
 
 

 

   620   

ดชันีวารสารเภสชักรรมไทย 
ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1-2 มกราคม-ธนัวาคม 2561 

 

ดชันีค าส าคญั (ภาษาไทย)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

กลยุทธส์ ำหรบัผูป่้วยเฉพำะรำย 591 

กลุ่มอำกำรเมแทบอลกิ 449 

กำรกลบัมำนอนโรงพยำบำลซ ้ำ 576 

กำรคุม้ครองผูบ้รโิภค 29, 60, 142, 185, 218, 239, 359  

กำรจดักำรดำ้นยำ 382 

กำรจดักำรปัญหำดำ้นยำ 551 

กำรใชย้ำเกนิจ ำเป็น 437 

กำรใชย้ำปฏชิวีนะอย่ำงสมเหตุผล 315 

กำรใชย้ำอย่ำงสมเหตุผล 392, 411 

กำรดือ้ยำปฏชิวีนะ 411 

กำรตดัสนิใจร่วม 207, 563 

กำรตดิตำมทำงโทรศพัท ์ 449 

กำรเตมิยำ 382 

กำรทดสอบกำรยบัยัง้กำรท ำงำนของเอมไซม ์ 82 

กำรทดสอบควำมปรำศจำกเชือ้ 69 

กำรทบทวนกำรใชย้ำ 337 

กำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบ 14 

กำรท ำหตัถกำรรกัษำโรคหลอดเลอืดโคโรนำรยีผ์่ำน
สำยสวน 

161 

กำรน ำเขำ้ขอ้มลู 228 

กำรบรกิำรปฐมภูม ิ 142 

กำรบรกิำรเภสชักรรม 120, 129, 252, 324, 327, 345, 551 

กำรเบกิจ่ำยค่ำยำ 111 

 

TJPP 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาไทย)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

กำรประเมนิผลกระทบของควำมผดิปกตใินกำรมองเหน็ 291 

กำรพฒันำ 517 

กำรฟอกเลอืดดว้ยเครื่องไตเทยีม 324 

กำรมสีว่นร่วมของชุมชน 60 

กำรมสีว่นร่วมของภำคเีครอืขำ่ย 142 

กำรวำงแผน 207 

กำรวเิครำะหอ์ภมิำน 14 

กำรศกึษำต่อ 542 

กำรสง่เสรมิสขุภำพ 207 

กำรเสรมิสรำ้งแรงจงูใจ 576 

กำรใหค้วำมรูโ้ดยเภสชักร 576 

กำรใหค้ ำปรกึษำโดยเภสชักร 449 

กจิกรรมทบทวนกำรเรยีนรู ้ 402 

เกลอืบรโิภคไอโอดนี 29 

เกษตรอนิทรยี ์ 49 

ไก่ทอด 185 

คลนิิกวำรฟ์ำรนิ 120 

ควำมคลำดเคลื่อนในกำรตวงยำ 477 

ควำมเจบ็ป่วย 263 

ควำมตรง 607 

ควำมแตกฉำนดำ้นสขุภำพ 239, 477 

ควำมเทีย่ง 607 

ควำมปลอดภยัของโดซแีทกเซล 366 

ควำมร่วมมอืในกำรใชย้ำ 80, 100, 533, 576, 591, 607  

ควำมรูส้กึเป็นภำระ 129 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาไทย)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

