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จุฬาลงกรณเ์วชสาร 2011

ก
กรเกยีรต ิ วงศไ์พศาลสนิ                                     77

กรรณกิา  ชูชาติ                                    505

กรวกิา  สมสุด                        107

กรุณา  ธ.น.หล้า                                    127

กอเทพ  เทพสทิธา 171

กนัตพร  ยอดใชย                                   261

กลัยาณ ี ธรีกลุ                      587

กติตเิชษฐ ์  สุขเกษม                        355

กิตตพิงษ ์ คงสมบรูณ์                   19, 117

กติยิวด ี ศรสิีม                        221

เกวล ี วิมลพันธุ์                                               543

เกยีรต ิ อาจหาญศริิ                       559

เกือ้เกยีรต ิ ประดษิฐ์พรศลิป์                        143

ข
ขนษิฐา  กติตศิาสตรา                       597

ค
คทาวธุ  ผิวจนิดา                                    221

จ
จริยา  บุญหงษ์                        107

จอนห ์  เค  แมกกวีี                        421

จาตรุนต ์ ตนัตวิตันะ                        411

จิตตพิร  ชัยชนะวงศา                         29

จิตราภรณ ์ วฒันศพัท์                         55

จินตนา  ยูนิพันธุ์                            233, 421

จิรศกัดิ ์ สุขาบรูณ์                        447

จีรภัทร  วงศชิ์นศรี                        489

จุฑามาศ นาคนยิม                       649

เจนจริา  คงพนัธุว์จิิตร                        489

ช
ชลภัทร สุขเกษม                         39

ช่อแกว้  คงการคา้                        253

ชัญญาพนัธ ์ วรุิฬหศ์รี                193, 273

ชัยชนะ   น่ิมนวล               65, 181, 367, 649

ชุตมิา  ไพบลูย์                         89

ชุตมิา หรุม่เรอืงวงษ์                283, 665

ณ
ณฎัฐยิา  ตนัตศิริิวฒัน์                           9

ณัฏฐิยา  หิรัญกาญจน์                       489

ณฐัพงศ ์ เลศิลาภวศนิ                                   543

ณัฐพร  ต่ันเผา่พงษ์                  89, 299

ด
ดรุณี  บุญยนืเวทวฒัน์                       571

ดลนภา  ภัทรฐิตินันท์                         19

ดวงกมล สมบูรณพ์งศ์                       635

ดวงจติต ์ พนมวนั ณ อยุธยา                        311

ดวงนภา  บัวพลู                                    127

ดุจใจ  ชัยวานชิศิริ                        505

ต
ตณิพฒัน ์  แกว้ยอด                        381

ท
ทวปี  แสงแหง่ธรรม                        207
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ทวศีกัดิ ์ จรรยาเจรญิ                         29

