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จุุฬาฯ จุัดกิิจุกิรรมรำาลึึกิพระมหากิรุณาธิิคุุณ 
พระบาทสมเดจ็ุพระบรมชนกิาธิเิบศร มหาภูมูพิลึอดลุึยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร เน่�องในโอกิาส 60 ปีี จุามจุุรีทรงปีลึูกิ
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จุุฬาฯ จุัดกิิจุกิรรมรำาลึึกิพระมหากิรุณาธิิคุุณ
พระบาทสมเดจ็ุพระบรมชนกิาธิเิบศร มหาภูมูพิลึอดลุึยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

เน่�องในโอกิาส 60 ปีี จุามจุุรีทรงปีลึูกิ

	 จุุฬาฯ	 จุัดกิิจกิรรมรำ�ลึึกิพระมห�กิรุณ�ธิิคุุณพระบ�ทสมเด็็จพระบรมชนกิ�ธิิเบศร 

มห�ภููมิพลึอด็ุลึยเด็ชมห�ร�ชบรมน�ถบพิตร เน่องในโอกิ�ส 60 ปีี จ�มจุรีทรงปีลูึกิ  

เมื่่อวัันพุุธที่่�	 19	 มื่กราคมื่	 2565	ณ	ลานจุามื่จุุร่	 และบริเวัณรอบเสาธงหน้าหอประชุุมื่จุุฬาฯ	

โดยมื่่	ศ.กิตติคุณ	นพุ.ภิิรมื่ย์	กมื่ลรัตนกุล	นายกสภิามื่หาวัิที่ยาลัย	เป็นประธานในพุิธ่

	 ในการน่�	 ศ.กิตติคุณ	 นพุ.ภิิรมื่ย์	 กมื่ลรัตนกุล	 นายกสภิามื่หาวิัที่ยาลัย	 ศ.ดร.บัณฑิิต	 

เอ้�ออาภิรณ์	อธิการบด่	คุณอัจุฉรินที่ร์	พุัฒนพุันธ์ชุัย	นายกสมื่าคมื่นิสิตเก่าจุุฬาฯและนิสิตเก่า

จุุฬาฯ	พุร้อมื่ด้วัยนสิติเก่าจุุฬาฯ	ประธานรุ่นจุุฬาฯ	2514	และ	2515	วัางพุวังมื่าลยัถวัายสกัการะ	

พุระบรมื่ฉายาลักษณ์พุระบาที่สมื่เด็จุพุระบรมื่ชุนกาธิเบศร	 มื่หาภูิมื่ิพุลอดุลยเดชุมื่หาราชุ	 

บรมื่นาถบพุิตร	 นายกสภิามื่หาวิัที่ยาลัยจุุดธูปเที่่ยนถวัายสักการะพุระบรมื่ฉายาลักษณ์

อธิการบด่กล่าวัน้อมื่รำาลึกในพุระมื่หากรุณาธิคุณ	 ประธานรุ่นจุุฬาฯ	 2515	 กล่าวัแสดงควัามื่

จุำานงสนบัสนนุการปรบัปรงุลานจุามื่จุุร่ในโอกาส	60	ป	ีจุามื่จุุรท่ี่รงปลกูผูู้ร้ว่ัมื่พุธ่ิรว่ัมื่กนัขับัรอ้ง

เพุลงพุระราชุนิพุนธ์	“มื่หาจุุฬาลงกรณ์”	จุากนั�น	ผูู้้บริหารมื่หาวัิที่ยาลัย	ผูู้้แที่นบุคลากรจุุฬาฯ	

จุากคณะหน่วัยงานต่างๆ	และนิสิตเก่าจุุฬาฯ	ร่วัมื่พุิธ่ตักบาตรพุระสงฆ์์	18	รูปอุที่ิศถวัายเป็น

พุระราชุกุศลแด่พุระบาที่สมื่เด็จุพุระบรมื่ชุนกาธิเบศรมื่หาภูิมื่ิพุลอดุลยเดชุมื่หาราชุ	 บรมื่นาถ

