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จุฬาลงกรณเ์วชสาร 2015

ก

กนกพร  ปูรณวฒันกลุ 13

กมล  ภานมุาตรศัมี 127

กมลวรรณ  ตัง้วรพงศชั์ย                             525, 645

กฤษณ ์ พงศพ์รุิฬห์ 137

กวรัิช  ตันตวิงศ์ 127

กษยา  ตนัตผิลาชวีะ 151

กลัยา  เกดิแกว้งาม 619

กาญจนร์วี  สังขเ์ปรม 265

กิตตธัิช  ตันตธินวฒัน์ 137

กติรัิตน ์ รัตนถาวรกติิ 471

กรีต ิ ผลิรัตน์ 445

กุลวด ี จองวรกลุ 325

กุสุมา  คุววฒันสัมฤทธิ์ 377

เกรยีงศกัดิ ์ ประสพสนัติ 127

เกวล ี ศศวิิมลพันธุ์ 275

เกศรนิทร ์  ถานะภริมย์ 47

ข

ขวญัใจ  อธปัิญญาวงศ์ 301

จ

จักรวาล  ชมภูศรี 347

จิรนนัท ์  วรีกลุ 265

จิรพร  เหลา่ธรรมทศัน์ 1

จีรวชัร์  เอือ้วงศศ์นิ 395

จุรี  บุญดำรงสกลุ 389

จุลินทร ์  โอภานรัุกษ์ 127

เจตน ์  รัตนจีนะ 137

เจนจรีา  ปรึกษาดี 471

ช

ชนธร์ี  บุณยะรตัเวช 127, 517

ชมพนุูท  บุญโสภา 265

ชไมพร  สุริยศ 63

ชัยชนะ  น่ิมนวล 207, 301, 539

ชุตมิา  หรุม่เรอืงวงศ์ 195

ฐ

ฐิตา  เจียสกลุ 395

ณ

ณัชชา  ป่ินเจรญิ 605

ณัฐกลุ  สุธนเสรพีร      413

ณฐัพงศ ์ วบูิลยศ์ริิชัย 47

ณัฐพงษ ์  เดชบญุทวสุีข 413

ณฐัพร  ทรงโบรศัมี     413

ณัฐพัฒน์  ต้ังจิตเจรญิ                                         413

ณัฐภา  กิริยาพงษ์ 413

ณัฐวุฒิ  พงศลี์รัตนขจร 413

ณทัธร  พทิยรตันเ์สถยีร 325, 445, 555

ณิชา  ซึงสนธพิร                                                413

ด

ดุลยพร  ตราชธูรรม 631

ดษุฎ ี ภรีูกุล 619

ดุษฎ ี โสวรรณทพิย์ 517

ต

ตตมิา  กล่อมจันทร์ 555
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ท

ทศพล  โลหะวจิารณ์                                           413

ทศพล  สุรวัฒนาวงศ์                                   413

ทศันย์ี  ลิมป์สานนท์ 219

ทฆัิมพร  ส่งสกลุรุ่งเรอืง    413

ทินกร  ราศรปีล่ัง                                                413

ทิพยป์ระไพ  มหาศกัดิศิ์ริ                                     413

ธ

ธนรตัน ์ ศภุศริิ                                     47

ธนญัญา  ทองตนั                                              253

ธติมิา  วฒันวจิิตรกลุ 631

ธีร์  จุฬาโรจนม์นตรี 503

ธีรกมล  เพง็สกลุ 347

น

นงคราญ  สมบูรณมี์ 313

นนท ์  วอ่งวทิวสั 127

นนทพทัธ์  สนสอาดจติ 489

นฤพร  สุทธสิวัสด์ิ          631

นฬพรรษ  พุ่มมณี 195

นัตวรรณ  อุทุมพฤกษพ์ร 37

นัยนา  หนูจันทร์แก้ว 429

นิจศรี  ชาญณรงค์ 457

นิชนันท ์  เนตรสงา่ 587

นิรัชรา  ศศธิร 717

