
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน อาจารยประจําสายวิชาเทคโนโลยี
วัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูสมควรไดรับรางวัล 
PTIT Awards ประจําป 2550-2551 จากสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย หลังจาก
ที่ไดมีการเสนอชื่อเมื่อป 2549 โดยทางสถาบันฯ ไดเรียนเชิญให ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน 
เขารับรางวัลจาก พลอากาศตรีกําธน  สินธวานนท องคมนตรี ซ่ึงเปนประธาน
คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย เมื่อวันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 
2550 ในงาน The Petroleum Institute dinner ณ หองวิภาวดีบอลลรูม โรงแรมโซฟเทล 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว  

ทางคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ ถือโอกาสนี้ในการแสดงความยินดีแก รศ.
ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน ในครั้งนี้ดวยและหวังเปนอยางยิ่งวา รางวัลดังกลาวจะเปน
กําลังใจใหอาจารยทําการศึกษาวิจัย และทุมเทงานดานการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพตอการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเลียม 
อุตสาหกรรมปโตรเคมี และอุตสาหกรรมตอเนื่อง อันเปนประโยชนโดยรวมตอประเทศชาติ
สืบตอไป 

รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน ไดรับรางวัล  

PTIT Awards ประจําป 2550-2551 
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