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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 1 จบปีการศึกษา 2533 จ านวน 15 คน 
 
ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพ.อภริกัษ์  ซื่อตรง   ทนพ.นิรนัดร ์มทุุตานนท ์
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.ประดุจดาว  สุวรรณไตรย ์ ทนพ.สุเทอด  อามระดษิฐ ์  ทนพ.วธิน์  สุวรรณทตั 
ทนพญ.มณฑริา  เกตรมณี  ทนพ.ธนิส  มณรีอด   ทนพญ.พรทพิย ์ อนิชมภ ู
ทนพญ.วรทีพิย ์ นนัทนาวุฒ ิ  ทนพญ.กติยิาภรณ์  ไชยชนะ  ทนพญ.ปถมาพร  สุกปลัง่ 
ทนพ.ศริพิงษ์  ดษิฐลกัษณ์  ทนพญ.จตุริุง่  ตนัจติรารตัน์  ทนพ.ฉนัทชิย ์ คุณากร 
ทนพ.ทวรีตัน์  ธติปิระเสรฐิ   
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 2 จบปีการศึกษา 2534 จ านวน 26 คน 
ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
ทนพ.เกษมศกัดิ ์กติปิระสทิธิ ์  ทนพญ.รุง่ทวิา ทองทรพัยส์นิธุ ์
 
ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพญ.อรพณิ สุขศรพีานิช 
 
ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.รุง่นภา รศัมมิานนท ์  ทนพญ.เกษกนก สรส าแดง  ทนพญ .น ้ าทิพย์ ศีลอวยพร
ทนพญ.เรวด ีวเิศษพานิชกจิ  ทนพญ.จนัทรพ์ร ไพรสณฑ ์  ทนพญ.สุ นุชชา สุนทรารชุน
ทนพญ.นวรตัน์ ร าพงึกุล   ทนพญ.ดวงสมร ทวิะทรพัย ์  ทนพญ .อภิรา อุตรารัชต์กิจ
ทนพญ.กมลวรรณ เขม็กลดั  ทนพญ.กาญจนา รจุริะวทิยา  ทนพ.พพิธิ จาตกานนท ์
ทนพ.ณรงคฤ์ทธิ ์เรอืงศร ี  ทนพญ.เสรมิทรพัย ์เรยีงรอด  ทนพญ.รุง้รว ีวรกุล 
ทนพญ.นงนุช หงสไ์ทย   ทนพญ.เยาวรกัษ์ ไทรทองผาตกุิล ทนพญ.กลัยาณ ีภาสุรกุล 
ทนพ.นพเศรษฐ ์แหวนสมัฤทธิ ์  ทนพญ.วไิลลกัษณ์ เอือ้วรธรรม  ทนพ.ไพบลูย ์วเิชยีรพาณชิย ์
ทนพ.สุทศัน์ ภยูานนท ์   ทนพญ.ปิยะฉตัร ใจเทีย่งตรง 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 3 จบปีการศึกษา 2535 จ านวน 47 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
ทนพญ.ปรมาภรณ์ ชมู ี
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพญ.ฐติพิงศ ์ธนะรชัตกิารนนท ์  ทนพญ.ดรณุ ีอุเทนนาม  ทนพญ.นลนิี เทยีนเงนิ 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพ.จกัรเพชร เกยีรตศิริวิฒันะ  ทนพญ.หทยัรตัน์ หมอกแกว้  ทนพญ.จฬุาภร ขอบใจกลาง 
ทนพญ.วรรณรตัน์ วรสุนทร  ทนพญ.รชันีกร ดว้งทอง   ทนพญ.ล าปาง แก่นทา้ว 
ทนพญ.โสภาวด ีหนูฤทธิ ์  ทนพญ.รงัสมิา สุรวฒันบรูณ์  ทนพ.ณฐัพล คนมัน่ 
ทนพญ.นุชนารถ สุขวาณชิยศ์ลิป์  ทนพญ.อรนุช จโิรจยนตรกจิ  ทนพ.ยทุธนา มสุกิะ 
ทนพญ.นพกนก โชตชิ่วงนิรนัดร ์ ทนพญ.สุวรรณ ีตระกูลวถิสีวสัดิ ์  ทนพ.สุรยิา ศรมีณวีริฬุห ์
ทนพ.ฐติสกร กนัตงักุล   ทนพ.พงศธร เขยีววดัจนัทร ์  ทนพญ.ปารษิา ศกัดิส์ุภา 
ทนพญ.องัคณา โชตชิ่วงนิรนัดร ์  ทนพญ.ทศันีย ์ชยัจนัด ี   ทนพญ.เสาวลกัษณ์ โลว้มัน่คง 
ทนพญ.บุญศร ีแซ่โงว้   ทนพ.สุรชยั ดศิวฒัน์   ทนพ.สุวจัชยั โชตจิกัรดกุิล 
ทนพญ.มลนิภา ศลิาอาสน์  ทนพญ.สุจติรา ชาญธญัการ  ทนพญ.บ าเพญ็ เจรญิพงศ์ 
ทนพญ.เกศราพร กจิวรรณพฒันา ทนพญ.พนารตัน์ แยม้แก่นจนัทน์ ทนพญ.อุ่นจติร อศัวราชนัย ์
ทนพญ.กุลนาร ีเฉลมิชยั   ทนพญ.อุมาพร บุษบงค ์  ทนพญ.แจม่ศริ ิสุรกาญจนชาต ิ
ทนพ.เทอดศกัดิ ์สนิธนา   ทนพญ.วภิาวด ีเตยีประสงค ์  ทนพญ.ปนดัดา พรศริริุง่ 
ทนพญ.อรณุ ีเผ่าปฏมิากร  ทนพญ.ดุจดาว บุญยอด   ทนพ.สมศกัดิ ์กาญจนโอภาส 
ทนพญ.สารษิฐา สดศร ี   ทนพญ.สุชาวด ีขลงัธรรมเนียม  ทนพ.พทิกัษ์ จลุนนัโท 
ทนพญ.สุธดิา พุทธอ านวย 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 4 จบปีการศึกษา 2536 จ านวน 30 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
ทนพ.ฉตัรเฉลมิ ปัตตพงศ์ 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพญ.พวงเพญ็ ภู่สมีว่ง  ทนพ.ประณต แปลงงาน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.วรทั นิ่มสุวรรณ   ทนพญ.เบญจวรรณ เฮงฮะสุน ทนพญ.เอือ้งกลอย การะกนั 
ทนพญ.ระพวีรรณ เศรษฐโกมทุ  ทนพญ.มยรุ ีเซีย่งจง๊  ทนพญ.ฐติมิา บุญภกัด ี
ทนพญ.ปิยวรรณ ลอยลิว่  ทนพ.กฤษพล วชิยัดษิฐ  ทนพญ.สุภทัรา ขาวโต 
