุกรรมการ 
9. ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ     อนุกรรมการ 
10. ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ    อนุกรรมการ 
11. ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันต์ หอพิบูลสุข    อนุกรรมการ 
12. ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล    อนุกรรมการ 
13. ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจ านง      อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา อมรกิจบ ารุง    อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร. ระพี โกศัลวิตร-อูทเคอ   อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ    อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล   อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารย์ ดร. ฐปนีย์ สารครศรี    อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร. ทศวรรษ สีตะวัน    อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระชัย บงการณ์    อนุกรรมการ 
21. รองศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ    อนุกรรมการ 
22. รองศาสตราจารย์ ดร. นราธิป วิทยากร    อนุกรรมการ 
23. รองศาสตราจารย์ ดร. สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์   อนุกรรมการ 
24. รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร    อนุกรรมการ 
25. รองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล    อนุกรรมการ 
26. รองศาสตราจารย์ ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์    อนุกรรมการ 
27. รองศาสตราจารย์ ดร. กอบบุญ หล่อทองค า    อนุกรรมการ 
28. รองศาสตราจารย์ ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ    อนุกรรมการ 
29. รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว    อนุกรรมการ 
30. รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ โอภาประกาศิต   อนุกรรมการ 
31. รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ ตันรัตนกุล    อนุกรรมการ 
32. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงดาว อาจองค์    อนุกรรมการ 
33. รองศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ญา สุนินทบูรณ์    อนุกรรมการ 
34. รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์   อนุกรรมการ 
35. รองศาสตราจารย์ ภกญ. ดร. นวลน้อย จูฑะพงษ์   อนุกรรมการ 
36. รองศาสตราจารย์ ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา   อนุกรรมการ 
37. รองศาสตราจารย์ ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์    อนุกรรมการ 
38. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย    อนุกรรมการ 
39. รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์    อนุกรรมการ 
40. รองศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ชัยพานิช    อนุกรรมการ 
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41. รองศาสตราจารย์ ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ    อนุกรรมการ 
42. รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร    อนุกรรมการ 
43. รองศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เพชรภา    อนุกรรมการ 
44. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ    อนุกรรมการ 
45. รองศาสตราจารย์ ดร. เมตตา เจริญพานิช     อนุกรรมการ 
46. รองศาสตราจารย์ ดร. อภินภัส รุจิวัตร์     อนุกรรมการ 
47. รองศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล    อนุกรรมการ 
48. รองศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี   อนุกรรมการ 
49. รองศาสตราจารย์ ดร. ประณัฐ โพธิยะราช    อนุกรรมการ 
50. รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี วัฒนศิริเวช    อนุกรรมการ 
51. รองศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ     อนุกรรมการ 
52. รองศาสตราจารย์ ดร. วิม เหนือเพ็ง    อนุกรรมการ 
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สภุาพ ชูพันธ์    อนุกรรมการ 
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวฒัน์ มีวาสนา    อนุกรรมการ 
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลกัษณ์ มีทอง    อนุกรรมการ 
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์    อนุกรรมการ 
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ   อนุกรรมการ 
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ราชธรี์ เตชไพศาลเจริญกิจ   อนุกรรมการ 
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณวดี จุรีมาศ    อนุกรรมการ 
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา จลุีมาศ    อนุกรรมการ 
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์ วริสาร     อนุกรรมการ 
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกาญจนา ทองมี    อนุกรรมการ 
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริธนัว์ เจียมศิริเลิศ   อนุกรรมการ 
64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย จงประทีป    อนุกรรมการ 
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพงษ์ เทียมสอน    อนุกรรมการ 
66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ สังวาระนที    อนุกรรมการ 
67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติ ยงวณิชย์    อนุกรรมการ 
68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม    อนุกรรมการ 
69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์   อนุกรรมการ 
70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์   อนุกรรมการ 
71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาเจรา พัฒนถาบุตร    อนุกรรมการ 
72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา น้อยสา    อนุกรรมการ 
73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวฒัน์ ชมพูสอ    อนุกรรมการ 
74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเกยีรติ์ เกิดเจริญ    อนุกรรมการ 
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75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร โอสถจันทร์    อนุกรรมการ 
76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสทิธิ์ บรรจงประเสริฐ   อนุกรรมการ 
77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์ สุขแสน    อนุกรรมการ 