ควำมสำมำรถในกำรคุม้ครองตนเอง 239 

คุณภำพชวีติ 129, 345 

คุณภำพและควำมปลอดภยัของน ้ำดื่ม 356 

เครื่องส ำอำง 60 

โคลสิตนิ 375, 505 

ชุมชนเขม้แขง็ 49 

เชือ้ดือ้ยำหลำยขนำน 505 

เดก็ 462 

ตวัยบัยัง้ 175 

ตูน้ ้ำดื่มหยอดเหรยีญอตัโนมตั ิ 356 

ทมีสหสำขำวชิำชพี 324 

น ้ำ 69 

น ้ำเกลอืสวนลำ้งจมกูแบบเตรยีมเอง 69 

น ้ำดื่ม 356 

น ้ำดื่มตูห้ยอดเหรยีญ 218 

น ้ำดื่มประชำรฐั 218 

น ้ำบรโิภคในภำชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท 218 

น ้ำมนัทอดซ ้ำ 185 

แนวทำงกำรจดักำรยำเหลอืใช ้ 300 

บรบิำลทำงเภสชักรรม 494 

บณัฑติศกึษำ 542 

บุคลำกรทำงกำรแพทย ์ 300 

เบนโซไดอะซปีีน 263 

แบบวดัควำมรว่มมอืในกำรใชย้ำ 607 

แบบสอบถำม 563 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาไทย)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

ใบอนุญำต 228 

ประสบกำรณ์ไม่พงึประสงค ์ 421 

ประสทิธภิำพของโดซแีทกเซล 366 

ปัญหำ 517 

ปัญหำกำรใชย้ำ 142, 345 

ปัญหำจำกกำรใชย้ำ 129 

ปัญหำดำ้นยำ 551 

ผลกระทบทำงกำรเงนิ 111 

ผลไมต้ดัแต่ง 82 

ผลติภณัฑส์ขุภำพ 142, 239 

ผกัเชยีงดำ 14 

ผูด้แูล 129, 591 

ผูบ้รโิภค 421 

ผูป้กครอง 477 

ผูป่้วยเดก็ 100 

ผูป่้วยเดก็โรคขอ้อกัเสบไมท่รำบสำเหตุ 100 

ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั 337 

แผนพฒันำระบบบรกิำรสขุภำพ 392 

พฤตกิรรมกำรจดักำรยำ 3 

พฤตกิรรมกำรใชย้ำ 3, 263 

พฤตกิรรมผูป่้วย 411 

พอลมีกิซนิอ ี 505 

พฒันำกำรตำมวยั 462 

พษิต่อไต 375 

ภำวะง่วงนอนมำกระหว่ำงวนั 195 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาไทย)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

ภำวะโงกหลบักะทนัหนั 195 

เภสชักร 324, 551 

เภสชักรครอบครวั 252 

เภสชักรชุมชน 382 

เภสชักรปฐมภมู ิ 252, 276, 324 

เภสชักรประจ ำครอบครวั 382 

เภสชักรรมคลนิิก 375 

เภสชักรรมชมุชน 38, 80 

เภสชักรรมโรงพยำบำล 477 

เภสชัจลนศำสตร ์ 462 

เภสชัพลศำสตร ์ 462 

เภสชัวทิยำ 402 

เภสชัศำสตร ์ 542 

เภสชัศำสตรศ์กึษำ 276, 402 

เภสชัสำธำรณสขุ 29, 142, 185 

มะเรง็ปอดชนิดเซลลไ์ม่เลก็ระยะแพร่กระจำย 366 

มะเรง็เมด็เลอืดขำว 533 

มะเรง็เมด็เลอืดขำวเรือ้รงั 533 

มลูค่ำยำทีส่ญูเสยี 437 

ยำ 228 

ยำกำบำเพนตนิ 337 

ยำตำ้นกำรแขง็ตวัของเลอืด 161 

ยำตำ้นเกลด็เลอืด 161 

ยำน ้ำส ำหรบัเดก็ 477 

ยำปฏชิวีนะ 315, 392, 411 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาไทย)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