ทนพญ.พกุิล โพธิท์อง   ทนพ.นภดล ทวไีทย  ทนพ.ปรชีา มชัฌมาศนนท ์
ทนพญ.อารลีกัษณ์ รอดอ่อง  ทนพญ.ประไพ พรมเดเวช ทนพญ.สุขฤทยั ไพโรจน์ 
ทนพญ.จฬุาลกัษณ์ ทองตนั  ทนพ.ชยัชนะ เลีย้งกอสกุล ทนพ.อนุชา เทพช่วย 
ทนพญ.จรยิาภรณ์ สฤษดชิยันนัทา ทนพญ.อารยา ธรีวฒันานนท ์ ทนพ.เศรษฐพงศ ์ธมิาหาร 
ทนพญ.นุจนารถ ชติธรีะวฒันา  ทนพ.วาท ีอศัวุตมางกุร  ทนพ.ธรรมรงศกัดิ ์ธาราทรพัยศ์ริ ิ
ทนพ.อรรถกร พทิกัษ์นอก  ทนพญ.เกจ็มกุดา แป้นเพชร ทนพญ.ศริวิรรณ ไตรบญัญตักุิล 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 5 จบปีการศึกษา 2537 จ านวน 30 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพ.สดมัภส์ทิธิ ์แสงสายณัห ์  ทนพญ.วมิลวรรณ คลา้ยล าเจยีก  ทนพญ.ภารว ีโชตวิฒันา 
ทนพ.ทศพล ชยัสทิธิ ์   ทนพญ.จรญัญา หาภกัด ี  ทนพญ.อารยีา ตรีะดเิรก 
ทนพ.วชิยั หวนัเมอืง   ทนพญ.กาญจนา ทองเจรญิ  ทนพญ.ปทุมพนัธุ ์อนนัท ิ
ทนพญ.วราภรณ์ หสันนัท ์  ทนพญ.นิธกุิล ชเูกตุ   ทนพญ.อรอุมา ศรสีวสัดิ ์
ทนพญ.ปารชิาต ิคชัมาตย ์  ทนพญ.ณฐัณชิา ไพรตัน์   ทนพ.จ ารสั ธปูหอม 
ทนพญ.รสรนิ เจรญิพชื   ทนพญ.นิตยา ปิดทอง   ทนพ.บุญฤทธิ ์ทุมเพญ็ 
ทนพญ.กฤษณ ีรุง่เรอืงรตันชยั  ทนพญ.พรรณวด ีทองประภา  ทนพ.วชิา กตญัญตาจติต์ 
ทนพญ.วไิลพร ด ารงศกัดิ ์  ทนพญ.สุกญัญา วชริวทิยากร  ทนพญ.ชนากานต ์กะลมัพะเหต ิ
ทนพญ.ศริพิร นุชเฟ่ือง   ทนพญ.มชัชุสรณ์ ธรรมธรีะกุล  ทนพญ.ณฎัฐกิา พุ่มพวง 
ทนพ.กติตโิชต ิหศับ าเรอ  ทนพ.ชงิชยั ลิม้สุวรรณ   ทนพ.ณรงคศ์กัดิ ์บุญขาว 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 6 จบปีการศึกษา 2538 จ านวน 17 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพ.จกัรพงษ์ ณ รงัษ ี
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.จนัทเ์พญ็ ใจภมู ิ   ทนพญ.วรางคณา ประเสรฐิลาภ  ทนพญ.สุวธนา เสวก 
ทนพญ.เครอืวลัย ์คุม้ครอง  ทนพญ.วราภรณ์ พลค า   ทนพ.พเิชฐ เทยีนอ าพร 
ทนพ.ธนรตัน์ แกว้สว่าง   ทนพญ.ธดิารตัน์ ภกัดสีุจรติ  ทนพญ.อรพรรณ ฝ่ายรยี ์
ทนพ.ภมูพินัธ ์หงสว์ฒันกุล  ทนพญ.วราภรณ์ วรีะนนท ์  ทนพ.บุญสบื พนัธป์ระเสรฐิ 
ทนพ.จกัรพนัธ ์ตรีณวฒันากูล  ทนพญ.รตันา จะโนรตัน์   ทนพญ.ทศันีย ์หะมณี 
ทนพญ.กนกวรรณ นิรนัดรร์ุง่เรอืง 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 7 จบปีการศึกษา 2539 จ านวน 15 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพ.สนธชิยั ไมส้นธิ ์   ทนพ.ศกัดิด์าวุธ ทองทติตเ์จรญิ  ทนพ.เผดจ็ จนัทรห์า 
ทนพญ.มณรีตัน์ ช่างภู่   ทนพญ.พรสวรรค ์วุฒวิงศ์  ทนพ.ปฏภิาณ ปวรกุล 
ทนพญ.พุทธาภรณ์ ศรสีุดด ี  ทนพญ.วงศเ์ดอืน ภริมยร์กัษ์  ทนพ.โตพล กมลรตัน์ 
ทนพญ.ดารณ ีนุตาลยั   ทนพญ.เกศสรินิยา สนามทอง  ทนพญ.อารรีตัน์ ด ารมิุง่กจิ 
ทนพ.สุรพงษ์ เศรษฐปราโมทย ์  ทนพญ.สุมาล ีมศีลิป์   ทนพญ.สุธญัญา วะสงูเนิน 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 8 จบปีการศึกษา 2540 จ านวน 29 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
ทนพญ.กาญจนา สุรยิะพรหม  ทนพญ.อรปรยีา ทรพัยท์ววีฒัน์ 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพ.จตุัรงค ์ข าด ี   ทนพญ.วนัทา หวงับรูพาไพบลูย ์ ทนพญ.ษมาภรณ์ เพชรอุแท 
ทนพญ.อญัชนา ถาวรวนั  
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ 
ทนพ.ตนสรร หาญศริสิาธติ  ทนพญ.สุภลกัษณ์ ศรนีวล  ทนพญ.นูรยีะ อาแย 
ทนพญ.จนัทมิา อนิทรชาธร  ทนพญ.พชัรนิทร ์อสิโม   ทนพญ.ประภาพร พลบัพลงึ 
ทนพ.รชัฎา สรรพมงค ์   ทนพญ.รุง่ทวิา บุตรพรหม  ทนพ.สุชา ช านาญกจิ  
ทนพ.ภญิโญ บุญมาก   ทนพญ.ซ่อนกลิน่ บุพพ ิ   ทนพญ.สุขศร ีขมุทองวฒันกุล 
ทนพญ.ปณธิ ีโตรกัษา   ทนพ.วรีะพงษ์ พ่วงเจรญิ  ทนพญ.กรกรช กมลศร ี  
ทนพญ.อมัพร พนาลอี าไพ  ทนพญ.รตันา คุ่ยสว่าง   ทนพ.วทิวสั ตนัหยง  
ทนพญ.ดารากา ไพนุพงศ ์  ทนพญ.จริาภรณ์ บุญโกย  ทนพญ.สาวติร ีอยา่ลมืญาต ิ
ทนพญ.กรดา บุญยงั   ทนพญ.รตันา หอมหงส ์
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 9 จบปีการศึกษา 2541 จ านวน 16 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