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐติา ชวนเกริกกุล   อนุกรรมการ 
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติวฒัน์ วัฒนชัย    อนุกรรมการ 
80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา   อนุกรรมการ 
81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาวี กังวาลย์    อนุกรรมการ 
82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สธุี วฒันศิริเวช    อนุกรรมการ 
83. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรตัน์ วัฒนกสิวิชช์   อนุกรรมการ 
84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา รอส    อนุกรรมการ 
85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิราวฒุิ เพชรเย็น    อนุกรรมการ 
86. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันดี ธรรมจารี    อนุกรรมการ 
87. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรดนัย บุญเรือง    อนุกรรมการ 
88. รองศาสตราจารย์ ดร. ยู เหลียงเติ้ง     อนุกรรมการ 
89. ดร. อรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์     อนุกรรมการ 
90. ดร. วิวัฒน์ นวลสิงห์       อนุกรรมการ 
91. ดร. ภาวดี อังค์วัฒนะ      อนุกรรมการ 
92. ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล      อนุกรรมการ 
93. ดร. อดิสร เตือนตรานนท์      อนุกรรมการ 
94. ดร. อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ     อนุกรรมการ 
95. ดร. เอนก เจริญภักดี      อนุกรรมการ 
96. ดร. อดุลย์ หาญวังม่วง      อนุกรรมการ 
97. ดร. ชัญชณา ธนชยานนท ์     อนุกรรมการ 
98. ดร. เลิศศักดิ์ เลขาวัต      อนุกรรมการ 
99. ดร. จิตติพร ภู่ไพจิตรกุล      อนุกรรมการ 
100. ดร. กิตติชัย โศจิพันธุ์      อนุกรรมการ 
101. ดร. ชญานี ทิพยเสม      อนุกรรมการ 
102. ดร. กรุณา ตู้จินดา      อนุกรรมการ 
103. ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร     อนุกรรมการ 
104. ดร. พินิจ กิจขุนทด      อนุกรรมการ 
105. ดร. เอกรัฐ มีชูวาศ      อนุกรรมการ 
106. ดร. โรเบิร์ต มอลลอย      อนุกรรมการ 
107. ดร. อศิรา เฟ่ืองฟูชาติ      อนุกรรมการ 
108. ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป     อนุกรรมการ 
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109. ดร. อัญญานี ค าแก้ว      อนุกรรมการ 
110. ดร. กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์     อนุกรรมการ 
111. ดร. เอกรัตน์ ไวยนิตย์      อนุกรรมการ 
112. ดร. ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์     อนุกรรมการ 
113. ดร. พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล      อนุกรรมการ 
114. ดร. วุฒิไกร บุษยาพร      อนุกรรมการ 
115. ดร. ต้องใจ ชูขจร      อนุกรรมการ 
116. ดร. สุภาวดี นาเมืองรักษ์      อนุกรรมการ 
117. ดร. นพคุณ แสนโพธิ์      อนุกรรมการ 
118. ดร. มติ ห่อประทุม      อนุกรรมการ 
119. ดร. รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์      อนุกรรมการ 
120. ดร. ณรงค์ จันทร์เล็ก      อนุกรรมการ 
121. ดร. นฤทธิ์ ตรีอ านรรค      อนุกรรมการ 
122. ดร. ดวงเดือน อาจองค์      อนุกรรมการ 
123. ดร. สิทธิสุนทร สุโพธิณะ      อนุกรรมการ 
124. ดร. สาโรช รุจิรวรรธ์      อนุกรรมการ 
125. ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร      อนุกรรมการ 
126. ดร. สมชาย  ตันชรากรณ์     อนุกรรมการ 
127. ดร. ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์      อนุกรรมการ 
128. ดร. พัฒน์  โพธิ์ทองค า      อนุกรรมการ 
129. ดร. พัฒนพงศ์ จันทร์พวง     อนุกรรมการ 
130. ดร. ศรายุทธ  ตั้นมี      อนุกรรมการ 
131. ดร. นรินทร์ กาบบัวทอง      อนุกรรมการ 
132. ดร. อนุชา เอื้อเพ่ิมเกียรติ     อนุกรรมการ 
133. ดร. วันเฉลิม รุ่งสว่าง      อนุกรรมการ 
134. ดร. ดลพร ดาราณรงค์      อนุกรรมการ 
135. ดร. ณัฐพงษ์ วงศ์ด าเนิน      อนุกรรมการ 
136. ดร. วันวิสา ลิ้มพิรัตน์      อนุกรรมการ 
137. ดร. แสนค า นุเสน      อนุกรรมการ 
138. ดร. โยธิน ฉิมอุปละ      อนุกรรมการ 
139. ดร. อรรถพล แก้ววิลัย      อนุกรรมการ 
140. นาย รุ่ง ศิวารัตน์      อนุกรรมการ 
141. รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว    อนุกรรมการและเลขานุการ 
142. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัดดา เวชชากุล    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะอนุกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ก าหนดสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทางวิชาการของการประชุม 
เช่น หัวข้อย่อย ประธาน ประธานร่วม แนวทางการพิจารณาและรูปแบบบทคัดย่องานวิจัย รูปแบบการประชุมภาค
บรรยายและโปสเตอร์ รูปแบบและการจัดท าโปสเตอร์การจัดการประชุม First Circulation, Second Circulation, 
Program book หนังสือรวบรวมบทคัดย่อ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ในการก าหนดรูปแบบของการลงทะเบียนทาง
เว็บไซต์ และวางระบบการตรวจสอบผลงาน ประสานงานฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ ก าหนดรูปแบบและตัดสินรางวัลที่สืบเนื่องจากการน าเสนอผลงาน เป็นต้น 
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงรวี ศรีวิชัย    ประธานอนุกรรมการ 
2. ดร. ดวงเดือน อาจองค์      รองประธานอนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย จงประทีป    อนุกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติคุณ มะโนเครื่อง   อนุกรรมการ   
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยกานต์ เลียวหิรัญ   อนุกรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทธี สุรีย์     อนุกรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวุิชา วรรณวิเชียร    อนุกรรมการ 
8. ดร. โรเบิร์ต มอลลอย      อนุกรรมการ 
9. ดร. เป็นหญิง โรจนกุล      อนุกรรมการ 
10. ดร. ชนิสร เหง้าจ าปา      อนุกรรมการ 
11. ดร. ปัญชิกา ปรังเขียว      อนุกรรมการ 
12. ดร. กุลภา ชนะวรรโณ      อนุกรรมการ 
13. ดร. โยธิน ฉิมอุปละ      อนุกรรมการ 
14. ดร. ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น      อนุกรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บูรภทัร์ อินทรีย์สังวร   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

