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จุฬาลงกรณเ์วชสาร 2012

ก
กนก พฤฒวิทญัญู 101

กมล แกว้กติิณรงค์ 421

กฤษณ ์ เจรญิลาภ 307

กฤษณ ์พิสัยพนัธ์ 17

กิตตชัิย เหลอืงทวบุีญ                    61, 71

เกษม ธรีกฤตยากร 177

เกือ้การณุย ์ครสู่ง 219

ข
ขวญัยพุา สุคนธมาน 603

เขมชาต ิพงศานนท์ 533

จ
จตุรงค ์พุทธพรทพิย์ 59

จริยา พูลภักดี 265

จาตรุนต ์ตันตวัิตนะ 689

จาลัต  บูสะมัญ 659

จิตตพิร ชัยชนะวงศา 433

จิตตมิา พฤฒพิฤกษ ์ 211

จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ 533, 545

จินตนา ยนูพินัธุ์ 699

จิรันดร์ อภินันทน์ 343

จิราพรรณ เบญญศรี 227

ฉ
ฉันชาย สิทธพินัธุ์ 421

ช
ชัญญาพนัธ ์วิรุฬหศ์รี 297

ชิษณุ พันธเ์จริญ 527

ชุตธิร เกตลุอย 411, 521

ชุตมิา หรุม่เรอืงวงษ ์ 227, 471, 489

ไชยยศ ชัยชาญกลุ 391, 317

ณ
ณพชาต ิลิมปพยอม 327

ณัทธร พิทยรตันเ์สถยีร 115, 373

ด
เดชา ลลิตอนนัตพ์งศ ์                163,  747

ถ
ถนอม บรรณประเสรฐิ 87, 177

ท
ทวชัีย เตชะพงศว์รชัย 297, 307

ทวศีกัดิ ์จรรยาเจรญิ 51, 433

ทวศีกัดิ ์แซเ่ตยี 459

ทำนบ ตัณนติิศุภวงษ์ 545

ธ
ธนะเทพ ต่ันเผา่พงษ์ 353

ธนะภมิู รัตนานพุงศ์ 763

ธนนัต ์สุภาศริิ 765

ธวชัชัย ดีขจรเดช 597

ธาริณี แม่นชนะ 37

ธดิา ยิง่ชตูระกลู 421

ธีระ วรธนารตัน์ 447
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น
นฤมล  วิเศษโอภาส 659