ทนพญ.อรอุมา สรอ้ยจติ 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.พลบัพลงึ เพิม่ทรพัย ์  ทนพ.คมสรรค ์ใจบาน   ทนพญ.ปัญจพร สริทิวอีรรจน์ 
ทนพ.สทิธชิยั ทองมนิทร ์  ทนพญ.สุนทร ีเจรญิผล   ทนพ.อารม์ เมอืงมณี 
ทนพญ.ศรณัยพ์ร สจัจะบนัดาลใจ ทนพญ.จนัทรฉ์าย ไกรสนิธุ ์  ทนพญ.ศริพิร โควบุตร 
ทนพญ.เพญ็ประภา รยิาพนัธ ์  ทนพ.รณชยั เทพมณเฑยีร  ทนพญ.รสสุคนธ ์ธนธรีะบรรจง 
ทนพญ.รุง่ทพิย ์ไกรคุท ี   ทนพญ.สจัจา ร าพงึกุล   ทนพญ.สุวรรณ ีเอีย่มคง 
 
บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 10 จบปีการศึกษา 2542 จ านวน 27 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพญ.อุสา บนัลอื 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ 
ทนพ.ปัญญาพล พวงสุวรรณ  ทนพญ.บุษกร มากบุญ   ทนพญ.หทยัรตัน์ ธรรมอาภา 
ทนพญ.จนิตนา สุขสนิ   ทนพญ.ปาจรยี ์ดสีนิ   ทนพญ.สุกลัยา ปานชอ้ย 
ทนพญ.สุภทัรา ใจเทีย่ง   ทนพญ.กุสุมา อิม่ทอง   ทนพญ.นฎา ปิตะบุตร 
ทนพญ.ปวณีา มว่งเขยีว   ทนพญ.ศริลิกัษณ์ ธาระฤกษ์  ทนพ.สุรพจน์ วงศธ์ง 
ทนพ.สมยศ ลิม้ประพนัธศ์ลิป์  ทนพ.วรีศกัดิ ์จรภกัด ี   ทนพญ.มยรุา สนินะวงษ์ 
ทนพญ.อจัฉราวรรณ จนัทรน์ิเวศน์ ทนพญ.สถาภรณ์ ขวญัช่วย  ทนพญ.สายรุง้ นวลอนิทร ์
ทนพญ.นิสราพร สมานเกยีรตสิกุล ทนพ.เทยีนชยั ทองบู่   ทนพ.ประพนัธ ์ปิยสถติธรรม 
ทนพญ.ชลธชิา บชูา   ทนพ.สุทศัน์ ดนีวลพะเนาว ์  ทนพญ.ปิยะนุช เพชรสุข 
ทนพญ.อญัฌฎาวรรณ จนัทนา  ทนพญ.กรศริ ิบุญประเทอืง 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 11 จบปีการศึกษา 2543 จ านวน 27 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพญ.วจิติรพร สริปิระภาพรรณ ทนพญ.วราภรณ์ ฟักโพธิ ์
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.สุมาล ีไตรมติรวทิยากุล  ทนพญ.เพลนิพศิ ค าลมีดั  ทนพญ.ปรฉิตัร เพง็ลา 
ทนพ.สมโชค จนัทรส์ถาพร  ทนพญ.รชันีพร ณชิกจิปรชีา  ทนพญ.พชันี เสน่หา 
ทนพญ.ทพิวรรณ กะนะหาวงศ ์  ทนพญ.กลัยา บุญเพญ็   ทนพญ.มทันี จทูกานนท ์
ทนพญ.ธนารตัน์ เตชวุฒวิฒัน์  ทนพญ.รุง้กานต ์เมรรุตัน์  ทนพญ.ชาลวีลั วชิยัดษิฐ ์
ทนพ.ณรงค ์อบรา   ทนพญ.พริาภรณ์ จนัทนาววิฒัน์  ทนพ.พรชยั จนัทรม์ัน่ 
ทนพญ.พทิยาพร ดไีธสง   ทนพ.ดนยั สสี่วน   ทนพญ.กลัยา แสนแสง 
ทนพญ.ปรญิญา สาขะจนัทร ์  ทนพญ.สุดธดิา พรหมรกัษ์  ทนพ.เกษม สมทะนะ 
ทนพญ.เลศิลกัษณ์ อทิธปัิญญากุล ทนพญ.มนตจ์นัทร ์จติจารุ  ทนพญ.การะเกต ตะพงั 
ทนพญ.กลัยา แจงบ ารงุ 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 12 จบปีการศึกษา 2544 จ านวน 46 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
ทนพญ.เกษราพร วงศบ์า 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพ.ณฐัพล สนัตเิพช็ร 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.กฤตยิา ถาวรผล   ทนพญ.อจัฉรา ชณิฤทธิ ์  ทนพญ.รตันาภรณ์ พภิกัด ี
ทนพญ.วชิชุดา จนัทะเดช  ทนพญ.โนรไลลา แวยเีตะ  ทนพญ.ทกัษณิ ีแซ่เลีย้ง 
ทนพ.วทิยากร ช านาญบรริกัษ์  ทนพญ.วชัร ีทองแคลว้   ทนพญ.รุง่กานต ์สบืสงิห ์
ทนพญ.สุภาภรณ์ ค าเหลก็  ทนพญ.จารรุตัน์ เภานิบล  ทนพ.วทิยา จารตัน์ 
ทนพญ.อรณุรกัษ์ จรีะสนัตกุิล  ทนพญ.สรยีา พลเดช   ทนพ.ณฐัวุฒ ิวงษ์ดไีทย 
ทนพญ.อารยา พนัตาวงษ์  ทนพญ.ขวญัฤทยั นาสมนึก  ทนพ.เชษฐา นวพงษ์ปวณี 
ทนพญ.พฒัน์นร ีสุขวริตัน์  ทนพ.พเิชษฐ ์เกยีรตพิรศกัดา  ทนพญ.กาญจนา ฉตัรครี ี
ทนพ.สุทธนินัท ์ชวาลชติพิร  ทนพ.อดุลย ์บุญเฉลมิชยั   ทนพญ.จรุรีตัน์ สุภทัรนิยพงศ์ 
ทนพญ.สุกญัญา กาญจนูปถมัภ ์  ทนพญ.นุชนาฏ เปรมประยรู  ทนพ.ภริมยศ์กัดิ ์พฒันไพจติตกุ์ล 
ทนพญ.อนนัตพร ฉนัทผ์่อง  ทนพญ.วราภรณ์ สมวงษ์  ทนพ.จตุรงค ์นิเวศบวรชยั 
ทนพ.โชคชยั ทองไชย   ทนพญ.วไิลวรรณ รกัษาราช  ทนพญ.พรพรรณ ศวิะโกศษิฐ 
ทนพ.สามารถ บทจร   ทนพ.อนุสรณ์ ธนะประสพ  ทนพญ.กมลชนก มารจุวิฒัน์ 
ทนพ.ภมูศิกัดิ ์จรเกตุ   ทนพ.ภานุรศัมิ ์ญาณอุดม  ทนพ.ชาญณรงค ์พลศรลีา 
ทนพญ.สุภทัชา พะพลทบั  ทนพญ.ณฐักานต ์ทบัทอง  ทนพ.วรีศกัดิ ์นิลนาม 
ทนพญ.มารยีะ ตาเยะ   ทนพญ.วราภรณ์ จติตโคต ิ