บพุิตร	ณ	บริเวัณรอบเสาธงหน้าหอประชุุมื่จุุฬาฯ
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	 นอกจุากน่�	 จุุฬาฯ	 ร่วัมื่กับชุมื่รมื่นิสิตเก่าจุุฬาฯรุ่น	 2515	 

จุัดง�นเสวน� “60 ปีีจ�มจุรีทรงปีลูึกิ” ณ	 หอแสดงดนตร่อาคาร 

ศิลปวััฒนธรรมื่	 จุุฬาฯ	 โดยมื่่	 รศ.ดร.สันติ	 ฉันที่วัิลาสวังศ์	 ที่่�ปรึกษา

อธิการบด่	 กล่าวัต้อนรับ	คุณชุนินที่ร์	 ล่วัิโรจุน์	 ประธานชุมื่รมื่นิสิตเก่า

จุุฬาฯ	2515	กล่าวัเปิดการเสวันา

 

สมเด็จุพระกินิษฐาธิิราชเจุ้า 
กิรมสมเด็จุพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกิุมารีเสด็จุฯ 

ทรงบาตร ในโอกิาสคุลึ้ายวัันสถาปีนาคุณะอักิษรศาสตร์ จุุฬาฯ คุรบ 105 ปีี
	 เมื่่อวัันอังคารที่่�	4	มื่กราคมื่	2565	สมเด็็จพระกินิษฐ�ธิิร�ชเจ้� กิรมสมเด็็จพระเทพรัตนร�ชสุด็�ฯ สย�มบรมร�ชกิุม�รี	เสด็จุฯ	มื่ายัง

คณะอักษรศาสตร์	ทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกิุศลึทรงบ�ตร	ร่วัมื่กับผูู้้บริหารจุุฬาฯ

	 ผูู้้บริหารคณะอักษรศาสตร์ คณาจุารย์	บุคลากร	นิสิตเก่า	และนิสิตปัจุจุุบัน	เน่องในโอกิ�สคุลึ้�ยวันสถ�ปีน�คุณะอักิษรศ�สตร์ คุรบ 

105 ปีี คุณะอักิษรศ�สตร์ จุฬ�ฯ	เป็นหนึ�งในส่�คณะแรกขัองจุุฬาลงกรณ์มื่หาวัิที่ยาลัย	โดยถ้อเอาวัันที่่�พุระบาที่สมื่เด็จุพุระมื่งกุฎเกล้าเจุ้าอยู่หัวั

เสด็จุฯ	ที่รงวัางศิลาพุระฤกษ์ตึกบัญชุาการ	เมื่่อวัันที่่�	3	มื่กราคมื่	2458	เป็นวัันสถาปนาคณะ	ที่ั�งน่�ตึกบัญชุาการต่อมื่าได้เปล่�ยนชุ่อเป็นตึกอักษร

ศาสตร์	1	และได้ใชุ้เป็นอาคารเร่ยนขัองคณะอักษรศาสตร์เร่อยมื่า	กระที่ั�งได้มื่่การบูรณะและเปล่�ยนชุ่อเป็นอาคาร

มื่หาจุุฬาลงกรณ์ในปัจุจุุบันคณะอักษรศาสตร์	จุุฬาฯ	มื่่การเร่ยนการสอนที่ั�งในระดับปริญญาตร่	โที่	และเอก	รวัมื่ที่ั�งสิ�น	16	สาขัาวัิชุา	

 สมเด็็จพระกินษิฐ�ธิิร�ชเจ้� กิรมสมเด็็จพระเทพรตันร�ชสุด็�ฯ สย�มบรมร�ชกิมุ�ร ีที่รงเข้ัาศกึษาในคณะอกัษรศาสตร์	 จุุฬาฯ	 เม่ื่อปี	

2516	 ที่รงสำาเร็จุการศึกษาระดับปริญญาตร่	 สาขัาวัิชุาประวััติศาสตร์	 และระดับปริญญาโที่	 สาขัาวัิชุาบาล่-สันสกฤต	 ที่รงเสนอวัิที่ยานิพุนธ์ 