ให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่จัดท าก าหนดการพร้อมทั้งก ากับรายการและขั้นตอนพิธีการในพิธีเปิด พิธีปิด 
และงานเลี้ยงรับรอง จัดเตรียมค ากล่าวต่าง ๆ และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงดังกล่าว 
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระเดช ทองสุวรรณ   ประธานอนุกรรมการ 
2. ดร. ธนพงศ์ สารีอินทร์      รองประธานอนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ โอภาประกาศิต   อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ ์แก้วขาว      อนุกรรมการ 
5. ดร. แสนค า นุเสน         อนุกรรมการ 
6. นาย อุเทน ฟูศรี        อนุกรรมการ 
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7. นางสาว สายนที ใจหอม        อนุกรรมการ 
8. นาย วรการ จารุภุมมิก      อนุกรรมการ 
9. นาย นพรัตน์ มูลศรี      อนุกรรมการ 
10. นาย วุฒิพงษ์ อนนทยี      อนุกรรมการ 
11. นาย เอกพล ค าแสน        อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

ให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่จัดท าแผน และด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ จัดท า
สไลด์มัลติมีเดีย เพ่ือฉายในพิธีเปิด จัดท าเว็บไซต์ของการประชุม ดูแลและประสานงานกับฝ่ายวิชาการและฝ่าย
ลงทะเบียนในการจัดการฐานข้อมูลการลงทะเบียนจากเวบไซต์ รวมถึงบันทึกภาพกิจกรรมระหว่างจัดประชุมและ
ประมวลภาพกิจกรรมตลอดงาน 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์   ประธานอนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นราธิป วิทยากร    รองประธานอนุกรรมการ 
3. ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร     อนุกรรมการ 
4. ดร. ธนพงศ์ สารีอินทร์      อนุกรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรรชนี พัทธวรากร    อนุกรรมการ 
6. ดร. นพกาญจน์ จันทร์เดช      อนุกรรมการ 
7. ดร. จิดาภา ทิน้อย      อนุกรรมการ 
8. ดร. ศันศนีย์ ค าบุญชู      อนุกรรมการ 
9. ดร. แสนค า นุเสน      อนุกรรมการ 
10. นางสาว วรรณิษา อินต๊ะประสิทธิ์     อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

