
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี พระราชทานรางวลัเขม็เชิดชูเกยีรต

 

ิ
และเกยีรตบัิตร บุคคลดเีด่นของชาต ิสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศาสตราจารย์ 

ดร. จาํรัส ลิม้ตระกลู ณ อาคารชัยพฒันา สวนจิตรลดา 

เม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม 2553 เวลา 16.02 น. พระบาทสมเดจ็พระ

 

เจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเดจ็

 

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็ลงแทนพระองค ์ณ 
อาคารชยัพฒันา สวนจิตรลดา พระราชวงัดสิุต พระราชทานพระราช

 

วโรกาสให้คณะบคุคลเฝ้าทลูละอองพระบาทดงัน้ี 
- นายสาทิตย ์ วงศห์นองเตย รฐัมนตรีประจาํสาํนักนายกรฐัมนตรี 
รองประธานกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ นําบคุคลและผู้แทน

 

หน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจาํปี 2553 เฝ้าทลูละอองพระบาทรบั

 

พระราชทานรางวลัเกียรติคณุบคุคลและหน่วยงานดีเด่นของชาติ 
พร้อมทัง้รบัพระราชทานพระราโชวาท เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตั

 

ิ
ตนอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี พระราชทานรางวลัเขม็เชิดชเูกียรติและเกียรติบตัร บคุคลดีเด่น

 

ของชาติ สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ศาสตราจารย ์ดร. จาํรสั ล้ิมตระกลู ณ อาคารชยัพฒันา สวนจิตรลดา 
ตัง้แต่ปีพทุธศกัราช ๒๕๒๖ เป็นต้นมา คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ โดยคณะอนุกรรมการคดัเลือกและ

 

เผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ได้ทาํหน้าท่ีคดัเลือกผลงานของบคุคล หน่วยงานและโครงการต่างๆ ท่ีมีผลงานดีเด่น

 

ระดบัชาติ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมและให้กาํลงัใจศาสตราจารย ์ ดร. จาํรสั ล้ิมตระกลู บคุคลท่ีมีผลงานดีเด่นท่ีเป็น

 

ประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ ซ่ึงถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจกัต้องนํามาประกาศเกียรติคณุ และเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างท่ีด

 

ี
แก่ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในปีพทุธศกัราช ๒๕๕๓ มีบคุคล และ หน่วยงานและ

 

โครงการต่างๆ เสนอเข้ารบัการคดัเลือก จาํนวน 455 ราย มีบคุคล และหน่วยงานท่ี ได้รบัการคดัเลือกเป็นบคุคล และ

 

หน่วยงานดีเด่นของชาติจากสาขาพฒันาสงัคม สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และ สาขาเผยแพร่เกียรติภมิูของไทย 
จาํนวน 6 ราย และหนึง่ในนัน้คือศาสตราจารย ์ ดร. จาํรสั ล้ิมตระกลู จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ซึง่เป็นผูที้ไ่ด้รบัคดัเลือกให้ได้รบัรางวลัอนัทรงเกียรติน้ีเช่นกนั 

ศาสตราจารย ์ ดร. จาํรสั

 

 ล้ิมตระกลู เป็นผูบ้กุเบิกการวิจยัด้านการ

 

ออกแบบวสัดท่ีุมีโครงสร้างระดบันาโนเมตร เพ่ือประยกุตใ์ช้ในภาคอตุสาหกรรม 
และมีผลงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ในเชิงอตุสาหกรรมและเชิงพาณิชย ์ เช่น นาโนซ

 

ี
โอไลต ์ ซ่ึงเป็นสารประกอบท่ีมีความสาํคญัมากในอตุสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตร

 

เคมี มีผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติมากกว่า ๑๕๐ เร่ือง และ

 

ถกูจดัเป็นกลุ่มวิจยัด้านซีโอไลตช์ัน้นําของโลก 



Permanent Secretary of the PM's Office 
held a press conference to announce 

National Outstanding Person awards for 
the year 2010

On 14 September 2010, the National Identity Board under the Office of the Prime 
Minister held a press conference to announce the National Outstanding 
Person/Organization awards for 2010 at Santi Maitri building (the inner wing), 
Government House. The press conference was presided over by Jaturong 
Panyadilok, the Permanent Secretary of the Prime Minister’s office. H.R.H. Princess 
Maha Chakri Sirindhorn has graciously consented to preside over the  
Presentation Ceremony of the 2010 Outstanding Person/Organization awards 
on Monday, October 18, 2010 at Chaipattana Building, Chitralada Villa.

Since 1983, the Annual National Outstanding Person/Organization awards have 
been presented each year to encourage individuals who are examples of the 
commitment at work with a national impact. As for 2010, 455 potential candidates 
have been nominated for the awards. This year, the awards are given in three 
categories: social development; innovation in technology and science; promotion of 
Thailand’s reputation and image. “Professor Jumras Limtrakul (Chemistry 
Department, Faculty of Science, Kasetsart University) is one of just five  
individuals to receive this prestigious award in 2010.”

Professor Jumras Limtrakul is the research pioneer of nanostructured 
materials for industrial applications in Thailand. His research has been beneficial 
from industrial and economic points of view. For example, nano-zeolites are of 
importance in the petroleum and petrochemicals industry. Up till now, over 150 
scientific articles of his work have been published in the international journals. 
Currently, Prof. Jumras is internationally classified as being in the top-ten list of 
researchers in zeolites.
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