ยำเมด็คุมก ำเนิด 80 

ยำยบัยัง้ไทโรซนีไคเนส 533 

ยำรกัษำมำเรง็ 175 

ยำลดกรดในกลุ่มยบัยัง้โปรตอนปัม๊ 437 

ยำสมุนไพร 421 

ยำเหลอืใช ้ 3, 300 

ระบบประกนัสขุภำพ 111 

ระบบเฝ้ำระวงัอำกำรภำยหลงัไดร้บักำรสรำ้งเสรมิภูมคิุม้กนัโรค 517 

ระบบสำรสนเทศ 228 

รำคำเบกิจ่ำยค่ำยำ 111 

รำ้นยำ 38, 80 

รำสซโ์มเดล 563 

แรงจงูใจ 542, 591 

โรค 263 

โรคจติเภท 591 

โรคจุดภำพชดัของจอตำเสือ่มในผูส้งูอำยุชนิดทีม่หีลอดเลอืดงอก
ใหม ่

291 

โรคตดิเชือ้ 375, 505 

โรคตดิเชือ้ระบบทำงเดนิหำยใจสว่นบน 315 

โรคทอ้งร่วง 315 

โรคเบำหวำน 14, 607 

โรคพำรก์นิสนั 195 

โรคภูมแิพจ้มกูอกัเสบ 69 

โรคมะเรง็รงัไขช่นิดเยื่อบุผวิ 175 

โรคสมองเสือ่ม 129 

โรคหวัใจขำดเลอืดเฉียบพลนั 576 



 
 

 

   626   

ดชันีค าส าคญั (ภาษาไทย)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

โรคหวัใจหอ้งบนเตน้ผดิจงัหวะ 161 

วณัโรคปอด 345 

วตัถุเสพตดิ 228 

วชิำชพีเภสชักร 276 

วธิกีำรแลกเปลีย่นเวลำ 291 

วธิปีฏบิตัทิำงเภสชักรรมชุมชน 38 

ศลัยกรรมทัว่ไป 494 

สเตยีรอยด ์ 142 

สหสำขำวชิำชพี 120 

สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว 411 

สำรเคมกี ำจดัศตัรพูชื 82 

สำรเคมปีนเป้ือน 49 

สำรโพลำร ์ 185 

สำรหำ้มใชใ้นเครื่องส ำอำง 60 

สำเหตุรำก 300 

เหตุกำรณ์ไมพ่งึประสงคจ์ำกยำทีป้่องกนัได ้ 494 

อรรถประโยชน์ดำ้นสขุภำพ 291 

อะซนิีโตแบก็เตอ บอมมำนนิไอ 375 

อำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ ำหมู่บำ้น 207 

อำหำรทอด 185 

อำหำรปลอดภยั 49 

อุปสรรค 542 

แอปพลเิคชนั 80 

โอเมพรำโซล 437 

โอลำปำรบิ 175 
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ดชันีวารสารเภสชักรรมไทย 
ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1-2 มกราคม-ธนัวาคม 2561 

 

ดชันีค าส าคญั (ภาษาองักฤษ)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

Acinetobacter baumannii 375 

acute coronary syndrome 576 

adherence 88 

adherence to medication 100 

advanced non-small-cell lung cancer 366 

adverse event following immunization system 517 

adverse experiences 421 

allergic rhinitis 69 

antibiotics 315, 392, 411 

antibiotic resistance 411 

antiplatelet therapy 161 

antithrombotic therapy 161 

application 88 

atrial fibrillations 161 

automatic water dispensers 218 

benzodiazepine 263 

caregiver 129, 591 

chemotherapy 175 

chronic kidney disease 337 

chronic leukemia 533 

clinical pharmacy 375 

colistin 375, 505 

community participation 60 

TJPP 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาองักฤษ)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

community pharmacist 382 

community pharmacy 38, 88 

competencies 276 

consumer 421 

consumer protection 29, 60, 142, 185, 218, 239, 356 

contaminants 49 

cosmetics 60 

data entering 228 

dementia 129 

development 517 

diabetes 607 

diarrhea 315 

disease 263 

docetaxel efficacy 366 

docetaxel safety 366 

dosing error 477 

drinking water 69, 356 

drinking water in sealed containers 218 

drug 228 

drug related problems 129, 345, 559 

drug use behavior 3, 263 

drug use problem 142 

drug use review 337 

drugstores 88 

empowered 49 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาองักฤษ)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

enzyme inhibition assay 82 

epithelial ovarian cancer 175 

excessive daytime sleepiness 195 

family pharmacists 252, 382 

financial impact 111 

financial loss 437 

food safety 49 

fresh-cut fruits 82 

fried chicken 185 

fried food 185 

gabapentin 337 

general surgery 494 

good pharmacy practice 38 

graduate study 542 

Gymnema sylvestre 14 

handling of left-over medication 3 

health care team 300 

health insurance system 111 

health literacy 239, 477 

health products 239 

health products 142 

health promotion 207 

health service plan 392 

health utility 291 

hemodialysis 324 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาองักฤษ)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