ให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่จัดท าป้ายชื่อส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุม และ ของที่
ระลึกส าหรับผู้ลงทะเบียน และรับลงทะเบียน  

  
คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์ และสวัสดิการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสทิธิ์ บรรจงประเสริฐ   ประธานอนุกรรมการ 
2. ดร. กิตติชัย โศจิพันธุ์      รองประธานอนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์    อนุกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรน์ฤน วรจิตติพล   อนุกรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ช านาญ ราษฎร    อนุกรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรินทร ์ลาวัลย ์    อนุกรรมการ 
7. ดร. อัจฉรา ปัญญา เจริญจิตติชัย     อนุกรรมการ 
8. นาย วัทธิกร สร้อยหล้า      อนุกรรมการ  



9 
 

9. นาย ยุทธพงษ์  จันทร์พลอย     อนุกรรมการ 
10. นาย สุทัศน์  โปธา      อนุกรรมการ 
11. นาย สุพจน์  โปธา      อนุกรรมการ 
12. นาย ตรัยรัตน์ จิระโต      อนุกรรมการ 
13. นาย อานนท์ ใจค า      อนุกรรมการ 
14. นาย วีระพันธ์ สุวรรณทา      อนุกรรมการ 
15. นาย ดุสิต สายพรม      อนุกรรมการ 
16. นางสาว ณัฐชยา สุคาภีรักษ์     อนุกรรมการ 
17.  ดร. รัตติยากร เรียนยอย      อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

ให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุม งานเลี้ยงรับรอง ออกแบบวางผังและเตรียมสถานที่
จัดตั้งโปสเตอร์ นิทรรศการ และบูทประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมการและดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตตลอดการประชุม ดูแลความพร้อมด้านอาหาร เครื่องดื่ม และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวฒัน์ มีวาสนา    ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์   รองประธานอนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ    อนุกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์      อนุกรรมการ 
5. ดร. นวลวรรณ สงวนศักดิ์      อนุกรรมการ 
6. ดร. ขรรค์ชัย โกศลทองกี่      อนุกรรมการ 
7. นาง เพ็ญแข เพ็ชรใหม่      อนุกรรมการ 
8. นางสาว สิริภรณ์ โปธา         อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

ให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ดูแลการเงิน รับผิดชอบในการเบิก-จ่ายเงิน ตรวจสอบและรวบรวมใบส าคัญและ
เอกสารหลักฐานทางการเงินของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดท าบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ และจัดท า
สรุปงบการเงิน 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริธนัว์ เจียมศิริเลิศ   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม    รองประธานอนุกรรมการ 
3. ดร. สมชาย ตันชรากรณ์      อนุกรรมการ 
4. นาย รุ่ง ศิวารัตน์       อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด    อนุกรรมการ 
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6. รองศาสตราจารย์ ดร. ประณัฐ โพธิยะราช    อนุกรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ พันธุมนาวิน   อนุกรรมการ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุม อิสเสงี่ยม    อนุกรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ละอองนวล ศรีสมบัติ   อนุกรรมการ  
10. ดร. รุ้งลาวัลย์ สมสุนันท ์       อนุกรรมการ  
11. นางสาว ณัฐชยา สุคาภีรักษ์     อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

ให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ประสานงาน จัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ประสานงานกับอนุกรรมการฝ่ายการเงิน และฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และด าเนินการต่อไป  
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม    ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงรวี ศรีวิชัย    รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร. รุ้งลาวัลย์ สมสุนนัท์       อนุกรรมการ 
4. อาจารย์ ดร. ปัญชิกา ปรังเขียว      อนุกรรมการ 
5. นางสาว สิริภรณ์ โปธา         อนุกรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาว วรรณิษา อินต๊ะประสิทธิ์       อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาว สุภาภรณ์  ค ามามูล     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่จัดท าโครงการการประชุมฯ ประสานงานการจัดประชุมกับคณะวิทยาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ประสานงานกับอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือเตรียมงาน 
จัดเตรียมของที่ระลึกและโล่รางวัลส าหรับผู้บรรยายและผู้สนับสนุน จัดท าแบบประเมินผล รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลการประเมินผลและจัดท ารายงานสรุป 

 
  ประกาศ ณ วันที่  16 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
                                                                              

      (ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ) 
                              นายกสมาคมวิจัยวัสดุ 