ทวิาพ  ทววีรรณกจิ                        221

ธ
ธนติฐา  ฉัตรสุวรรณ                        171

ธราธร  ไตรยวงค์                                    311

ธศกิานต ์  แชม่ช้อย                        341

ธนัวา  ตนัสถติย์                        273

น
นพดล  อัศวเมธา                                    327

นภสัสา  ย้ิมประพนัธ์                       621

นริศรา  รัตนประสพ                         65

นันทดิา  ปราบนชุวงษ์                        299

นทิรา ปิยะวเิศษพฒัน์                                   597

นิภา  นิยมไทย                        261

บ
บราลี  ปัญญาวธุโธ                        341

บัณฑติ  เจ้าปฐมกลุ                       559

บุรณ ี กาญจนถวลัย์                        381

ป
ปรเมศวร ์ วงศจ์อม                        207

ประกติ  เทยีนบญุ                        273

ปริชวัน จันทร์ศิริ                       635

ปรินณา  ขันทอง                        181

ปรีดา  อารยาวชิานนท์                         29

ปัญจศลิป์  สมบูรณ์                        283

ปานฤทยั  ตรนีวรตัน์                       621

ปิยะพรรณ  เอ้ืออริยะพานชิกุล                       367

ปุญญพฒัน์  ไชยเมล์                       355

พ
พรอนงค ์ อร่ามวทิย์                        437

พวงสรอ้ย  วรกลุ                                    517

พัชญา  คชศริิพงศ์                        399

พชัราภรณ ์ ศริิปโชติ                        327

พันทวิา  อินแสง                        207

พิบูลย์  อิทธริะววิงศ์                193, 273

เพชรรตัน ์ ตรงตอ่ศกัดิ์                        127

ไพรัช  ต้ังพรประเสรฐิ                193, 273

ภ
ภัทรพงศ ์  สินประจกัษ์ผล                                     77

ม
มยรีุ  ล่ีทองอนิ                        421

มุทติา สกลนรัุกษ์                                   571

ย
ยิง่ยศ  อวหิงิสานนท์                        489

ยุทธนา  คณาสขุ                                    193

ยุพิน  อังสุโรจน์                        421

เยาวภา  ทองดว้ง                                     29

เยาวรตัน ์  มัชฌมิ                                    261

ร
รัฐ  ลอยสงเคราะห์                        517

รัศมน  กลัยาศริิ                              55, 153

รุ่งนรัินดร ์ ประดษิฐสุวรรณ                        457

ล
ลักขณา  มาทอ                        221

ลัดดาวลัย์  วัชระคปุต์                   89, 299

ว
วรัญญา  จิตรผอ่ง                        153

วราภรณ ์ ชัยวฒัน ์                        233

วราภรณ ์มหธราดล 611
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วัณทนา  ศิริธราธวัิตร                        221

วชิิต  สุพรศลิป์ชัย 253

วภิาว ีกติตโิกวทิ                                   543

วโิรจน ์  วรีชัย                        153

วิโรจน ์ศรอุีฬารพงศ์                                   559

วีณา  จีระแพทย์                                    457

วีระ บูรณะกจิเจริญ                       611

วีระวฒิุ วัจนะพกุกะ                           1

ศ
ศรจรส  อุณหศริิ                                    327

ศริิขวญั  นามศริิ 29

ศริิลักษณ ์ ศภุปตีพิร                        399

ศวิล ี สุริยาปี                                    207

ศุภกานดา  สุขแพทย์                        127

ส
สมเกยีรตยิศ  วรเดช                        355

สมชาย  โตวณะบตุร                        311

สมชาย  เอ่ียมอ่อง 473

สมพล  สงวนรงัศริิกุล                        505

สมลักษณ ์  เทพสริิยานนท์                                    457

สรจรส  อุณหศ์ริิ                        207

สาวติร ีวงษษ์า                       221

สิทธโิชค  สุขเจรญิยิง่ยง                        273

สินาพร  วทิยาวนชิชัย                       665

สุกฤษฎิ ์ ศรีอารยิะเมตตา                                   559

สุกัลยา อมตฉายา                       221

สุคนธา  หาสาสนศ์รี                        437

สุจิตรา  เหลอืงอมรเลศิ                        457

สุดา  วรรณประสาท                        489

สุทธพิงศ ์ วัชรสินธุ                        253

สุนศิา  สุขตระกลู                                    233

สุพจน ์  ศรีมหาโชตะ                        341

สุภัทรพร เทพมงคล                       539

สุมาณ ี นิลเกต                        171

สุริยา มานะผล                       621

แสงรุง่  อัศวกลุกำเนดิ                       621

อ
อรรถฤทธิ ์ ศฤงคไพบลูย์                           9

อรอัจฉรา  โตพนัธานนท์                        411

อัญชลี  กฤษณจนิดา                       587

อารีย์วรรณ  อ่วมตานี                        261

อำนาจ  ชัยประเสรฐิ                        437

อุดมศกัดิ ์ หุน่วจิิตร                        171