เร่อง	“ที่ศบารมื่่ในพุุที่ธศาสนาเถรวัาที่”
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จุฬาฯ มอบพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 แก่ผูู้�บริจาคเงิน “จุฬาฯ ช่วยกาชาด”

	 เมื่่อวัันอังคารที่่�	14	ธันวัาคมื่	2564	และวัันพุุธที่่�	19	มื่กราคมื่	2565	ณ	โถงชุั�นล่าง	

อาคารจุามื่จุุร่	 4	 ศ.ด็ร.บัณฑิิต เอ้�ออ�ภูรณ์ อธิิกิ�รบด็ีจุฬ�ฯ เปี็นปีระธิ�นในพิธิีมอบ

พระบรมรูปีพระบ�ทสมเด็็จพระจุลึจอมเกิล้ึ�เจ้�อยู�หัวแกิ�ผูู้้บริจ�คุเงิน “จุฬ�ฯ  

ช�วยกิ�ช�ด็ สนับสนุนกิ�รพัฒน�วัคุซีีน ChulaCov-19”	 เป็นจุำานวันเงิน	 50,000	 บาที่ 

ขัึ�นไป	 เพุ่อแสดงควัามื่ขัอบคุณที่่�ร่วัมื่บริจุาคเงินเพุ่อสภิากาชุาดไที่ย	 โดยในปีน่�จุุฬาฯ	 ได้รับ

เงินบริจุาค	“จุุฬาฯ	ชุ่วัยกาชุาด	สนับสนุนการพุัฒนาวััคซี่น	ChulaCov-19”	จุากชุาวัจุุฬาฯ	

และประชุาชุนที่ั�วัไปเป็นจุำานวันเงินที่ั�งสิ�น	5,767,545.74	บาที่
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	 เมื่่อวัันพุฤหัสบด่ที่่�	20	มื่กราคมื่	2565	

ณ	 ห้อง	 111	 อาคารมื่หาจุุฬาลงกรณ์	

จุุฬาลงกรณ์มื่หาวัิที่ยาลัยโดยหลักสูตร

ปริญญาโที่สาขัาการจุัดการแบรนด์และการ

ตลาด	 คณะพุาณิชุยศาสตร์และการบัญชุ่	

จุุฬาฯ 	 ร่ วัมื่กั บตลาดหลั กที่รั พุย์ แห่ ง

ประเที่ศไที่ย	และส่อในเคร้อผูู้้จุัดการจุัดงาน	

Chula	the	Impact	ครั�งที่่�	6	“ASEAN and 

Thailand’s Top Corporate Brands 

2021” เพุอ่มื่อบรางวัลัใหแ้กอ่งค์กรที่่�มื่ม่ื่ลูคา่

แบรนด์องค์กรสูงสุดขัองประเที่ศไที่ยและ 

ในอาเซี่ยน	ประจุำาปี	2564	ซีึ�งจุัดขัึ�นเป็นปีที่่�	

12	โดยมื่	่ศ.ด็ร.บณัฑิติ เอ้�ออ�ภูรณ์ อธิิกิ�รบด็ี 

จุฬ�ฯ เป็นประธานมื่อบรางวััล	 โดยมื่ ่

ผูู้้บริหารระดับสูงสุดขัององค์กร	17	องค์กร

รับมื่อบโล่รางวััลเก่ยรติยศในครั�งน่�

จุฬาฯ มอบรางวัล Thailand’s Top และ ASEAN’s Top Corporate 

Brands แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ประจำาปี 2564
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จุฬาฯ ร่วมพิธีีลงนามบันทึกข้�อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข้่ายศูนย์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2

	 เมื่่อวัันศุกร์ที่่�	21	มื่กราคมื่	2565	ณ	อาคารศูนย์ประชุุมื่อุที่ยานวัิที่ยาศาสตร์ประเที่ศไที่ย	(TSP-CC)	สวัที่ชุ.	จุ.ปทีุ่มื่ธาน่	กระที่รวังการ

อดุมื่ศกึษา	วัทิี่ยาศาสตร์	วัจิุยัและนวัตักรรมื่	(อวั.)	โดยศูนย์บรกิารวัเิคราะหท์ี่ดสอบ	สำานกังานพัุฒนาวัทิี่ยาศาสตรแ์ละเที่คโนโลยแ่ห่งชุาต	ิ(สวัที่ชุ.)	

