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จุฬาลงกรณเ์วชสาร 2010

ก
กชกฤษณ ์ เวทวงศ์                        335

กนก  สุวรรณกจิ 163

กนก พฤฒวิทญัญู 637

กรกมล จิระรัตนวงศ์ 521,522

เกศชาดา  เอือ้ไพโรจนกิ์จ                           3

เกษณ ี  จงประสาธนสุ์ข                        205

เกษมณ ี  นากสขุ            163

กิตตพิงษ ์ คงสมบรูณ์                        437

เกยีรต ิ  รักษรุ่์งธรรม            375

แกว้  สุภรสขุ 57

โกวทิย ์  จงเจรญิประเสรฐิ  467

จ
จงกลณ ี จงอรา่มเรอืง             13

จตุพร  ชยะกลุคีรี                        363

จริยา  บุญหงษ์                                    111

จันทรวรรณ  แสงแข                         13

จารุรัตน ์  เภานบิล            289

จินตนา  ยูนิพันธุ์            449

จุลินทร ์   โอภานรัุกษ์            375

เจนจรีา  ปรึกษาดี            363

เจนจรีา  ปรึกษาดี            303

ฉ
ฉัตรชยั  บุบผาชาติ            419

ช
ชัญญาพนัธ ์ วรุิฬหศ์รี             39

ณ
ณฏัฐยิา  ตนัตศิริิวฒัน์                                    139

ณัฐ  ตันศรสีวัสด์ิ                                    191

ณัฐพร  ต่ันเผา่พงษ์    347, 563

ด
ดรุณี  บุญยนืเวทวฒัน์         303, 323, 363

ดวงจติต ์ พนมวนั อยุธยา                 237, 467

ดวงใจ  กสานตกุิล            391

ดารนิทร ์ ซอโสตถกุิล                                    419

ดาวเรอืง ลำจวน                                    527

ดำรง  ตรสุีโกศล            213

เดชา  ลลิตอนนัตพ์งศ ์                                            67

ต
ตลุย ์ สิทธสิมวงศ์                        213

ท
ทนงศกัดิ ์ หทยัวสวีงศ์            429

ทวชัีย  เตชะพงศว์รชยั            225

ทววีงษ ์  จุลกมนตรี            163

ทดัตา ศรบุีญเรอืง                        237

ธ
ธรรมธร  อาศนะเสน            335

ธวชัชัย  ดีขจรเดช                        487

ธารณีิ  แม่นชนะ    213, 251

ธดิารตัน ์  นอ้ยรกัษา             13

ธรีวร์ี  วรีวรรณ            139

ธีระชัย  สถาพรธนาสนิ            391
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น
นครนิทร ์  ศริิทรพัย์            213

