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จุฬาลงกรณเ์วชสาร 2016

ก
กมล  ภานมุาตรศัมี                                1, 591

กรรณกิา  กนัรตัน์                                               523

กฤษฎา  สารทอง                                                231

กฤษณ ์ พงศพิ์รุฬห ์                                             509

กวรัิช  ตนัตวิงษ์                                     1, 133, 591

กว ี  อนันตนั์บ                                    603

กงัสดาล  เพง็ลอ่ง                                                329

กลัพร  ยงัดี                                    561

กาญจนา  เอ่ียมอมัพร                                    100

กิตตธัิช  ตันตธินวฒัน์                                          509

เกรยีงศกัดิ ์ ประสพสนัต ิ                                         1

เกวล ี ศศวิิมลพันธุ์                                    467

เกษวรรณ  แชม่ช้อย                                    201

ไกรศร ี จันทรา                                                489

ค
คนงึนจิ  พงศถ์าวรกมล                                    523

คมวฒิุ  คนฉลาด                                                 31

คุณากร  สินธพพงศ ์                                             31

จ
จตุพร  ชยะกลุคีรี                                               373

จริยา  บุญหงษ์                                    603

จอมขวญั  นามสตูร 641

จิรภรณ ์  แนวบตุร 313

จุฑาภรณ ์ สุระเวช 143

จุลินทร ์  โอภานรัุกษ์ 1, 133, 591

เจตน ์  รัตนจีนะ 365, 509

ฉ
ฉัตรนภา  นันตือ้ 617

ช
ชนธร์ี  บุณยะรตัเวช 1

ชนม์นิภา  แกว้พูลศรี                                            72

ชลลดา  ไชยกลุวัฒนา                                         115

ชัยชนะ  น่ิมนวล                                                  641

ชุตมิา  หรุม่เรอืงวงษ์                     215, 413, 561

เชิงชาย  ถาวรยุธร                                  84

ฐ
ฐิรดา  ทองใบ 55

ณ
ณภคัวรรต  บัวทอง                       439, 545, 667

ณหทยั  จงประสทิธิกุ์ล              31

ณฎัฐนชิ  ทองสมัฤทธิ์                    575

ณัฐพงศ ์ เป็นลาภ 425

ณทัธร  ทพิยรตันเ์สถยีร 231, 297

ด
ดวงรตัน ์ วฒันกจิไกรเลศิ 523

เดชา  ลลิตอนนัตพ์งศ์ 329

ท
ทศันว์รรณ  รังรกัษศ์ริิวร 413
 ทิพาพร  ม่วงไหมทอง 439

เทมิสัทธา  เขม็จินดา 535



702                  Chula Med Jดรรชนผู้ีแต่ง

ธ
ธิติ  ทองสง่โสม 373

ธรียทุธ  รุ่งนรัินดร                                        425, 455

น
นฎาประไพ  สาระ 215

นทมณฑ ์  ชรากร 271

นภสักร  ขนัธควร 455

นภา  ปริญญานติิกูล                                           497

นรา  จารวัุงสันติ 629

นรินทร ์  หิรัญสุทธกุิล 155

นฤชา  จิรกาลวสาน                                            271

นวพร  สายสงิห์ 115

นาฏยา  มณรุ่ีง 667

บ
บุรณ ี กาญนถวลัย์ 313

บุษราคมั  ชัยทศันย์ี                                           271

ป
ประกอบเกยีรต ิ หิรัญววัิฒนกลุ                            271

ประสาน  ต้ังจาตรุนตรั์ศมี                                     45

ปรารถนา  โกศลนาคร                                    355

ปริชวัน  จันทรศิ์ริ                                          72, 575

พ
พร  ทสิยากร 477

พรชัย  สิทธศิรัณยกุ์ล 365

พรรณพพิา  ศักดิท์อง                                            13

พวงสรอ้ย  วรกุล                                                477

พอใจ  เตชะนธิิสวัสด์ิ                                    467

พัตราพร  ปัญญายงค ์                                    655

พัทธธี์รา  ดิษยวรรณวฒัน์                                    297

พีรพนธ ์ ลือบุญธวชัชัย                                    185

เพญ็นภา  แดงดอ้มยุทธ์                                      185

พิชชนันท์  อุยยานกูุล                                           689

ภ
ภรณี  เหล่าอิทธิ                                                  497

ภัทรพล  ยศเนอืงนติย ์                                    603

ม
มนนิธ ์  อัศวจนิตจติร์                         1

มัสฑนา  กวางทอง                        115

เมรรัีตน ์ ม่ันวงศ์                          115

ร
รัศมน  กลัยาศริิ                       84, 201, 689

รัสรินทร ์ เสถยีรภทัรนนัท ์                                  185

ล
ลัดดาวลัย์  สุนันทลิ์กานนท ์                                   45

ว
วราทร  ลำใย                                    133

วภิาว ี กติตโิกวทิย์                                    467

วิวรพรรณ  สรรประเสรฐิ                            167, 256

ศ
ศศธิร  เพชรจรลัไพศาล                                    143

ศริิลักษณ ์ ศภุปตีพิร 655

ศีลวัต  บุญนำ 1

ศีลวันต ์ สถิตยรั์ตนชวิีน                                     509

ศุภฤกษ ์ ปรีชายทุธ                                            489

ศุวพงษ ์ ตันทสุทธานนท ์                                   591

ส
สมพงศ ์ บุญให้ 100

สรวีร์  วีระโสภณ 389

สสิพรรธน ์ นิลสงวนเดชะ                                     545
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สาริทธิ ์  จารุชัยบวร                             256

สิทธศัิกดิ ์ หรรษาเวก                                          589

สิรวชิญ ์ กลวชัร                      509

สิริพร  ศรรุ่ีงเรอืง                     256

สุขเจรญิ  ตัง้วงษไ์ชย                      477

สุพจน ์  รัชชานนท์                   1, 591

สุรางค ์ นุชประยรู                  167, 256

สุวสนัต ์ วงศธ์นู                       115

อ
อนันต ์  ไชยกลุวัฒนา 115

อภิชัย  อังสพทัธ์            489

อภรัิกษ ์  สันตงิามกลุ 1, 389, 591

อรวรรณ  เหมยีดไธสง 413

อลิสา  วัชรสินธุ 535

อัครินทร ์  หิรัญสุทธกุิล 155

อัญชลี  กฤษณจนิดา 617

อาณติั  สกุลทรัพยศิ์ริ                                            13

อานนท ์  จำลองกลุ 247, 283, 399

อาภาศร ี สุขสำราญ 271

อุดม  ติง่ตอ้ย                                    100

อุทัยทพิย ์  บุญเกษม 256