จุัดพิธิีลึงน�มบันทึกิข้้อตกิลึงคุว�มร�วมม้อโคุรงกิ�รเคุร้อข้��ยศูนย์เคุร่องม้อวิทย�ศ�สตร์ปีระเทศไทย (TSEN) คุรั�งที� 2	เพุ่อเสริมื่สร้างขั่ด

ควัามื่สามื่ารถโครงสร้างพุ้�นฐานที่างคุณภิาพุขัองประเที่ศ	ผู่้านเครอ้ข่ัายศนูย์เคร่องมื่อ้วัทิี่ยาศาสตร์ประเที่ศไที่ย	(TSEN)	รวัมื่	21	หน่วัยงาน	โดยมื่่	

ผู้ศ.ด็ร.สย�ม ภูพล้ึอชยั	 ประธาน	TSEN	ผูู้อ้ำานวัยการศูนย์เคร่องมื่อ้วัทิี่ยาศาสตร์และเที่คโนโลย	่ มื่หาวิัที่ยาลัยแม่ื่ฟ้้าหลวัง	ผู้ศ.ด็ร.ภููวด็ลึ บ�งรกัิษ์  

รองประธาน	TSEN		ผูู้้อำานวัยการศูนย์เคร่องมื่้อวัิที่ยาศาสตร์และเที่คโนโลย่	มื่หาวัิที่ยาลัยวัลัยลักษณ์	และ	ด็ร.ณฏฐพลึ วุฒิพันธิุ์ เลขัานุการ	

TSEN	ผูู้้อำานวัยการศูนย์บริการวัิเคราะห์	สวัที่ชุ.	(NCTC)	ร่วัมื่พุิธ่ลงนามื่ควัามื่ร่วัมื่มื่้อกับคณะผูู้้บริหารจุาก	21	หน่วัยงาน	โดย	รศ.ด็ร.อภูิช�ติ 

อิ�มยิ�ม ผูู้้อำ�นวยกิ�รศูนย์เคุร่องม้อวิจัยวิทย�ศ�สตร์แลึะเทคุโนโลึยี จุฬ�ฯ	เป็นผูู้้แที่นอธิการบด่จุุฬาฯ	ร่วัมื่ลงนามื่ควัามื่ร่วัมื่มื่้อในครั�งน่�

โครงการอบรมเชิงปฏิิบัติการ 

เรื่องการเพาะเลี้ยงไส�เดือนดิน

	 เมื่่อวัันพุฤหัสบด่ที่่�	27	มื่กราคมื่	2565	ณ	โรงเร่ยนบ้านฮากฮาน	อำาเภิอ

เวั่ยงสา	จุังหวััดน่าน	ศูนย์เคร้อขั่ายการเร่ยนรู้เพุ่อภิูมื่ิภิาค	จุุฬาฯ	จุัดโคุรงกิ�ร

อบรมเชงิปีฏบัิตกิิ�ร เร่องกิ�รเพ�ะเลีึ�ยงไส้เด็อ้นด็นิ	 เพุ่อถ่ายที่อดองค์ควัามื่รู้	

การเพุาะเล่�ยงไส้เดอ้นดิน	วิัธ่การจัุดการฟ้าร์มื่แบบอนิที่ร่ย์ที่่�เหมื่าะสมื่	ประโยชุน์

ขัองไส้เด้อนดินในการกำาจุัดขัยะอินที่ร่ย์	 ให้กับครูและนักเร่ยนโรงเร่ยนบ้าน 

ฮากฮาน	อำาเภิอเวั่ยงสา	จุังหวััดน่าน
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จุฬาฯ รับมอบหน�ากากอนามัย 5 แสนชิ้น