นฎา  จันทไทย                                                111

นนท์  โรจน์วชิรนนท์            375

นนทชัย เอกชัยวรวุฒิ                         637

นฤมล  ธนะ                                    467

นฤมล วิเศษโอภาส                                    563

นวลจนัทร ์  ปราบพาล    405, 524

นันทนา ศิริทรัพย์                        637

นิทรา  ปิยะวเิศษพฒัน์            335

นิพนธ ์  เขมะเพชร            213

นสิา เลาหพจนารถ                         649

เนตรศริิ  ดำรงพศุิทธกุิล                                        323

บ
บัณฑติ  เจ้าปฐมกลุ            375

บุษกร  วชิรานภุาพ            347

ป
ปฏิมา  ดีประเสรฐิวงษ์            163

ประยทุธ  ศิริวงษ์                        163

ปวีณา ปราชญนิ์วัต                                    527

ปัญญา  เสกสรรค์            419

ปิยะรตัน ์ โตสโุขวงศ์ 81

เปรมา  กิจรานนัทน์ 505

ผ
เผดจ็ สิริยะเสถยีร 637

พ
พงษเ์กษม  วรเศรษฐสนิ 213

พงษศ์กัดิ ์ วรรณไกรโรจน์ 335

พรชยั วฒันรงัสรรค์ 524

พรทพิย ์ สิรยาภวัิฒน ์ 277

พรพรรณ จรัสสิงห์ 593

พรพมิล  เรียนถาวร 479

พรรษมนตร ์ พาลี 13

พรรัตน ์ จินดา 57

พัธนี  โอเจริญ 149

พิบูลย์  อิทธริะววิงศ์ 39, 225

พมิลรัตน ์  ไทยธรรมยานนท์             265

ไพรัช  ต้ังพรประเสรฐิ 225

ภ
ภาสวตั  ศภุนมิิตเจรญิพร 251

ภูษณี  กนกศลิป์ 251

ม
มนตรร์ว ี  ทมุโฆสติ 313

มนสัวร  อินทรพนิทวุฒัน์ 251

มัทนา  อังศไุพศาล 195

มานสั  รุจิวโรดม 251

มานติา  โกมลวจิิตร            251

มาศสภุา  สุดสริุยะ 251

เมธนีิ  ต้ังนนัทววัิฒน์        251

ย
ยิง่ยศ  อวหิงิสานนท์ 375

ยุทธเดช  ทวกุีล 213

เยาวพา  ศริิปการ 251

เยาวรยี ์ กติตกิลัป์ยวงศ์ 419

ร
รวมพอ  เชาวด์ำรงค์ 347

รัชฎาภรณ์ จันทร 637

รัตตพิร  วุ่นสุวรรณ 81

รัตนา  สำโรงทอง 177

ร่ืนเรงิ  ลีลานกุรม 375

รุจิเรศ  สิริพรุิฬหพ์งศ์ 251

เรืองศกัดิ ์ เลิศขจรสขุ 213
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ล
ลลิตา  ยงสมทิธ์ 251

ลักขณา บุญมาก 237

ลัดดาวลัย ์วชัระคปุต์ 563

ว
วนดิา  โล้วพฤกษม์ณี                         25

วรงคพ์ร  พงศภ์ญิโญภาพ 251

วรพล  จำรญูวงษ์ 251

วรรณา  ศรโีรจนกลุ 3

วรญัญ ู พันธุ 251

วราล ี  ฉัตรชมช่ืน 251

วริษฐา  จันทรต์ระกลู 251

วัชริน  สินธวานนท์ 25

วลัยา  ธเนศพงศธ์รรม 81

วาทติต ์รุจิราวรรณ 301

วายนู  วจะโนภาส 251

วิชัย  เตมิรุ่งเรอืงเลศิ            213

วไิล ศกัดิศ์ริิสัมพนัธ์ 527

วิวรพรรณ สรรประเสรฐิ                            537, 593

วีรพันธุ ์  โขวฑูิรกิจ                                375

วรีะศกัดิ ์ จรัสชัยศรี 205

ศ
ศศธิร  เพชรจรลัไพศาล            369

ศิรญา ไชยะกลุ 593

ศิริพร  จันทรฉ์าย              139

ศริิลักษณ ์ ศภุปตีพิร 505

ศริิวรรณ  ตนักติตวิฒัน์ 163

ศิวะพงษ ์สังขป์ระดษิฐ์    537, 549

ศุณิชา  ล้ิมกอปรไพบลูย์ 467

ศุภกานต ์ เตชะพงศธร 163

ส
สนธยา เตยีวศริิทรัพย ์                                         625

สมชาย  โตวณะบตุร 237

สมชาย พรวจิิตรพศิาล          649

สมนพร  บุณยะรตัเวช 81

สมรัตน ์  จารลัุกษณานนัท์                          1

สมรัตน ์  เลศิมหาฤทธิ์ 177

สมศกัดิ ์ คปุตน์รัิตศิยักลุ 39

สันต ิ  ปุณณะหติานนท์ 265

สารัช  สุนทรโยธนิ 375

สุกัลยา  เลิศล้ำ 369

สุชาดา  แกว้ชนะ                        177

สุชาดา  ประพฤตธิรรม 3

สุชาดา  ศรทีพิยวรรณ 409

สุพจน ์  ศรีมหาโชตะ 81

สุเมธ  สุรัฐการดาวดี 39

สุรเชษฐ์  เลิศถริพันธุ์            437

สุดาพร  สถิตยทุธการ 449

สุรางค ์นุชประยรู                   527, 537, 549, 593, 605

สุรีพร  ธนศลิป์            449

สุรีรัตน ์ วังคะออ่ม            163

สุวิทย ์  บุณยะเวชชวิีน            251

สุวิทย ์เดน่ศริิอักษร                                              581

เสก  อักษรานเุคราะห ์                            99, 125, 189

อ
อธิฎฐาน  เอียสกลุ               3

อนุชา  ทาชลีุ            303

อภชัิย  วสรัุตน์            213

อภญิญา  ตรกีติตชัิย            125

อภรัิกษ ์  สันตงิามกลุ            429

อรรถพล  วนัดี 225

อลิสา จันทรปี์             657

อ้อยทพิย ์ ฮ่ันตระกลู 25

อังคนยี ์ ชะนะกลุ                          479, 487

อารีรัตน ์ สุพุทธธิาดา 101

อุมาพร  ตรงัคสมบตั ิ 289

เอกสทิธิ ์สว่างจติเมตตา                                       563

เอมอร  แสงศริิ 81


