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จุฬาลงกรณเ์วชสาร 2013

ก
กนกนสั  ตู้จินดา 79

กนกอร  ศรโีรจนน์พคณุ 333

กฤตยา  กฤตยากรีนะ 203, 359

กติตพิงศ ์ ดนไุทย 175

กติตพิงษ ์ ปังศรวีนิจิ 615

กติตศิกัดิ ์ สวรรยาวสุิทธิ์ 39, 345

โกมล  ชัยวณชิยา 359

ค
คมสัน  เอกอจัฉริยา 25

ฆ
ฆรณ ี ลีลาวณชิกลุ 187

จ
จตรุงค ์ พุทธพรทพิย์ 145, 305

จตรัุตน ์ กันตพิ์ทยา 39, 345

จักรพนัธ ์  วรุิณราช 695

จักรพนัธ ์จตุพรพนัธ์             107

จันทมิา พรรณาโส 131

จาตรุนต ์ ตันตวัิฒนะ 1, 465

จิตนาถ  ตนัตศิริิวทิย์ 477

จุฑารตัน ์ศรม่ีวง 653

เจริญจิตต ์แยม้ศรี 61

เจริญชัย  อ้ึงเจรญิสุข 145

ช
ชมพนูทุ สุวรรณศรี 529

ชลธชิา  แกว้อนชิุต 503

ชัยชนะ นิ่มนวล                            107, 239

ชินพจน ์ ยงพทิยาพงศ์ 491

ชุตมิา  หรุม่เรอืงวงษ์ 427, 515, 653

ชูเกยีรต ิ เฉลิมพันธพิ์พัฒน์       709

ชูศักดิ ์ นิธิเกตกุุล 615

ชูศกัดิ ์ วรงคช์ยกลุ 615

ญ
ญานนิทร ์ ฉัตรววัิฒน์ 131

ฐ
ฐิรดา  ทองใบ 293

ณ
ณัชชา  ป่ินเจรญิ                      1, 25

ณฏัฐยิา  ตนัตศิริิวฒัน์  457

ณัฐ  เดน่ดวงบรพัินธ์ 723

ณัฐพร  นรเศรษฐวณชิย์ 379

ณัฐพร ต่ันเผา่พงษ์ 211

ณทัธร  พทิยรตันเ์สถยีร 253, 639

ด
ดวงใจ พันธภาค 223

ดารณ ีวิชัยคำ 615

ต
ตลุชัย  อินทรมัพรรย์ 573

ท
ทรงกลด เอ่ียมจตรุภัทร 131

ทว ี  รัตนชเูอก 293

ทวศีกัดิ ์ จรรยาเจรญิ 39, 345
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ทวศัีกดิ ์ แซ่เตยี 145, 305