	 เมื่่อวัันจุันที่ร์ที่่�	 17	 มื่กราคมื่	 2565	

ณ	 ห้องรับรองชุั�น	 2	 อาคารจุามื่จุุร่	 4	 

คณุเฉนิ	หลนิฟ้ง	และคณุเฉนิ	ย่�จุ่	ผูู้แ้ที่นบรษิทัี่	

ซีนิ	เคอ	หยวัน	สตล่	จุำากัด	โดยการประสานงาน	

ขัองอาจุารย์ที่ัศนะ	 พิุที่ักษ์อรรณพุ อด่ต 

ผูู้้อำานวัยการศูนย์พุัฒนกิจุและนิสิตเก่า

สัมื่พุันธ์	ได้เข้้�พบ ศ.กิิตติคุุณ นพ.ภูิรมย์ 

กิมลึรัตนกิุลึ น�ยกิสภู�มห�วิทย�ลัึย 

ศ.ด็ร.บณัฑิติ เอ้�ออ�ภูรณ ์อธิิกิ�รบด็ ีแลึะ

คุณะผูู้บ้รหิ�ร เพ่อบรจิ�คุหน้�กิ�กิอน�มยั 

N95	จุำานวัน	834	กล่อง	

 จุฬาฯ เปิดตัว “Chula Art Park” 

	 เมื่่อวัันพุุธที่่�19	 มื่กราคมื่	 2565	 

ณ	บรเิวัณสวันหลวังสแควัร์	คณะศิลปกรรมื่

ศาสตร์	จุุฬาฯ	จุัดงานเปีิด็ตัว “สวนศิลึปี์

จุฬ�ฯ” : Chula Art Park’ Day & 

Night Digital Arts Park	จุัดแสดงงาน

ประติมื่ากรรมื่สะที่้อนวัิถ่ชุ่วิัตชุุมื่ชุนผู้่าน	 

15	 ผู้ลงานนวััตกรรมื่ศิลปะโดยคณาจุารย์

มื่หาวัิที่ยาลัยสมื่าชุิกสภิาคณบด่ศิลปะและ

การออกแบบแหง่ประเที่ศไที่ย	โดยมื่	่ศ.ดร.

บัณฑิิต	 เอ้�ออาภิรณ์	 อธิการบด่จุุฬาฯ	 

เปน็ประธานกล่าวัเปิดงาน	พุร้อมื่รับชุมื่การ

แสดงงิ�วัคณะเม้ื่ง	 ป.ปลา	 ร่วัมื่กับนิสิต 

คณะศิลปกรรมื่ศาสตร์	 จุุฬาฯ	 บอกเล่า 

เร่องราวัขัองชุุมื่ชุนและโครงการฯ	 ใน

โอกาสน่�	ส่อมื่วัลชุนไดใ้หค้วัามื่สนใจุเขัา้ชุมื่

พุ้�นที่่�กิจุกรรมื่และสัมื่ผัู้สผู้ลงานศิลปะที่่� 

จุดัแสดงตามื่จุุดต่างๆ	ณ	สวันหลวังสแควัร์	

อุที่ยาน	100	ปีจุุฬาฯ	และสามื่ย่าน
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กรมควบคุมโรค ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก จับมือจุฬาฯ

 ใช� “กล่องรอดตาย” ติดตามผูู้�ติดเชื้อโควิด-19 ออนไลน์ 24 ชั่วโมง

	 เมื่่อวัันอังคารที่่�	 18	 มื่กราคมื่	 2565	 ณ	 โรงพุยาบาล

สนามื่ศูนย์คัดกรอง	 กรมื่แพุที่ย์ที่หารบก นพ.วิช�ญ ปี�วัน  

ผูู้้อำ�นวยกิ�รกิองโรคุติด็ต�อทั�วไปี กิรมคุวบคุุมโรคุ	 ร่วัมื่กับ

กองที่ัพุบก	 นำาหน่วัยรถพุระราชุที่านออกตรวัจุคัดกรอง 

โควัดิ-19	 เชุงิรกุให้กบัประชุาชุน	 ที่่�มื่่ควัามื่เส่�ยงติดเชุ้�อ	 และ 

รับมอบกิลึ�องรอด็ต�ยจำ�นวน 1,000 กิลึ�องจ�กิน�งส�ว 

อจัฉรินทร์ พฒันพนัธิช์ยั น�ยกิสม�คุมนสิติเกิ��จุฬ�ลึงกิรณ์

มห�วิทย�ลัึย ในพระบรมร�ชูปีถัมภ์ู (สนจ.) โดย	 สนจุ.	 

