
 

 

บันทกึข้อความ 
 

ส่วนงาน   สำนักบริหารวิจัย  ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพและเผยแพร่งานวิจัย โทร. 80458  โทรสาร 80236 
ที่             วันที่           
เรื่อง  เพ่ือโปรดพิจารณาลงนามประกาศ จุฬาฯ เรื่อง แต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตร (ฉบับแก้ไข) 
 
 

เรียน   รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์) 
อ้างถึง บันทึกข้อความที่ อว. 64.13/6988/2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
 
  ตามที่สำนักบริหารวิจัยได้จัดทำประกาศแต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตรตามที่ได้รับการเสนอ 
ขอแต่งตั้งจากคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 101 คน เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 –  
30 มิถุนายน 2566 ประกาศ ณ วันที่  12 พฤศจิกายน 2564 นั้น 

  ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติแก้ไขชื่อ ตำแหน่ง และคุณสมบัติของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
นักวิจัยพันธมิตร (รายละเอียดตามบันทึกที่อ้างถึง) โดย สำนักบริหารวิจัย ได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข 
ให้ถูกต้องตามท่ีส่วนงานเสนอเรียบร้อย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามในประกาศฉบับแก้ไขดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
 

             (ดร อัจฉริยา อักษรอินทร์) 
     ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสานงาน  บงกช หงสะพัก 
                   โทรศัพท์ 80458 







ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง แต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตร 
      

 

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยมีการผลิต 
ผลงานวิจัย โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ บุคคลภายนอกที่มีความ
โดดเด่นทางด้านวิจัย หรือ มีหน่วยงานต้นสังกัดที่มีความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทำงานวิจัย
ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื ่อการผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมที่ มี
คุณภาพสูง ซ่ึงสอดคล้องกับประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งนักวิจัย
พันธมิตร พ.ศ. 2564 จึงเห็นควรแต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตร ตามข้อเสนอของคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 101 คน 
เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2566 รายชื่อดังแนบ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์) 
รองอธิการบดี 

 
 

 

 

 
 

 

  

 





ประกาศแต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2566 

 
รายนามนักวิจัยพันธมิตร   

ผู้ที่มคีวามโดดเด่นทางด้านวิจัย 
1. Prof. Stephen John Kerr, Ph.D.   
2. Assoc. Prof. Alain P. A. Jacquet, Ph.D.  
3. Assist. Prof. Robin James Storer, Ph.D.  
4. Dr. David Michael Payne, Ph.D.  
5. แพทย์หญิง นิตยา ภานุภาค 

สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
6. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ พิสุทธิ์ กตเวทิน 
7. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิง ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม   
8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุพจน์ ศรีมหาโชตะ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ กฤษฎา วุฒิการณ์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิง กมลวรรณ จุติวรกุล 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิง เกวลี ศศิวิมลพันธุ์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิง ชนม์นิภา นันทวิทยา 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ ชูศักดิ์ ลิโมทัย 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พ.ต.ต. แพทย์หญิง ฐนิสา พัชรตระกูล 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิง ณับผลิกา กองพลพรหม 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิง ภัทร์นฤน มหัธนสกุล 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิง อภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์  
21. อาจารย์ ดร. แพทย์หญิง อนุสสรา ประยงค์รัตน์ 
22. อาจารย์ ดร. แพทย์หญิง สุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์  
23. อาจารย์ แพทย์หญิง กนกพร ทองเลิศ 
24. อาจารย์ แพทย์หญิง กาญจน์หทัย เชียงทอง 
25. อาจารย์ แพทย์หญิง การะเกด จันทวรางกูร 
26. อาจารย์ แพทย์หญิง กุลยา ตรรกวาทการ 
27. อาจารย์ แพทย์หญิง เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ 







สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ต่อ) 
28. อาจารย์ แพทย์หญิง เกศนิี เธียรกานนท์  
29. อาจารย์ แพทย์หญิง ขวัญรัตน์ ไหวดี 
30. อาจารย์ นายแพทย์ คมศักดิ์ ศรีลัญชกร 
31. อาจารย์ นายแพทย์ จรงกร ศิริมงคลเกษม  
32. อาจารย์ นายแพทย์ จักรกฤษ อมรวิทย์ 
33. อาจารย์ แพทย์หญิง จารุจรรย์ ทรัพย์ชาตอนันต์ 
34. อาจารย์ แพทย์หญิง จินดารัตน์ รัตนากรพันธุ์ 
35. อาจารย์ แพทย์หญิง จิรดา ศรีเงิน 
36. อาจารย์ นายแพทย์ จิรัฏฐ์ พรรณจิตต์  
37. อาจารย์ นายแพทย์ ฉัตรไผท มูลละ 
38. อาจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ 
39. อาจารย์ นายแพทย์ ชนัทธ์ กำธรรัตน์ 
40. อาจารย์ แพทย์หญิง ชมชนัท ทับเจริญ 
41. อาจารย์ นายแพทย์ ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ 
42. อาจารย์ แพทย์หญิง ฐิติพร จารุเธียร 
43. อาจารย์ แพทย์หญิง ณัฏฐา ล้ำเลิศกุล 
44. อาจารย์ แพทย์หญิง ณัฏยา ตียพันธ์ (สินทวิชัย) 
45. อาจารย์ แพทย์หญิง ณิชกานต์ หลายชูไทย 
46. อาจารย์ แพทย์หญิง ณิชา สมหล่อ 
47. อาจารย์ นายแพทย์ ธนน คงเจริญสมบัติ 
48. อาจารย์ นายแพทย์ ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์ 
49. อาจารย์ แพทย์หญิง ธนิตนันท์ ภาปราชญ์ 
50. อาจารย์ นายแพทย์ ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ 
51. อาจารย์ แพทย์หญิง ธีรดา อัศวศักดิ์สกุล 
52. อาจารย์ แพทย์หญิง นทมณฑ์ ชรากร 
53. อาจารย์ นายแพทย์ นพพล ลีลายุวัฒนกุล 
54. อาจารย์ นายแพทย์ ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล 
55. อาจารย์ แพทย์หญิง ปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม  
56. อาจารย์ แพทย์หญิง ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์ 
57. อาจารย์ นายแพทย์ พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์ 
58. อาจารย์ แพทย์หญิง พรรณนิภา กิตติพงษ์พัฒนา 
59. อาจารย์ แพทย์หญิง มนวสี ปาจีนบูรวรรณ์ 







สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ต่อ) 
60. อาจารย์ แพทย์หญิง รพิศา นันทนีย์ 
61. อาจารย์ นายแพทย์ รองพงศ์ โพล้งละ 

62. อาจารย์ แพทย์หญิง วรกมล ภู่พิบูลย์ 
63. อาจารย์ แพทย์หญิง วรรษมน จันทรเบญจกุล 
64. อาจารย์ นายแพทย์ วรวุฒิ ตันติทวีวัฒน์ 
65. อาจารย์ นายแพทย์ วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์ 
66. อาจารย์ นายแพทย์ วาทิศ นิยมการ 
67. อาจารย์ แพทย์หญิง วาสิตา วราชิต ภาคสุข 
68. อาจารย์ นายแพทย์ วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย 
69. อาจารย์ นายแพทย์ วิศรุต สามัคคีธรรม 
70. อาจารย์ แพทย์หญิง พรชฎา ศรีสิงหสงคราม 
71. อาจารย์ แพทย์หญิง สมกัญญา ตั้งสง่า 
72. อาจารย์ แพทย์หญิง สริตา ธาวนพงษ์ 
73. อาจารย์ แพทย์หญิง สาริน กิจพาณิชย์ 
74. อาจารย์ นายแพทย์ สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ 
75. อาจารย์ แพทย์หญิง สุทธิมน ธรรมเตโช 
76. อาจารย์ แพทย์หญิง สุนิสา ก้องเกียรติกมล  
77. อาจารย์ นายแพทย์ สุวศิน อุดมกาญจนนันท์ 
78. อาจารย์ แพทย์หญิง หรรษมน โพธิ์ผ่าน 
79. อาจารย์ นายแพทย์ อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา 
80. อาจารย์ แพทย์หญิง อันทิพา โชคสุวัฒนสกุล 
81. อาจารย์ แพทย์หญิง ไอณภัค บุญทวียุวัฒน์ 
82. ดร. นายแพทย์ ขจร เสรีศิริขจร 
83. ดร. แพทย์หญิง อัญชลี อวิหิงสานนท์ 
84. ดร. เภสัชกรหญิง รสรินทร์ สรวมศิริ 
85. นายแพทย์ เสฎฐพงศ์ ชูนามชัย 
86. แพทย์หญิง ณฐนงค์ ธรรมเจริญ 
87. นายแพทย์ ณัฐบดี นลินทัศไนย 
88. นายแพทย์ ต้องลักษณ์ ธีรศานติพันธ์ 
89. นายแพทย์ ธนะสิทธิ์ ก้างกอน 
90. แพทย์หญิง นาฎวดี อังควัฒนะพงษ์ 

 







สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ต่อ) 
91. แพทย์หญิง นุสรา ภาคย์วิศาล  

92. นายแพทย์ ปิยภูมิ ภาคย์วิศาล 
93. แพทย์หญิง ภัทราณี ลีละพัฒนะ 
94. นายแพทย์ ภูษณุ ธนาพรสังสุทธิ์ 
95. นายแพทย์ วิน มิน ฮาน 
96. แพทย์หญิง ศิวะพร เกตุจุมพล  
97. นายแพทย์ ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ 
98. นายแพทย์ สรวิศ  วัยนิพิฐพงษ์  
99. ดร.ชัยยง โกยกุล 
100. ดร.ศศิวิมล อุบลแย้ม 
101. นางวรรณสิกา  เกียรติปฐมชัย 

 