เทวญั  ธานรัีตน์ 615

น
ธนสันี  สุนทรมโนกลุ 321

ธนติา  ณรงคเ์ดช 175

ธวลัรัตน ์ ศรวิีลาศ                         93

ธีระศกัดิ ์ ผิวปลัง่ 477

น
นภเกตน ์ สิงหค์ำ 49

นฤชา จิรกาลวสาน 367

นฤพนธ ์ ขันธบุ์ตรศรี 39

นฤมล อินทหมื่น 751

นวพร  กฤตยล 555

นันทกิา  ทวชิาชาติ 93

นำชยั  รัตนพงษบั์ณฑติ 61

บ
บราลี  ปัญญาวธุโธ 49

บุญสินธพ ์ อัศวชตุธิำรง 615

บุษกร  วชิรานภุาพ 491

ป
ปรก  เหลา่สุวรรณ 573

ประธาน  ตรรกวาทการ 667

ประวติร  เจนวรรธนะกลุ 61

ปราณตี เพญ็ศรี 61

ปริชวัน จันทร์ศิริ 223

ปรีดา อารยาวิชานนท์ 39

ปวนัรตัน ์  กระนกภรัิกษ์ 203

ปานฤทยั  ตรนีวรตัน์ 477

ปาลิตา หรรษกลุ 465

ปิยะวรรณ  เกยีรตรุ่ิงเรอืงดี 1

ปิยะวฒัน ์ โกมลมศิร์ 321

พ
พรเทพ  อังศวุชัรากร 443

พรรณกนก  รักศรอัีกษร 639

พรเลขา บรรหารศภุวาท 161

พลินท ์  ลิมปวิทยาพร 203

พวงเพญ็  ฤทธวีีรกูล 447

พสุรเชษฐ์  สมร 203, 359

พัธนี  โอเจริญ 681

พชัิย ลิมป์ชาตไิพบลูย์ 131

เพิม่ยศ  โกศลพนัธุ์ 25

โพธิ ์  จรรยาวนชิย์ 601

ไพศาล  เวชชพพัิฒน์ 359

ภ
ภมรมาศ รัตสริยากร 211

ภารด ี  เอือ้วชิญาแพทย์ 39, 345

ภชุงค ์ เหลา่รจิุสวสัดิ์ 765

ภริู  สุเมธนภสิ 573

ม
มณพีรรณ ์ เหลา่โพธิศ์รี 345

ย
ยิง่ศกัดิ ์ จิตตะโคตร์ 615

ร
รพงษ ์ เบศรภญิโญวงศ์ 587

รังสิมา  สกุลณะมรรคา 175

รัฐพลี  ภาคอรรถ 203, 359

รัศมน  กลัยาศริิ 723

เรือน  สมณะ 615

ล
ลาวลัย ์ ตูจิ้นดา 573
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ว
วฒิภรณ ์ สายชนะพนัธ์ 305

วรวรรณ  พฒันวรพงศ์ 253

วรวฒิุ  ร่มไทร 61

วราภรณ ์ พลเมอืง 601, 667

วโรชา  มหาชยั 293

วสนัต ์ ปัญญาแสง 131

วสนัต ์ สันตภิาษ 121

วสี  ตุลวรรธนะ 131

วกิิต  ประกายหาญ 615

วิชัย  วิริยะอตุสาหกลุ 321

วเิชียร ธานนิทรธ์ราธาร 161

วิมลทิพย ์  ลยานนัท์ 13

วิรัลย์พัช  พินิจสถิล 529

วิโรจน ์  เจียมจรัสรังษี 279, 321

วสุิทธิ ์ ดสิภานรัุตน์ 427

ศ
ศริิกรรฐ ์ บางโชคดี 457

ศริิธร โอมอภญิญาน             121

ศิริพร  จันทรฉ์าย 457

ศิริลักษณ ์  รัชนะปกจิ 515

ศริิลักษณ ์ ศภุปตีพิร 79, 541, 751

ศภุพงศ ์ ถริคณุวชิชะ 13

ศภุฤกษ ์ปรีชายทุธ 203, 359

ศภุอฐั  พึง่พงพงศ์ 203

ส
สงวนศกัดิ ์  ธนาวรัิตนานจิ 131

สธน  ชมพูพันธ์ุ 379

สมเกยีรต ิ  แสงวฒันาโรจน์ 405

สมชาย  จงวฒิุเวศย์ 145

สมชาย โตวณะบตุร 49

สมบัติ  ตรีประเสรฐิสุข 269, 293, 321, 379

สมพล  สงวนรงัศริิกุล 529

สลิลาพร  กองทองมณโีรจน์ 541

สาวติรี  เทยีนชยั 615

สีไพร  พลอยทรพัย์ 615

สุกญัญา  ศรอัีษฎาพร 203, 359

สุกัลยา  เลิศล้ำ 555

สุขเจรญิ  ตัง้วงษไ์ชย 333

สุจิตรา  บุญหยง 61

สุญาณี พงษ์ธนานิกร 587, 695

สุนีย์  สีธรรมใจ 305

สุประวณ์ี ทองชติ 737

สุพนิดา ชูสกลุ 131

สุรัญชนา  เลศิศริิโสภณ 573

สุรัตน ์ ปราณนีรารตัน์ 405

สุรางค ์ เลิศคชาธาร 49

สุวทิย ์ ศรอัีษฎาพร 203, 359

เสกสนัต ์  ชัยนนัตส์มิทธิ์ 39

โสฬพทัธ ์  เหมรญัช์โรจน์ 187

อ
อภนินัท ์  รองวริิยะพานชิ 203

อภวิฒัน ์  มาวจัิกขณ์             121

อรพรรณ  ตาทา 765

อรวล ี ดษิยะกมล 379

อลิสา วัชรสินธุ 625

อัญชลี  กฤษณจนิดา 477

อัญชลี เฉียบฉลาด 587

อัญชิสา  วงศช์นะยทุธ 379

อุทยั  สุวรรณกฏู 161

อุบลกาญน ์ ยอดตอ่ 239

อุมาพร  ตรงัคสมบตัิ 737

อุรัสยา  พฒันวงศ์ 145

อุไรวลัย ์ ตนินงัวฒันะ 13

เอสเตอร ์กรีนกลาส 765