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 13 จบปีการศึกษา 2545 จ านวน 40 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
ทนพญ.สุขนิรนัดร ์ไกรสทิธิ ์
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพญ.ยวุด ีธรรมาวุฒกุิล 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.จลุนิทร ์โล่ค า   ทนพญ.รตันวด ีศรจี าเรญิ  ทนพญ.ช่อลดัดา ชเูมฆ 
ทนพญ.สุภาวด ีศรชียั   ทนพญ.ศริญิญา ใบทอง   ทนพญ.องัคณา อิม่ส าราญ 
ทนพ.วชิญฤทธิ ์ละอองทอง  ทนพ.มหูมัมดัซบร ีดอเลาะ  ทนพ.พนัธกจิ จวิากานนท ์
ทนพญ.วชริยา ปาทาน   ทนพญ.นรารตัน์ เจะ๊เงา๊ะ  ทนพ.ธนายตุ ทุมขอน 
ทนพญ.พรเพญ็ พงษ์แสงสน  ทนพญ.ภทัรธร รตัโนดม   ทนพญ.ศุทธดิา แทรกสุข 
ทนพญ.วรชา สงิหส์ุวรรณ  ทนพญ.อมัรา นิมา   ทนพ.ขวญัชยั อ่อนเรอืง 
ทนพญ.กนกวรรณ เจรญินนทสทิธิ ์ ทนพญ.เบญจางค ์นิ่มนุช  ทนพญ.นิตยา ต๊ะสนิ 
ทนพญ.กนิษฐา สมกจิศริ ิ  ทนพญ.อจัฉรา สวยีม   ทนพญ.นิศาชล เทพา 
ทนพญ.สุภาภรณ์ เมน่นาเกรด็  ทนพญ.ณฐักร คนืด ี   ทนพญ.รชันีวรรณ์ แฝงกระโทก 
ทนพญ.วารณุ ีแสงค าพระ  ทนพญ.กรรณกิา จนัทรห์นองไทร ทนพญ.นิภาพร สากุลา 
ทนพญ.ศริพิร ชยัประกายวรรณ์  ทนพญ.กมลทพิย ์อุณอนนัต์  ทนพญ.พรรณธภิา วนัจนี 
ทนพ.ไชยา วงศม์ัน่กจิการ  ทนพญ.วาสนา องิคนนัท ์  ทนพญ.ปรารถนา เทีย่งธรรม 
ทนพญ.วชิญา จนัดาวรรณ  ทนพ.สมบตั ิขนุจ านวน    
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 14 จบปีการศึกษา 2546 จ านวน 48 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
ทนพญ.ธารยีน์า บุนนาค   ทนพญ.ศรจีติ อศัวภมู ิ   ทนพญ.บุศรากร ทะไกรราช 
ทนพญ.วลัลภา รปูสงู   ทนพญ.ลกัษม ีแซ่ฟาม   ทนพญ.ศริลิกัษณ์ แฟงวดั 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพญ.จฑุาลกัษณ์ ใจเพยีร 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.กาญจนาไพร โพรง้เกรด็  ทนพญ.ชลธชิา ตน้เนียม   ทนพญ.จริาภา ชุมชติ 
ทนพ.จกัรภพ แถวทศัน์   ทนพญ.สสริศัม ีบวัวริตัน์   ทนพญ.อญัชราภรณ์ คามวลัย ์
ทนพญ.สมคดิ ศรโีสภา   ทนพญ.วลิยัวรรณ ทองยอ้ย  ทนพญ.จริาภรณ์ ระเวงวลัย ์
ทนพญ.เบญจมาศ นิ่มนุช  ทนพญ.วมิล ยานพานิชย ์  ทนพญ.นนัตยา สุขรมย ์
ทนพญ.ซานูล่า นิลสกุล   ทนพ.วุฒพิงษ์ ข าดวง   ทนพญ.กนกพร ปลืม้สนัเทยีะ 
ทนพญ.ณฎัฐรตัน์ หล่ออู่เจรญิ  ทนพญ.เสาวลกัษณ์ อุดรเดช  ทนพญ.อรวรรณ ชปูระสทิธิ ์
ทนพญ.วรรณภา บุญศร ี  ทนพญ.จริาภรณ์ เจรญิจติ  ทนพญ.กติตญิาพร จนัทรง์ามด ี
ทนพญ.ธารา ภริมยฤ์ทธิ ์  ทนพ.จลุกติต ิอทิธริตันา   ทนพญ.กูไรฮนั โตะกูบาฮา 
ทนพ.ขวญัชยั สมเปลีย่น   ทนพญ.น ้าทพิย ์ศรทีา   ทนพญ.ชลติา อนินดัดา 
ทนพญ.ประกายดาว เสอืสวย  ทนพญ.ธรีดา ตัง้เพชรนิยม  ทนพ.นิธกิานต ์รตัน์ธนเกยีรต ิ
ทนพญ.นาซริา มฮู าหมดัอายบุ  ทนพญ.กนกพร ลิม้วนิช   ทนพ.พรเทพ ดว้งทอง 
ทนพ.มฮูมัหมดัรอบบาณยี ์ดอืเระ ทนพญ.วลิาวลัย ์แซกรมัย ์  ทนพญ.วนัทรยีา จนัทรณ์รงค ์
ทนพญ.จงกลณ ีภกัดสีุจรติ  ทนพ.เกรยีงไกร ตอ้ยเทีย่ง  ทนพญ.ประภาพร เหมทานนท ์
ทนพญ.รุง่นภา ทรารมย ์  ทนพญ.อรวรรณ ทองชยัเดช 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 15 จบปีการศึกษา 2547 จ านวน 63 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
ทนพญ.พรทพิย ์พงษ์ประตยิานนท ์ ทนพ.วสิทิธิ ์พ่วงพาราม   ทนพญ.ดวงพร หรุม่เรอืงวงษ์ 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพญ.มณนุีช วฒันพงษ์  ทนพญ.จรีนนัท ์ศรธีร 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.นูรซีาน ขาเรง็   ทนพญ.รจนา ภอูาวุธ   ทนพญ.จติตยิา ค าสตัย ์
ทนพญ.ปิยนุช บุตรด ี   ทนพญ.ณฐันิชา สุกใส   ทนพญ.นิภาพร สมบตัศิร ี
ทนพญ.ดาวรรณ์ กนัทะวงศ์  ทนพญ.อรอนงค ์สุวรรณโณ  ทนพญ.วลิาสณิ ีสุดประเสรฐิ 
ทนพญ.ทรรศนวรรณ ชาตรวีฒันกุล ทนพญ.ปารฉิตัร พลูสวสัดิ ์  ทนพญ.ปิยกมล โบราณรตัน์ 
ทนพญ.เบญจรตัน์ สมส่วนศริกุิล  ทนพญ.จฑุามณ ีเจรญิตา  ทนพญ.พนิิจพร หนุ่มน้อย 
ทนพญ.วรรณนิสา บรรจงศลิป์  ทนพญ.เกษร สงัฆทพิย ์   ทนพญ.ฉตัรว ีศรปีระเสรฐิ 
ทนพญ.จนัจรีาภรณ์ สมบตัพิล  ทนพ.เฉลมิพล เนียมหอม  ทนพญ.จรุรีตัน์ ชมสนธิ ์
