
 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนงาน   สำนักบริหารวิจัย  ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพและเผยแพร่งานวิจัย โทร. 80240  โทรสาร 80236 
ที่             วันที่           
เรื่อง  เพื่อโปรดพิจารณาลงนามประกาศ จุฬาฯ เรื่อง แต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตร  
 
 

เรียน   รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.จกัรพันธ์ สุทธิรตัน)์ 
อ้างถึง บันทึกข้อความที่ อว. 64.13/7654 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 
 

  อ้างถึงประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งนักวิจัย
พันธมิตร พ.ศ. 2564 และบันทึกเลขที่ อว 64.2.2.3/0428 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 รองอธิการบดี 
(ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตร ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น นั้น  

ในการนี้  คณะแพทยศาสตร์ ได้เสนอรายนามบุคลากรจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ที่มีความโดดเด่นทางด้านวิจัย  
เพื่อแต่งตั้งเป็นนักวิจัยพันธมิตร ประจำคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 31 คน โดยมีระยะเวลา 2 ปี ดังรายนาม 
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศในเอกสารแนบน้ี 

 สำนักบริหารวิจัยได้พิจารณาแล้วพบว่าบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 31 คน  
มีคุณสมบัติตรงตามประกาศฯ จึงเห็นควรให้แต่งตั้งเป็นนกัวิจัยพันธมิตรได้  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในประกาศดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

             (ดร อัจฉริยา อักษรอินทร์) 
     ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัย 
 
 

 
 
 

 
ผู้ประสานงาน  องัค์วรา ประจักษ์จิตร์ 
                   โทรศัพท์ 80240 









ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง แต่งต้ังนักวิจัยพันธมิตร 
      

 

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยมีการผลิต 
ผลงานวิจัย โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ บุคคลภายนอกที่มีความ
โดดเด่นทางด้านวิจัย หรือ มีหน่วยงานต้นสังกัดที่มีความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทำงานวิจัย
ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อการผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมที่มี
คุณภาพสูง ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งนักวิจัย
พันธมิตร พ.ศ. 2564 จึงเห็นควรแต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตร ตามข้อเสนอของคณแพทยศาสตร์ จำนวน 31 คน 
เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 – 30 ธันวาคม 2567 รายชื่อดังแนบ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

ประกาศ  ณ  วันที ่  

 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน)์ 
รองอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ประกาศแต่งตัง้นักวิจัยพนัธมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 – 30 ธันวาคม 2567 

รายนามนักวิจยัพันธมิตร   
1. Prof. Michael Maes 
2. Dr. Gerald F. Spaeth 
3. ศาสตราจารย์ ดร.ภาวพันธ์  ภัทรโกศล 
4. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศิรวิรรณ วนานุกูล 
5. ศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง  ธัมวาสร 
6. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุปราณี นิรุตติศาสน ์
7. ศาสตราจารย์ นายแพทย ์อภิชัย  คงพัฒนะโยธิน 
8. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิง ณัฏฐิยา  ตันติศิริวัฒน ์
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย ์อดิศักด์ิ  ตันติวรวิทย ์
10. รองศาสตราจารย์ ดร. อริยา  จินดามพร 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย ์นิติพงศ์  เพิ่มพลัง 
12. อาจารย์ แพทย์หญิง ชญานศิ อภิรักษ์วิริยะ 
13. อาจารย์ แพทย์หญิง เชิญขวญั สธนเสาวภาคย ์
14. อาจารย์ แพทย์หญิง ฑิมภ์พร วิทูรพงศ ์
15. อาจารย์ แพทย์หญิง ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์ 
16. อาจารย์ นายแพทย ์ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์ 
17. อาจารย์ นายแพทย ์นพดล ไชยสิทธิ ์
18. อาจารย์ แพทย์หญิง นลินา ออประยูร 
19. อาจารย์ แพทย์หญิง นิภาภรณ์ คนเจน 
20. อาจารย์ แพทย์หญิง นันทวนั คูนลินทิพย ์
21. อาจารย์ แพทย์หญิง พัชรพร ศิริเจรญิไทย 
22. อาจารย์ นายแพทย ์พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์ 
23. อาจารย์ แพทย์หญิง รับพร สุนทรโลหะนะกูล 
24. อาจารย์ แพทย์หญิง สมสุข สันติเบ็ญจกุล 
25. อาจารย์ นายแพทย ์สิระ วชาติมานนท์ 
26. อาจารย์ แพทย์หญิง โสภาทพิย์ ฤกษ์ม่วง 
27. อาจารย์ นายแพทย ์อดิศัย วราดิศัย 
28. อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ภูม ี
29. ดร.นายแพทย ์เจตน ์รัตนจีนะ 
30. แพทย์หญิง นธิินันท์ ฉิมพาล ี
31. ดร.อารีรัตน์  คุณานพรัตน ์
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