herbal medicines 421 

hospital pharmacy 477 

Illness 263 

Impact of Vision Impairment 291 

infectious disease 375, 505 

information system 228 

involvement of partner networks 142 

iodized salt 29 

juvenile idiopathic arthritis 100 

Lao People's Democratic Republic 411 

leukemia 533 

license 228 

management of drug related problems 551 

management of unused medicines 300 

medical overuse 437 

medication adherence 533, 576, 591, 607  

medication therapy management 382 

meta-analysis 14 

metabolic syndrome 449 

motivation 542, 591 

motivation intervention 576 

multidisciplinary 120 

multidisciplinary team 324 

multi-drug resistance 505 

narcotics 228 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาองักฤษ)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

neovascular age-related macular degeneration 291 

nephrotoxicity 375 

olaparib 175 

omeprazole 437 

ontogeny 462 

oral contraceptives 88 

organic agriculture 49 

parent 477 

Parkinson’s disease 195 

PARP inhibitors 175 

patient behaviors 411 

patient-tailoring strategies 591 

pediatric 462 

pediatric liquid medication 477 

pediatric patients 100 

perceived burden 129 

percutaneous coronary intervention 161 

pesticides 82 

pharmaceutical care 120, 129, 327, 345, 494, 551 

pharmaceutical reimbursement 111 

pharmaceutical reimbursement price 111 

pharmacist counseling 449 

pharmacists 324, 551 

pharmacodynamics 462 

pharmacokinetics 462 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาองักฤษ)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

pharmacology 402 

pharmacy 542 

pharmacy education 276, 402, 576 

pharmacy practice 38, 252 

pharmacy profession 276 

planning 207 

polar compounds 185 

polymyxin E 505 

Pracharath drinking water 218 

preventable adverse drug event 494 

primary care 252 

primary care pharmacist 252, 276, 324 

problems 517 

prohibited substance 60 

proton pump inhibitor 437 

public health pharmacy 29, 142, 185 

public health volunteers 207 

pulmonary tuberculosis 345 

pursuing graduate education 542 

quality and safety of water 356 

quality of life 129, 345 

questionnaire 563 

Rasch model 563 

rational drug use                    392 

rational use of antibiotics 315 
 



 
 

 

            633 

ดชันีค าส าคญั (ภาษาองักฤษ)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

rational use of drugs 411 

readmission 576 

refill 382 

reliability 607 

repeatedly used frying oil 185 

restriction 542 

root cause analysis 300 

scale for medication adherence 607 

schizophrenia 591 

self-prepared nasal saline irrigation 69 

self-protection ability 239 

shared decision making 207, 563 

sleep attacks 195 

sterility test 69 

steroids 142 

systematic review 14 

telephone follow-up 449 

time trade-off 291 

tutorial activities 402 

type 2 diabetes 14 

tyrosine kinase inhibitors 533 

unused medicine 3, 300 

upper respiratory infections 315 

validity 607 

warfarin clinic 120 
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ดชันีค าส าคญั (ภาษาองักฤษ)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

water vending machine 356 
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ดชันีวารสารเภสชักรรมไทย 
ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1-2 มกราคม-ธนัวาคม 2561 

 