รว่ัมื่เปน็ภิาคเ่คร้อข่ัายร่วัมื่ภิารกจิุดแูลผูู้้ปว่ัย	Home	Isolation	

(HI)	 ด้วัยระบบติดตามื่อาการออนไลน์บนหอผูู้้ป่วัยเสมื่้อน	

(Virtual	Ward)	ตลอด	24	ชุั�วัโมื่ง	สามื่ารถรองรับผูู้้ป่วัยได้ 

นับหมื่่นราย

    

สนจ. ชวนนิสิตเก่าจุฬาฯ และผูู้�มีจิตศรัทธีาร่วมบริจาคสมทบทุน

จัดทำา “กล่องรอดตาย” ช่วยผูู้�ป่วยโควิด-19

	 เมื่่อวัันจุันที่ร์ที่่�	 17	 มื่กราคมื่	 2565	 

ณ	สมื่าคมื่นสิติเกา่จุุฬาฯ	(สนจุ.)	แพทยห์ญิง

เกิวลึี สุนทรมน ผูู้้อำ�นวยกิ�รศูนย์อบรม

แลึะวจิยัพฒัน� สถ�บันป้ีองกินัคุวบคุมุโรคุ

เข้ตเมอ้ง (สปีคุม.) กิรมคุวบคุมุโรคุ เยี�ยมชม

กิ�รด็ำ�เนินโคุรงกิ�รกิลึ�องรอด็ต�ย สนจ. 

และซีักซี้อมื่ที่ำาควัามื่เข้ัาใจุแนวัที่างการ

ดำาเนินงานรับมื่้อการแพุร่ระบาดขัองโควัิด-

19	 ระลอกใหมื่่	 โดยใชุ้กล่องรอดตายและ

ระบบติดตามื่อาการผูู้้ป่วัย	Home	Isolation	

ผู้่าน	Virtual	Ward	โดยมื่่คุณศุภิชุัย	ชุุติกุศล	ประธานสโมื่สร	สนจุ.	คุณอธิศ่ล	ธัญญ์	ณ	ป้อมื่เพุชุร	ประธานฝ่่ายประชุาสัมื่พุันธ์	สนจุ.	และ

คณะที่ำางานกล่องรอดตายให้การต้อนรับและส่งมื่อบกล่องรอดตายสนับสนุนภิารกิจุตรวัจุคัดกรองผูู้้ติดเชุ้�อในเขัตเมื่้องขัอง	สปคมื่.	ต่อไป
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คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ ร่วมโครงการจุฬาอารี : ใส่ใจชุมชนรอบข้�าง