ทนพญ.ศศธิร เลีย่วเจรญิ  ทนพญ.สุกญัญา จ าปา   ทนพญ.รชันี อนุรกัษ์รงัษกุีล 
ทนพญ.พชราวล ีเนียมสุวรรณ  ทนพญ.สุภาพ พวงมณ ี   ทนพญ.ทยิาภา สุขกอ้น 
ทนพญ.ภาวณิ ีดาลดัจรสัแสง  ทนพ.วศิษิฏ ์อ่อนเรอืง   ทนพญ.เกศนิี ศรชีวนะ 
ทนพญ.สุทธลิกัษณ์ ลุกย ี  ทนพญ.นฤณ ีรามศริ ิ   ทนพญ.อมรวด ีจแุดง 
ทนพญ.พชัรวด ีเพช็รโรจน์  ทนพ.อนุวฒัน์ หมอ่งก ี   ทนพญ.น ้าเพช็ร พฤกตาล 
ทนพญ.มลัลกิา สุฤทธิ ์   ทนพญ.วรรณภา เจรญิยิง่  ทนพญ.ธติมิา กติตพิชิยั 
ทนพญ.พรทพิย ์บุญทนั   ทนพ.ปรญิญา เกาะแกว้   ทนพญ.อนุชศรา ทุมทา 
ทนพญ.ดวงพร ขอนอาจ   ทนพญ.สุธาสนิี บุณยพรรค  ทนพ.บญัชา ชยัประสานสนิธุ ์
ทนพ.ธนาวฒัน์ รกัตะสุวรรณ  ทนพญ.ชลธชิา อนิทรช์น  ทนพญ.พวงเพชร นนตานอก 
ทนพ.นครนิทร ์จนัทรถ์าวร  ทนพญ.มารยีาณ ีเซ๊ะ   ทนพญ.สุดาพนัธ ์เอีย่มบุตรลบ 
ทนพญ.มนตส์กิานต ์เสมมหาศกัดกุิล ทนพญ.ยวุด ีงามสะพรัง่   ทนพญ.สุรตัน์ สุนทร 
ทนพญ.ศริพิร แกว้วเิศษ   ทนพญ.ปวณีา ธ ารงสนิถาวร  ทนพ.ปิยวฒัน์ นยัโกวทิ 
ทนพญ.ฑารกิา คงยก 

30 ปีเทคนิคการแพทย ์รงัสติ | 109 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 16 จบปีการศึกษา 2548 จ านวน 90 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพญ.น ้าตาล แสงพล   ทนพญ.หสัฤทยั ทองปาน  ทนพญ.ขวญัเรอืน ตะเภาทอง 
ทนพ.ธรรมจกัร ์โกมลวชิญ ์  ทนพ.จรีะวฒัน์ ถนดัคา้   ทนพญ.กิง่กาญจน์ สมทะนะ 
ทนพญ.ฐาปนี พศิพาร 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพ.สุภทัธร วงศท์อง   ทนพญ.เยาวรตัน์ สาตารมย ์  ทนพ.บรมวุฒ ิหริณัยษัฐติ ิ
ทนพญ.จติตมิา วฒันสุนทร  ทนพญ.วภิาพรรณ พรหมรกัษ์  ทนพญ.ธษิณามด ีศริจินัทร ์
ทนพ.อนาวนิ ประภาวงศ์  ทนพ.ธรีพล พนาลอี าไพ   ทนพญ.อญัชล ีสุวรรณเพช็ร 
ทนพญ.เบญจมาภรณ์ กาญจนนทรีตัน์ ทนพญ.เบญจรงค ์พงศาปาน  ทนพ.ยศพล แซ่ลิม้ 
ทนพญ.สุมาล ีธรรมศริ ิ   ทนพญ.อามลั โตะวาหยง  ทนพญ.มะลวิรรณ์ พ่วงเจรญิ 
ทนพญ.น ้าทพิย ์หงวนตดั  ทนพญ.รตันา วะเศษสรอ้ย  ทนพญ.ฟาตเีมา๊ะ วาเต๊ะ 
ทนพญ.ศาตนนัทน์ ป่ินแกว้ประเสรฐิ ทนพ.กฤษฎา หมอยาด ี   ทนพ.เกรยีงศกัดิ ์บานพบัทอง 
ทนพญ.ศริวิรรณ ลายค า   ทนพญ.มนฤด ีผการตัน์   ทนพญ.ลลติา โนร ี
ทนพ.ธนวฒัน์ จติตมิณี   ทนพญ.สายธาร สุขเกษม  ทนพญ.วริงรอง พุ่มทอง 
ทนพญ.กลิน่สุคนธ ์มามชียั  ทนพญ.นุชนี ภกัดเีจรญิกุล  ทนพญ.พนิดา เครอืนวล 
ทนพญ.อทติา หยงสตาร ์  ทนพญ.สุรสา ลมิาคม   ทนพญ.วภิารตัน์ ไทท้อง 
ทนพญ.สวนิต อุส่าห ์   ทนพญ.ขนิษฐา เลีย้งบ ารงุ  ทนพญ.รกัษณิาพรรณ สุขปัญญา 
ทนพญ.พรพรรณ ปาสาณพงศ ์  ทนพญ.พชัรนิทร ์จวิะราพงศ์  ทนพญ.กรรณกิาร ์ค าจ าปี 
ทนพญ.นสัรนิทร ์ช่างเหลก็  ทนพญ.อภธิดิา ช่างเหลก็  ทนพ.มนูญ เชญชาญ 
ทนพญ.นติตยิา มงัตา   ทนพญ.ศรนิธร รกัษ์มณี   ทนพญ.นิราวรรณ พมิพด์ ี
ทนพ.นซัรยี ์หะยมีดูอ   ทนพญ.นูรยีะห ์เจะแมง   ทนพญ.องุน่ พรมมงคล 
ทนพ.ด ารงพล คุณานพรตัน์  ทนพญ.ลลดิา สงิหม์ว่ง   ทนพญ.สทิธพิร เสวก 
ทนพ.อนุวฒัน์ พลูสุขโข   ทนพญ.รชันี ดวงสุดา   ทนพญ.วภิาวรรณ โพธิป์ระดษิฐ ์
ทนพญ.อรนุช คุณเลศิ   ทนพ.พฒันา รอดภยั   ทนพ.เกรยีงศกัดิ ์วงคย์าชยั 
ทนพ.สุรสทิธิ ์สุวรรณสนิธุ ์  ทนพญ.อภริด ีมรกตเขยีว  ทนพญ.ธชันนัท ์สุขประเทอืง 
ทนพญ.จฬุาลกัษณ์ วงิวอน  ทนพญ.รดา เตรย์าซงิห ์   ทนพญ.ณชิา พลดงนอก 
ทนพ.ธวชัชยั สะทา้น   ทนพญ.ไขแสง ไทรสาเกตุ  ทนพญ.สุวรรณา รุง่เรอืง 
ทนพญ.ณฐัธดิา ดนตร ี   ทนพญ.หทยัทพิย ์เกตุจนัทร ์  ทนพญ.เกษร บุตรเรอืง 
ทนพญ.นรสิสา สกุลเกตุ   ทนพ.อานนท ์สุวรรณ์   ทนพญ.ประนอม แวบไธสง 
ทนพญ.กุลจติร ีพรหมเดช  ทนพญ.ปัทมา อุมาสะ   ทนพญ.ธนวรรณ เมอืงสุวรรณ 
ทนพญ.เกศมณ ีจริรตัน์พทิกัษ์  ทนพญ.อุษา ทองใหม ่   ทนพญ.อวยพร  นาสนิสรอ้ย 
ทนพญ.กาญจนา อภริมยานนท ์  ทนพญ.วชัรา  วณชิชากร  ทนพญ.สุรชัฏา  จนัทรแ์จม่ 
ทนพ.สเกล สุวรรณสกุล   ทนพญ.ขวญัใจ พุทธศร ี
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บัณฑติเทคนคิการแพทย์ รุ่นที่ 16 จบปีการศึกษา 2548 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 17 จบปีการศึกษา 2549 จ านวน 113 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