ดชันีผู้แต่ง (ภาษาไทย)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

กนกกำญจน์ ไชยกำล 542 

กนกพรรณ นิกรเพสย ์ 449 

กร ศรเลศิล ้ำวณิช 253, 276 

กรกมล รุกขพนัธ ์ 517, 551, 576 

กรองมำศ  ปัทมำวไิล 576 

กฤษฎำ มมีขุ 161 

กฤษฎำ วงศศ์รตีรงั 533 

กฤษณี เกดิศร ี 239 

กฤษณี สระมุณ ี 300 

กำญจนำภำ อำรยิวทิยำ 375 

กำนตธ์รีำ ชยัเรยีบ 324 

กติตยิำพร  แสนศลิำ 69 

กุลจริำ อุดมอกัษร 111 

กุศลนิ กำระหงษ ์ 263 

เกษรำ เวทยำนนท ์ 218 

ขวญัจติ ด่ำนวไิล 366 

คณิตำ สทุธทิปิธรรมรงค ์ 517 

จนัทรท์พิย ์กำญจนศลิป์ 88 

จนัทมิำ เมทนธีร 402 

จณิหว์รำ สขุสะอำด 129 

จนิดำพร พลวงศ ์ 411 

จริำภำ รบไพร ี
88 
 

TJPP 



 
 

 

   636   

ดชันีผู้แต่ง (ภาษาไทย)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

จุฑำมณี สทุธสิสีงัข ์ 195 

จุฬลศั จติตต่์ำงวงศ ์ 477 

จุฬำลกัษณ์ ดอนนำค 88 

ชนตัถำ พลอยเลื่อมแสง 88 

ชนตัถำ เอง้ฉ้วน 337 

ชวณฐั เจย้แกว้ 533 

ชดิชนก คณูสวสัดิ ์ 3 

ชื่นจติร กองแกว้ 421 

ณธร ชยัญำคุณำพฤกษ ์ 14 

ณฏัฐธดิำ หำญสรุยิ ์ 382 

ณฏัฐญิำ คำ้ผล 291 

ณฐัพงศ ์โปรยสรุนิทร ์ 82 

ณฐัพร กจิจำกำร 375 

ณิชกำนต ์ทรพัยโ์ชคอนนัต ์ 337 

ดวงกมล พลูพนัธ ์ 161 

ด ำรงศกัดิ ์เป๊กทอง 402 

ทพิำนนั ทพิยร์กัษำ 129 

เทพศกัดิ ์องัคณำวศิลัย ์ 142 

ธนพงศ ์ภผูำล ี 3, 336 

ธนภูม ิเขยีวชอุ่ม 392 

ธนะวชิช ์ปำนน้อย 337 

ธนิตำ ภูรำชพล 3 

ธวชัชยั เสอืเมอืง 49 

ธำรนีิ ศรศีกัดิน์อก 3 

นพดล ชลอธรรม 392 
 



 
 

 

            637 

ดชันีผู้แต่ง (ภาษาไทย)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

นรนิทรำ นุตำด ี 14 

น้องเลก็ คุณวรำดศิยั 207, 563 

นฏัฐำ แกว้นพรตัน์ 477 

นนัทพงศ ์บญุฤทธิ ์ 462 

นนัทวรรณ กติกิรรณำกรณ์ 392, 411 

นยันำ สนัตยิำนนท ์ 375 

นำตยำ หวงันิรตัศิยั 120 

นิรชัรำ ถวลิกำร 382 

นิสำรตัน์ ค ำดว้ง 345 

นุศรำ หมดับวช 494 

เบญจมำภรณ์ วรรณทวิำ 542 

ปรยีำภรณ์ แกว้มณี 533 

ปัทมวรรณ  โกสมุำ 161 

ปัทมำ ศรแีสง 82 

ปำรโิมก เกดิจนัทกึ 129 

ปิยนุช  สจุรติบรรณ 291 

ปิยรตัน์ พมิพส์ ี 175 

ปิยะเมธ ดลิกธรสกุล 402, 437 

ผณินชสิำ มุสกิะไชย 142 

พกัตรว์ภิำ สวุรรณพรหม 263 

พชัรนิทร มิง่เมอืง 337 

พนัธท์พิย ์หนิหุม้เพช็ร 82 

พจิกัษณำ มณีพนัธุ ์ 551 

พชิญำกำนต ์ยะพงศ ์ 591 

พสิษิฐ ์เวชกำมำ 563 
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ดชันีผู้แต่ง (ภาษาไทย)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