นโิรบล  กนกสนุทรรตัน์ 377

นิศาชล  ชะตางาม 605

นุชนาฏ  เปรมประยรู 619

บ

บุรณ ี กาญจนถวลัย์ 63, 181, 457

เบญจวรรณ  วงษพ์รม 253

ป

ประกายแกว้  มนตรวัิต 347

ประวทิย ์ กิตดิำรงสขุ 667

ปริชวนั  จันทรศ์ริิ               571, 587

ปานฤทยั  ตรนีวรตัน์ 1

ปิยะพนัธ ์  พฤกษพานชิ 395

ผ

เผดจ็  สิริยะเสถยีร 241, 347

พ

พรรณทพิา  ศักดิท์อง 489

พรรธนมณฑน ์  อุชชิน                           115

พรอนงค ์ อริยจินดา 275

พัฒนพล  เอ็งสุโสภณ 503

พาย ุ ภักดนีวน 347

พิชญา  ดีประเสรฐิวิทย์ 503

พีรพนธ ์ ลือบุญธวชัชัย 717

พุทธ  เมืองไพศาล 165

เพญ็ภพ  พันธุเ์สือ 207, 339

ภ

ภควตั  วงศไ์ทย 539

ภพ  เหลอืงจามกีร 667

ภัทรมน  ก่อเกยีรตพิิทักษ์                                      47

ภาณวัุฒน์  เลิศสิทธชัิย 365

ภาภริมย ์ ศรโีสภา 181

ภชุงค ์ เหลา่รจิุสวสัดิ์ 91

ภรูยา  โอวาทกา 619

ภรีูพัทธ ์ อรรถเวชกลุ 395

ย

ยุวรีย์  พิชิตโชค 119

ร

รสรณ์รดี  ภาคภากร 457

รัศมน  กลัยาศริิ 219

เรืองศกัดิ ์ เลิศขจรสขุ 429
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ว

วรางคณา  วรีะวานชิ 23

วสี  ตุลวรรธนะ                                                  413

วัชรินทร ์  ย่ิงสทิธิสิ์ริ 389

วลัยฐิ์ภา  วทิยาศยั 675

วจิิตรา  บูรณศรกีลุ 91

วิลาสินี  พิพัฒน์ผล 691

วิวรรณ  สุจริต 571

วรียทุธ  กติตชัิย 347

ศ

ศรสลกั  นิม่บุตร 703

ศศธิร  ปรีชาวฒิุเดช 675

ศริิวรรณ  ศริิบุญ 301, 325

ศลีวนัต ์ สถติยรั์ตนชวีนิ 137

ศุภางค ์ มณีศรี  เลอกรองด ์                                 253

ส

สมชาย  อินทรศริิพงษ์ 389

สมบัติ  ตรีประเสรฐิสุข 47, 165, 285, 395

สมรักษ์  สันตเิบ็ญจกลุ 103

สมรัตน ์  เลศิมหาฤทธิ์ 339

สามารถ  ภวูไพรศริิศาล 365

สายฝน  อาจมนตรี 1

สิรวชิญ ์ กลวชัร 137

สุนีรัตน ์ เรืองสมบูรณ์ 241

สุพจน ์  รัชชานนท์ 127

สุภาพรรณ  สอาดเอีย่ม 75

สุรางคณา  คงเพชร 103

เสาวรส  ภทรภกัดิ์ 37

โสฬพทัธ ์  เหมรญัช์โรจน์ 691

อ

องคอ์ร  ใจชัยภมิู 377

อภิญญา  สโมสร 241

อภนิทัธ ์  วงศเ์กยีรตขิจร 151

อภรัิกษ ์  สันตงิามกลุ 127

อภวัิฏ  ธวชัสิน 347

อรรถพล  สุคนธาภริมย์ ณ พัทลุง 75

อรุณวรรณ  หลำอบุล 631

อลิสา  วัชรสินธุ                                        313, 703

อัครวฒิุ  จันทราพรัิตน์ 285

อัจฉรา  ภมีู 241

อัญชลี  กฤษณจนิดา 1, 23

อัญชล ี  ฝูงชมเชย             13

อำมร  อินทรสั์งข์               241

อิศรางค ์ นชุประยรู 619

อุดม  ติง่ตอ้ย 619

อุษาวด ี ถาวระ 347