ทนพญ.สุกญัญา ธนาพงษ์ภชิาต ิ ทนพญ.วจิติรา วชิยัเรอืงธรรม  ทนพญ.ลลีาวาต ีอาจารยย์ากุล 
ทนพญ.สุดารตัน์ ดรพลกอ้ม  ทนพญ.วรทัยา ค าวงัจนัทร ์  ทนพญ.นรลีกัษณ์ ฉวกิขนุรมัย ์
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพ.อดุลยเ์ดช ท าทอง   ทนพ.ปฐมพงศ ์สถาพรพงษ์  ทนพญ.ชนิตา แสนเยยี 
ทนพญ.ธารนิี เอยีดทอง   ทนพญ.จตุพร ธนะกุลมาส  ทนพญ.สุมลพร จนัทรป์ระจกัษ์ 
ทนพญ.ปิยะนุช สถตินิมานการ  ทนพญ.พชัรนิทร ์แรท่อง 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.กนกวรรณ  บุญศร ี  ทนพญ.วรยิา นิลรตัน์   ทนพญ.นูรซ าซยีะห ์บอเราะ 
ทนพญ.นิฮายาต ีดายอดาล ี  ทนพญ.ขวญัตา หน่องพงษ์  ทนพ.เอกภพ ธรรมทนิโน 
ทนพญ.วรรธนาพร สงิหช์ุมพร  ทนพญ.วริาชนิี เรอืงเจรญิ  ทนพญ.ณฐัฐชิา สทิธยิศ 
ทนพญ.รตัตฟิาห ์ เจะ๊เดง็  ทนพญ.สุภาพร แซ่ลิม่   ทนพญ.วนสัวรรณ เบญจอมร 
ทนพญ.ศรจีฬุา เอีย่มส าอาง  ทนพญ.ขวญัชนก ดาวเศรษฐ ์  ทนพญ.สุกญัญา จนัโย 
ทนพ.วรวฒัน์ อุบลกาญจน์  ทนพญ.ปิยะวรรณ พภิพวฒันา  ทนพ.สุดเขต พงษ์พานิช 
ทนพญ.ธรญัญา วณชิชากรสวสัดิ ์ ทนพญ.อารรีตัน์ พาศร ี   ทนพญ.สุมาล ีดวีนั 
ทนพญ.สุจติรา แกว้ประไพ  ทนพ.ศุภกจิ วงษ์ยาแดง   ทนพ.อาทติย ์ ศรทีอง 
ทนพญ.ทศันีวรรณ แซ่เลีย้ง  ทนพญ.อกัษรภคั  สลีะโครต  ทนพญ.จนัทวลัย ์ชสูงัวาลย ์
ทนพ.วนัชนะ บวัเพช็ร   ทนพ.บณัฑติ วเิศษศกัดิ ์  ทนพ.ปรชีา เรยีบบวัป่า 
ทนพญ.ปิยทพิย ์เตมิปิยกุล  ทนพญ.มยรุ ีเวชกุล   ทนพญ.วลัลภา พลศลิาอาจ 
ทนพญ.ดวงใจ จนัพลิา   ทนพญ.สุภรนาฏ ลอยลิว่   ทนพญ.โยษติา ศรวีริาช 
ทนพญ.ทพิวรรณ นิ่มทรงประเสรฐิ ทนพญ.นรศิรา จงปัตนา   ทนพญ.ศุภรตัน์ สุวรรณสงิห ์
ทนพญ.กติตญิา  หารประชุม  ทนพ.วทิรู เมอืงพระ   ทนพญ.จารวุรรณ แจม่กมล 
ทนพญ.อวยพร สายทองด ี  ทนพ.ราเชนทร ์หลงพมิาย  ทนพญ.นนัทภิา แกว้ล ี
ทนพญ.นิภาพร วงศส์ุวรรณ  ทนพญ.ปราณ ีเกดิลาภ   ทนพญ.กรรณกิาร ์ยะแสง 
ทนพญ.วนัวสิาข ์เกตุเปีย  ทนพญ.มทัธนา วรรณจกัร  ทนพญ.กุหลาบ เมน่นาเกรด็ 
ทนพญ.เจตนิพฐิ จรงุกลิน่จรสั  ทนพญ.ฤทธิธ์ดิา สุธงษา   ทนพญ.สไูฮนี อาแว 
ทนพญ.สุปรยีา เตชะนนัท ์  ทนพญ.วรรณธนี กองจนัทรด์ ี  ทนพญ.สโิลบล มุง่ชู 
ทนพ.กติตพิงศ ์ชวีนิมัน่คงจรงิ  ทนพญ.โสมวล ีศริกุิลพทิกัษ์  ทนพญ.เบญจนนัท ์ เปาะเลาะ 
ทนพญ.วชริาภรณ์ รกัษากุล  ทนพญ.นนัทนา มาคะโว   ทนพญ.ฮาสนะห ์มาหามะ 
ทนพญ.ปนดัดา รวยรืน่   ทนพญ.หทยัรตัน์ ทองทา  ทนพ.จกัรพนัธ ์วนัด ี
ทนพญ.พุ่มพวง สวยกลาง  ทนพญ.มณชนาธปิ ลุสมบตั ิ  ทนพญ.สุดารตัน์ วรรณพงษ์ 
ทนพญ.วไิลภรณ์ ประวงิวงศ์  ทนพญ.ธดิารตัน์  เดชทมิ  ทนพญ.อนัธกิา คชสนิธุ ์
ทนพญ.วชิุตา ทบัแทน   ทนพญ.อรลกัษณ์ วชิติบุตร  ทนพญ.ปรชัศนีย ์ศรชีมพู 
ทนพญ.สุภาภรณ์ เสมศร ี  ทนพญ.วรารตัน์ วฒันชยัยงค ์  ทนพญ.นีรนุช เชือ้มหา 
ทนพญ.นุสรา พริยิโภคยั   ทนพญ.นิษา เขยีวจอ้ย    ทนพ.เอษณะ โกมณเฑยีร 
ทนพญ.ทมิาลกัษณ์ ศรโีคตร  ทนพ.นรนิทร ์ซงิห ์   ทนพญ.พจนียา วรรณา 
ทนพญ.ธดิาพร อกัษรพนัธ ์  ทนพญ.อารดา ประเสรฐิสงัข ์  ทนพญ.เนตรนภา ไทยทว ี
ทนพญ.พรทวิา ปรเิตสงั   ทนพญ.สุกญัญา รามศริ ิ   ทนพญ.พจมาลย ์อนิทรชยั 
ทนพญ.สุภาภรณ์ เทยีนทอง  ทนพญ.ศศกิาญจน์ พพิฒัโนทยั  ทนพญ.ขวญันิดา วฒันา 
ทนพญ.พรทพิย ์สะอาดเอีย่ม  ทนพญ.ปิยะนุช สงัขส์ าราญ  ทนพญ.สุทว ีขอ้งแกว้ 
ทนพญ.อาวชันา อารชีม   ทนพญ.สุจริา ชุ่มจติร   ทนพญ.ยาวานี เระ 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 18 จบปีการศึกษา 2550 จ านวน 125 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
ทนพญ.วไิลพร ทองยา   ทนพญ.กาญจนา เกสร   ทนพญ.รสสุคนธ ์ทพัสหีลกั 
ทนพญ.กรีต ิวนัชยั   ทนพญ.อรวรรณ เศวตวงศ ์  ทนพญ.เบญจวรรณ ใจเยน็ 
ทนพญ.ช่อทพิย ์ชาครปัญญา  ทนพ.ศวิาวุธ เพช็รณรงค ์  ทนพ.อนิเผ่า เพช็รรุง่ 
ทนพญ.สมพร สายแวว   ทนพญ.สาวติร ีบลิยะแม 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพญ.นงนุช เจษฎาไตรจกัรภพ ทนพญ.อมรรตัน์ อุ่นยะนาม  ทนพญ.อญัชล ีปราบหนองบัว่ 
ทนพญ.สายฝน โหมดเขยีว  ทนพญ.จรินนัท ์จติตเสถยีร  ทนพ.ปิยชาต ิกอ้นค าใหญ่ 