	 เมื่่อวัันจุันที่ร์ที่่�	17	มื่กราคมื่	2565	คณาจุารย์และนิสิตจุิตอาสา

จุากคณะสัตวัแพุที่ยศาสตร์	 จุุฬาฯ	 และโรงพุยาบาลสัตวั์เล็ก	 จุุฬาฯ	 

นำาโดย	 ผู้ศ.สพ.ญ.ด็ร.สร้อยสุด็� โชติม�นุกูิลึ ภู�คุวิช�สูติศ�สตร์  

เธินเุวชวทิย�แลึะวทิย�กิ�รส้บพนัธ์ุิ เข้�้ร�วมโคุรงกิ�รจฬุ�อ�ร ี:ใส�ใจ

ชุมชนรอบข้้�ง โดยจัุดกิจุกรรมื่การที่ำาหมื่ันให้สัตว์ัเล่�ยงในชุุมื่ชุน 

หลังวััดหัวัลำาโพุง	 ตลอดจุนชุ่วัยเหล้อครอบครัวัที่่�มื่่สัตวั์เล่�ยงและแก้ไขั

ปัญหาที่่�เกิดจุากผู้ลกระที่บระหวั่างมื่นุษย์	สัตวั์และสิ�งแวัดล้อมื่	ที่่�อาจุ

ส่งผู้ลกระที่บต่อสุขัภิาพุผูู้้สูงอายุ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ต�อนรบัผูู้�ได�รบัพระราชทาน 

รางวลัสมเดจ็เจ�าฟ้้ามหดิล ประจำาปี 2564 สาข้าการแพทย์

ฟ้ังดนตรีที่จุฬาฯ ออนไลน์

“รื่นเริงเถลิงศกใหม่”

	 เมื่่อวัันศุกร์ที่่�	7	มื่กราคมื่	2565	ณ	หอแสดงดนตร่	

สำานักบริหารศิลปวััฒนธรรมื่จุุฬาฯ	จุัดร�ยกิ�รฟัังด็นตรี

ที�จุฬ�ฯออนไลึน์ “ร่นเริงเถลึิงศกิใหม�”	 ประสานเส่ยง

นฤมื่ิต	Concert	and	Talk	โดยไกวััล	กุลวััฒโนที่ัย	และ

เส่ยงไที่ยคอรัส	 บที่เพุลงไพุเราะที่่�นำามื่าบรรเลง	 อาที่ิ	

จุนัที่ร์เอ๋ย	ลงิกบัเสอ้	ออเจุ้าเอย	บพุุเพุสนันิวัาส	ฟั้งดนตร่เถดิ		

ชุ่นใจุ	เงิน	เงิน	เงิน	เป็นต้น	

	 เมื่่อวัันอังคารที่่�	25	มื่กราคมื่	2565	ณ	อาคารภิูมื่ิสิริมื่ังคลานุสรณ์	โรงพุยาบาลจุุฬาลงกรณ์	สภิากาชุาดไที่ย รศ.นพุ.ฉันชุาย	สิที่ธิพุันธุ์	

คณบด่คณะแพุที่ยศาสตร์	จุุฬาฯ นพุ.นคร	เปรมื่ศร่ ผูู้้อำานวัยการสถาบันวััคซี่นแห่งชุาติ	ศ.นพุ.สุที่ธิพุงศ์	วััชุรสินธุ	ประธานคณะกรรมื่การสำานัก

บริหารวิัชุาการสุขัภิาพุโลก	 คณะแพุที่ยศาสตร์	 จุุฬาฯ	 และ	 ศ.นพุ.เก่ยรติ	 รักษ์รุ่งธรรมื่	 ผูู้้อำานวัยการบริหารโครงการพัุฒนาวััคซ่ีน 

โควัิด-19	 ศูนย์วัิจุัยวััคซี่น	 คณะแพุที่ยศาสตร์	 จุุฬาฯ	 ร่วัมื่ต้อนรับผูู้้ได็้รับพระร�ชท�นร�งวัลึสมเด็็จเจ้�ฟั้�มหิด็ลึ ปีระจำ�ปีี 2564 ส�ข้� 

กิ�รแพทย์ ได้แก่	Prof. Dr.Katalin Karik   Ph.D. จุาก	BioNTech	และ		University	of	Pennsylvania	สหรัฐอเมื่ริกา	พุร้อมื่ด้วัย	Prof.

Dr.Drew Weissman, M.D., Ph.D.	จุาก	University	of	Pennsylvania	สหรัฐอเมื่ริกา	และ	Prof.Dr. Pieter Cullis, Ph.D.	จุาก	The	

University	of	British	แคนาดา	ในโอกาสมื่าเป็นวัิที่ยากรบรรยายพุิเศษในงาน	The Sixth ChulaVRC Vaccine Research Forum 2022 

“mRNA/LNP Technology” The Discovery for Global Heath 