นวลจนัทร ์ปราบพาล 523, 533, 545

นันทิกา ทวิชาชาต ิ 243

นัพลิกา กองพรพรหม 459

บ
บัณฑติ  เจ้าปฐมกลุ 659

บัณฑติ นวนพรตันส์กุล 585

เบญจพร จันคำ 747

เบญจมาศ ดีไพศาลสกลุ 265

ป
ประกติ เทยีนบญุ 289

ประวทิย ์กติดิำรงสขุ 289

ปริชวัน จันทร์ศิริ 613

ปรีดา อารยาวิชานนท์ 433

ปวนัรตัน ์  กระนกภรัิกษ์ 689

ปัฐยาวชัร ปรากฎผล 189

ปานฤทยั ตรีนวรตัน์ 585

ปารชิาด สุภกัวฒันะ 373

ผ
เผดจ็ สิริยะเสถยีร 101

พ
พงศศ์กัดิ ์ยกุตะนนัทน์ 265, 275

พรชยั กิง่วฒันกลุ 597

พรประภา ม่วงเจรญิ 503

พรปรยีา ทวไีชยภาคย์ 7

พรพมิล เรียนถาวร 597

พรรธนมณฑน์ อุชชิน 399, 411

พวงสรอ้ย วรกลุ 489

พิชานนัท ์พูลสวัสด์ิ 7

พบูิลย ์อิทธริะววิงศ์ 297

แพรว สมบัตใิหม่ 613

ไพรัช ตัง้พรประเสรฐิ 297

ไพโรจน ์ เสรเีดน่ชยั  259

ภ
ภพ เหลอืงจามกิร 289

ภรณ ีกนกโรจน์ 403, 411

ภัทรวด ีแกว้ละมลุ 51

ภัทราภรณ ์สารสุข 51

ภุชงค ์เหลา่รุจิสวัสด์ิ 261

ม
มนทิรา ปรีชา 243

มาฆะมาศ จงจรญูรงัสรรค์ 689

มาศอบุล วงศพ์รหมชยั 719

ย
ยงศกัดิ ์หวงัรุง่ทรพัย์ 289

ยพิุน อังสุโรจน์ 189

ยวุรยี ์พชิิตโชค 403

เยาวภา ทองดว้ง 433

ร
ระพพีร ศุภมหธิร 373

รัชฎาภรณ์ จันทร 101

รัฐพล อุปลา 533

รัศมน กลัยาศริิ 129, 147, 211

รุจิภตัต ์สำราญสำรวจกจิ 533, 545

ล
ลักขณา มาทอ 51

ลัดดาวลัย์  วัชระคปุต์ 659

ว
วรญาพชัร์ พัฒนธรีะนนท์ 403
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วรรณจร ีมณีแสง 147

วรวรรธน ์ ล้ิมทองกลุ 317

วรวทิย ์ ซ่ือสัตยเ์วช 275

วราภรณ ์ ชัยวฒัน์ 699

วราลกัษณ ์ ยมะสมติ 731

วัชระ วิไลรัตน์ 397

วัชริน สินธวานนท์ 1, 7, 61, 71

วชิาญ ยิง่ศกัดิม์งคล 317, 391

วฑิรูย ์  โลห่สุ์นทร 627, 739

วภิาว ีกติตโิกวทิ 597

วรัิช วศิวสขุมงคล 557

วิโรจน ์  เจียมจรัสรังษี 629, 739

วโิรจน ์วรีชัย 147

วิสุทธิ ์อนนัตส์กลุวฒัน์ 569

วีระศกัดิ ์จรัสชัยศรี 79

วฒิุชัย หาสขุ 211

ศ
ศรนรินทร์ เชิดทวีทรัพย์ 394

ศรญัญา เพช็รคุม้ 115

ศรณัย ์ตนัติท์วสุิทธิ์ 265, 297

ศิริขวญั นามศริิ 433

ศริิลักษณ ์ศภุปตีพิร 135

ศริิวรรณ ตัง้จติกมล 569

ส
สมเกยีรต ิวงษท์มิ 421

สมชาย เอีย่มออ่ง 675

สมนึก เจษฎาภัทรกุล 569

สมศกัดิ ์คปุตน์รัิตศิยักลุ 307, 343

สราวฒิุ  อยูฤ่ทธิ์ 739

สวนชุ บุญญสวัุฒน์ 597

สิทธศิกัดิ ์หรรษาเวก 265

สิริสรรพางค ์ยอดอาวธุ 569

สีหธัช งามอุโฆษ 265

สุกัญญา ทวมีนญู 603,  647

สุคนธรตัน ์สงวนรมัย์ 51

สุชาดา ศรีทิพยวรรณ 533, 545

สุรสิทธิ ์ ชัยทองวงศว์ฒันา 731

สุรีพร ธนศลิป์ 189, 719

สุวทิย ์ บุญยะเวชชวีนิ 37, 557

เสกสรร สุวรรณบตุร 411

อ
อดศิร หาญวรวงศ์ 87

อนิรุธ ภัทรากาญจน์ 675

อภิวัฏ ธวชัสิน 101

อรนุช เกีย่วขอ้ง 17

อรรถพล สุคนธาภริมย์ ณ พัทลุง                            503

อังคนย์ี ชะนะกลุ 597

อัญชล ีกฤษณจนิดา 585

อาร ีตนาวลี 265, 394

อุดมศกัดิ ์บุญวรเศรษฐ์ 177

อุทยา นาคเจรญิ 699

อุรัสยา พัฒนวงศ์ 459

อุษาวด ีถาวระ 101
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