ทนพญ.กรรณกิา มาฆะเซน็ต ์  ทนพญ.จนัทรแ์รม จนัด ี   ทนพญ.อญัชล ีไหลพริยิกุล 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.ปวณีา โพธติา   ทนพญ.โสรญา  เกดิศร ี   ทนพญ.รนิดา สุตะวงค ์
ทนพญ.ศริริตัน์ สุทธปิรญิญานนท ์ ทนพญ.มาซรูา ยามา   ทนพ.ทรงศกัดิ ์คงเจรญิ 
ทนพญ.ชวีรตัน์ ศรวีะสุทธิ ์  ทนพญ.ธดิา จารดุ ารงศกัดิ ์  ทนพญ.ปรฉิตัร โอวาทวงษ์ 
ทนพญ.อรญัญา วงศอุ์ดมทรพัย ์  ทนพ.เปาซ ีเงา๊ะ    ทนพญ.วรรณกิา วจิติรโสภา 
ทนพ.วรทิธนินัท ์ประธานเจรญิสุข ทนพญ.อมรรตัน์ เลศิธญัญา  ทนพญ.ธารทพิย ์ยาวลิาด 
ทนพ.จริฏัฐ ์ดวงแกว้   ทนพญ.โกศล นามชนะ   ทนพญ.วชัราพร อยูส่ าราญ 
ทนพญ.ธาดารตัน์ ทองพทิกัษ์  ทนพญ.กรวภิา ปะนดัสุจา่  ทนพญ.อ าภา บรรณกจิ 
ทนพญ.นรนิธร พเิศษฤทธิ ์  ทนพญ.อศิราภรณ์ ปาลพนัธุ ์  ทนพญ.อจัฉรา ปานเจรญิ 
ทนพญ.ลกัสนา ปานฤทธิ ์  ทนพญ.ปิยวรรณ ดวงแข   ทนพญ.ธดิารตัน์ เวยีงเกตุ 
ทนพญ.นิตยา พุฒด ี   ทนพญ.จนัทรส์ุดา ตาสา   ทนพญ.วชัราภรณ์ ทาแหยม 
ทนพญ.วไิลพร ทองแดง   ทนพ.ณภทัร ไชยมงคล   ทนพญ.จตุมิา สุขจติ 
ทนพ.จกัรพงษ์ สุวรรณ   ทนพ.เผดจ็ นนัทขนัธ ์   ทนพญ.สายลม ใจกวา้ง 
ทนพญ.พรศริ ิเพง็หนู   ทนพญ.จริาพร จตุพิฒันากุล  ทนพญ.มนิอสัมาวาต ีเจะแว 
ทนพญ.กรรณกิาร ์ศรจีนิดา  ทนพญ.นูรฮ์ายาต ีหวนัหมาน  ทนพญ.ปวณ์ีนนัท ์บุญธรรม 
ทนพญ.ยอดสรอ้ย แสนใหม่  ทนพญ.อรรมัภา ดวงจนัทร ์  ทนพญ.พชัร ีหวดดา้หละ 
ทนพญ.วรรณศิา ศรตีะปันย ์  ทนพญ.เสาวณยี ์สุวรรณสนิธุ ์  ทนพญ.ทศันีย ์เครอืจนัทร ์
ทนพญ.วชัรยี ์เลีย่มทอง   ทนพญ.มนสัว ีพลดัเกตุ   ทนพญ.ปนดัดา ตนัจรงิ 
ทนพ.ปกรณ์ เด่นล าไพ   ทนพญ.เจนจริา เรอืงวชิา  ทนพญ.คอสไวณ ียโูซะ 
ทนพญ.สุพตัรา ธปูแกว้   ทนพ.วชัรพงษ์ แซกรมัย ์  ทนพญ.สนิีรตัน์ นพรตัน์ 
ทนพญ.กรียา ศรตีะวนั   ทนพญ.สุประภาดา โฉมศริ ิ  ทนพญ.อรวรรณ กติตนิิรนาท 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทย ์รุ่นท่ี 18 จบปีการศึกษา 2550 (ต่อ) 
 
ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.ชมพภูทัร ส าราญรืน่  ทนพญ.สุพตัรา กา้นขาว   ทนพญ.ธชัพรรณ เหมอืนชู 
ทนพ.ธรรมนูญ ค าเขยีว   ทนพญ.เนตลิกัษณ์ ตนัทวุทธ  ทนพญ.พชันีพร เทยีกทอง 
ทนพญ.อ านวย เหลก็ส ี   ทนพญ.ตสันีม บนิหามะ   ทนพญ.เยาวรตัณพร จตินอก 
ทนพญ.วมิลมาศ โพธิร์ศัม ี  ทนพญ.จนิตภา พึง่กุศล   ทนพญ.ผลดิา นิ่มเดช 
ทนพญ.สุพฒัตรา อนิทวงค ์  ทนพญ.พลัลภา ศกัดิเ์กยีรตขิจร  ทนพญ.อาภาภรณ์ เจรญิชยั 
ทนพญ.ขวญัเรอืน ศรสีงัวาล  ทนพญ.ฉววีรรณ ฉายวฒันะ  ทนพญ.เจนจริา ผลเกดิ 
ทนพญ.ศมนวรรณ โกศลธนุรเวทย ์ ทนพญ.จฑุารตัน์ ทองอ่อน  ทนพญ.ฐติมิา เหลก็กลา้ 
ทนพญ.วนสัยา รตันศริพิรชยั  ทนพ.พริฐั สริยิานนท ์   ทนพญ.ศริพิรรณ ธานินทราวฒัน์ 
ทนพญ.ปิยนุช ปรุวิรรณชนะ  ทนพญ.ศุภลกัษณ์ สงัขโ์พธิ ์  ทนพญ.ภลูดัดา เพช็รประดบั 
ทนพญ.ภคัวรญัชญ ์อุดนนั  ทนพญ.ศรนีรนิทร ์แสงหาชยั  ทนพญ.นุชอสิรา เตรยีมตา 
ทนพญ.อรรถญาภรณ์ บุญมเีจรญิทรพัย ์ ทนพญ.ศริวิรรณ บรรจงศลิป์  ทนพญ.ชุตมิา งอกนาวงั 
ทนพญ.นนัทวรรณ ศกัดิด์ ี  ทนพญ.เบญจมาศ ศรคีรินิทร ์  ทนพญ.อรสิา วรรธนะกุล 
ทนพญ.พชัฎาพร บุดดเีหมอืน  ทนพญ.นาฏยา บู่บาง   ทนพญ.พรธดิา ศรบีุญเรอืง 
ทนพญ.ปารชิาต ิจนันวน   ทนพญ.ฮายาต ีดรอแม   ทนพญ.สริพิร พรรณพยอม 
ทนพญ.กานตส์นิี บุญพุทธ  ทนพญ.จารวุรรณ บุญลาโภ  ทนพญ.จติมินต ์ปฐมทศัน์ 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทยร์ุ่นท่ี 19 จบปีการศึกษา 2551 จ านวน 119 คน 
 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
ทนพญ.วราภรณ์  พฒันเอกวงศ์  ทนพญ.นรศิรา  บวบหอม  ทนพ.วรวุฒ ิ ประเสรฐิวณชิ 
ทนพ.นเรนทรฤ์ทธิ ์ ฤทธยิา  ทนพญ.รสกร  ไทยเจรญิ   ทนพญ.รตันาภรณ์ พุทธพรทพิย ์
ทนพญ.วณสัรา  วฒันพนัธพ์ทิกัษ์ 
 
ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพญ.อญัชล ี ภริมณ์เอม  ทนพญ.นาตยา  เหมอืนเงนิ  ทนพ.ณฐัพล  พงษ์ประสทิธิ ์
ทนพญ.ศศธิร  วรีะศกัดิ ์   ทนพ.ศราวุฒ ิ ยานะโส 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพ.เมโทร ข าไข ่   ทนพ.ภาณุวฒัน์ ขวญัยนื  ทนพ.เฉลมิพร อุปร ี
ทนพญ.พรนิภา สุหงษา   ทนพ.สทิธ ิแซ่เจง็   ทนพญ.สุภาลกัษณ์   ทนัชม 