พรีญำ อึง้อุดรภกัด ี 82 

พรียำ ศรผี่อง 14 

เพญ็สมร อนิทรภกัดิ ์ 111 

ภทัรนิทร ์กติตบิุญญำคุณ 300, 324 

ภำวติำ จรยิำเวช 437 

ภมี เอีย่มประไพ 69 

ภูขวญั อรุณมำนะกุล 120 

มำล ีสปัุนต ี 336 

เมธำว ีศรรีตันโชตชิยั 421 

ยงยุทธ เรอืนทำ 263 

ยุภำพรรณ มนักระโทก 49 

รจเรศ หำญรนิทร ์ 129 

รตพิงศ ์นิรตัศิยกุล  228 

รวสิรำท ์แกว้ศร ี 542 

รงัสมิำฐ ์เรอืงวฒันำไชย 542 

รฐันนัท ์เจยีมวชัระ 533 

รตันำภรณ์ อำวพินัธ ์ 263 

รำตร ีสว่ำงจติร 14, 69 

รุ่งโรจน์ พทิยศริ ิ 195 

ลลนิำ สกุลพำเจรญิ 29 

วนรตัน์ อนุสรณ์เสงีย่ม 324 

วรนุช แสงเจรญิ 591, 607 

วรวุฒ ิเจนจริโชต ิ 542 

วรุณสดุำ ศรภีกัด ี 533 

วนัด ีวฒันชยัยิง่เจรญิ 82 
 



 
 

 

            639 

ดชันีผู้แต่ง (ภาษาไทย)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

วำณี ธนสลีงักลู 60 

วำสนำ ภูมคี ำ 207 

วชิยั สนัตมิำลวีรกุล 175, 505 

วทิยำ กุลสมบรูณ์ 421 

วทิวสั จติตผ์วิงำม 366 

วธิ ูดลิกธรสกุล 402 

วภิำดำ ปุณณภำไพศำล 300 

เวโรจน์ เหล่ำโภคนิ 392 

ศรณัยำ นิตนินัทพงศ ์ 100 

ศรำวุฒ ิอู่พฒุนินัท ์ 100 

ศรรีตัน์ กสวิงศ ์ 337 

ศศพิงค ์ทพิยร์ชัดำพร 315 

ศริำณี ยงประเดมิ 252, 276 

ศรินิำถ วงศส์มัพนัธ ์ 375 

ศุทธนิี เหลอืวงศ ์ 38 

ศุภกจิ วงศว์วิฒันนุกจิ 195 

ศุภวรรณ พงศพ์ฒันำวุฒ ิ 345 

สกนธ ์ สภุำกุล 120 

สกลวรรณ ประพฤตบิตั ิ 402 

สงวน ลอืเกยีรตบิณัฑติ 
239, 477, 494, 591, 

607  

สมคดิ  เจนกลำง 315 

สมศกัดิ ์อำภำศรทีองสกุล 336 

สรญัญำ ถีป้่อม 82 

สำยทพิย ์สทุธริกัษำ 129 

สำลนิี ชยัวรีะไทย 366 



 
 

 

   640   

ดชันีผู้แต่ง (ภาษาไทย)  

 

ค าส าคญั หน้าท่ี 

สริพิรรณ พฒันำฤด ี 195 

สริมิำ  สติะรุโน 505, 542 

สณีุ เลศิสนิอุดม 382 

สดุำวด ียะสะกะ 82 

สทุธพิร  ภทัรชยำกุล 494 

สธุำทพิย ์พชิญไพบลูย ์ 449 

สธุ ีสดุด ี 207 

สนุิสำ แสงทอง 195 

สภุำภรณ์ สดุหนองบวั 421 

สวุรส ลลีำศ 563 

สวุมิล ยีภู่่ 375 

แสวง วชัระธนกจิ 207, 563 

องคก์ำร คมสนั 161 

อภชิำต ิจติตซ์ื่อ 375 

อมรพรรณ ศุภจ ำรญู 607 

อรนุช วงศว์ฒันำเสถยีร 336 

อรศิรำ รงัสปัีญญำ 88 

อรุณศร ีบุญมำศริ ิ 185 

อจัฉรำ นำสถติย ์ 382 

อำรยีำ มำคุณ 366 
 