ทนพญ.โสจริา ตนัตสิุวรรณนา  ทนพ.วลัลภ เสมาทอง   ทนพญ.วราภรณ์   พฒันเอกวงศ์ 
ทนพญ.นิศาชล สบืขวญั   ทนพญ.ปวณีา แปงใจ   ทนพญ.ชาลสิา  ปานสมทุร ์ 
ทนพญ.พกุิลทอง จนัทะศร ี  ทนพ.วชริศกัดิ ์ สุขะกาลนนัท ์  ทนพญ.นรศิรา   บวบหอม 
ทนพ.วรีะวุธ แก่นจนัทรใ์บ  ทนพญ.จริาภรณ์ ยะกะจาย  ทนพญ.จารวุรรณ์   โมง่ปราณีต 
ทนพญ.นภา อ่อนค า    ทนพ.คมสนั อยูเ่ยน็   ทนพญ.ทพิวลัย ์  วนัดกึ 
ทนพญ.อนญัญา องิอร   ทนพญ.น ้าเพชร  กจิส าเรจ็  ทนพญ.รพพีรรณ  ประเสรฐิบุญ 
ทนพญ.กนัทรา วุ่นทอง   ทนพญ.สุคนธ ์ สนิสุวรรณ์  ทนพญ.นิชนนัท ์    นิลมณี 
ทนพญ.เกษวล ีรอดพน้   ทนพ.ธรีวุฒ ิ ยทุธปินู    ทนพญ.ภารด ี เตยีงสกุล 
ทนพญ.กาญจนา ช านาญกร  ทนพญ.อญัชล ีภริมณ์เอม  ทนพญ.พรรณชุดา   ทบัทมิ 
ทนพญ.ศริมิาศ ค าไสย   ทนพ.กฤตคิุณ  สงิขรณ์   ทนพ.ธนัยช์นก   สุวรรณขา 
ทนพญ.ศรสีุดา ทุ่มทวน   ทนพญ.กติตมิา  เพชรรตัน์  ทนพญ.พรรนิภา    นนตานอก 
ทนพญ.พชัรนิทร ์ดอนกลาง  ทนพญ.ณฐัทณิ ีปลัง่กลาง  ทนพญ.วารณุ ี วนัศร ี 
ทนพญ.รตันาวด ีภู่แยม้   ทนพญ.วาทนิี ยิม้วรรณ   ทนพญ.ทพิวรรณ  ปาระบบั 
ทนพญ.ณชิ วงศส์่องจา้   ทนพญ.สุนิษา ผาจนัดา   ทนพ.ศราวุฒ ิ  ยานะโส 
ทนพญ.เพญ็ลกัษณ์ ล าไย  ทนพ.ไพรตัน์ จ าบวัขาว   ทนพญ.รสุณ ี กะละแปะ 
ทนพญ.นพรตัน์ แซ่ลี ้   ทนพญ.เสาวนีย ์ แป๊ะป๋อง  ทนพญ.วาทณิ ี  รตันเมธ ี
ทนพญ.พศิเพลนิ เจรญิทรพัย ์  ทนพญ.นงลกัษณ์ ชา้งโต  ทนพญ.ไซรโตน   บเูกม็ 
ทนพญ.จติตภิรณ์   มะลริมัย ์  ทนพญ.วภิารตัน์  พรเีพง็  ทนพญ.คมคาย   ทานนัท ์
ทนพญ.ต่วนตน่ีา  กุโน   ทนพญ.ปิยมาศ   บวัทอง  ทนพญ.จฑุามาศ   จนัทรอ่์อน  
ทนพญ.อาภสัรา  ยศไพบลูยกุ์ล  ทนพญ.อญัชล ี แสวงรมัย ์  ทนพญ.รชัดาภรณ์  ทรพัยส์ุข 
ทนพญ.จริดา   ขาวหนูนา  ทนพญ.นนัทยิา    แต่งแดน  ทนพญ.รสกร  ไทยเจรญิ 
ทนพ.อดพิงษ์   ทองโคตร  ทนพญ.ณชัชา   สรสทิธ ์  ทนพญ.ทพิยวรรณ  บนิรนิทร ์
ทนพญ.กติตยิา   ราชรกัษ์   ทนพ.ธนิตย ์ นาคน้อย   ทนพญ.อาทติยา    ปุ๊ กมะดนั  
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทยร์ุ่นท่ี 19 จบปีการศึกษา 2551 (ต่อ) 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.ขวญัตา    ราเสด  ทนพญ.กมลชนก    ถวลิรมัย ์  ทนพญ.เกษกานดา  แกว้โคกหวาย 
ทนพญ.จนัทรน์ภา    ทองแยม้  ทนพญ.ดวงใจ   วาระคาม  ทนพญ.อาจรยี ์ เวยีงไชย 
ทนพ.สุชาต ิ     หริญัสุข   ทนพ.นเรนทรฤ์ทธิ ์ฤทธยิา  ทนพญ.เดอืนเพญ็    มณอีนิทร ์  
ทนพญ.สุทธาวรรณ    วรรณจกัร  ทนพญ.ชุลพีร    วงศม์ณปีระทปี  ทนพญ.ศริพิร   ทองตือ้ 
ทนพญ.อารยี ์   ค าแดง   ทนพญ.กฤษณา     ลายโถ  ทนพญ.อรอุษา      หนูเรกิ 
ทนพญ.มณฑริา    ชุ่มใจ   ทนพญ.นิสรนิทร ์    เวาะและ  ทนพญ.นาถยา   ชื่นชม   
ทนพญ.นาตยา       เหมอืนเงนิ  ทนพญ.พลอยพชิญา  วงัสาร  ทนพ.ประจกัษ์    ชามขนุทด  
ทนพญ.มะลวิลัย ์ นนตานอก  ทนพญ.ดวงบุหงา   ไทยโสภา  ทนพญ.วชิญาดา   เต่าสมตา 
ทนพญ.ดวงใจ  สุธงษา   ทนพญ.ศศธิร  วรีะศกัดิ ์   ทนพ.มาโนช  อานทอง  
ทนพญ.ปัทมา   เจะและ   ทนพญ.จฑุารตัน์  ไชยชนะ  ทนพญ.รตันาภรณ์  พุทธพรทพิย ์
ทนพญ.พรรณทภิา  สงิหกมลพนัธ ์ ทนพญ.แกว้ตา  ตมัพวบิลูย ์  ทนพญ.วรรณภา  ไชยตัน๋ 
ทนพญ.นิราภร  วุฒยิาสาร  ทนพญ.จารวุรรณ  ปัน้อยู่  ทนพญ.สุธรีา  กะจ ิ
ทนพญ.วไิลลกัษณ์  พรมเพชร  ทนพญ.จนัทมิา  พมิพจ์อ่ง  ทนพ.วรวุฒ ิ   ประเสรฐิวณชิ 
ทนพญ.สาวนิีย ์    บู่ทอง  ทนพ.ครมิ   ค ายอด   ทนพญ.ฤทยัรตัน์    จนัทน์ด ี
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทยร์ุ่นท่ี 20 จบปีการศึกษา 2552 จ านวน 105 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพ.จตุพร  ทองดง   ทนพ.จกัรดาว  เพยาวน้์อย  ทนพญ.วรรณพร สใีนกอง 

ทนพญ.อมัพร  เชงิเขา   ทนพ.พษิณุ  สงัขท์อง   ทนพญ.จริาภรณ์  มธัยมกุล 

ทนพญ.ภาวด ี ทบัศรแีกว้  ทนพญ.สุภนีนัท ์  ปัน่แกว้  ทนพ.จติต ์พรมทองบุญ 

ทนพญ.พรรณวด ี จงึตระกูล  ทนพญ.พรสวรรค ์เอกสะพงั  ทนพ.ภมูพิพิฒัน์ แหว้เพช็ร 

ทนพญ.ภาวด ี วุนวริยิะกจิ  ทนพ.วชัระ  ศรรีาช   ทนพ.ชยพทัธ ์โพธิพ์ายหุ ์

ทนพญ.ศมลยา   ณรงคพ์ทิกัษ์  ทนพญ.กุลพมิล นรเกยีรตคิุณ  ทนพญ.สุภาพร พฒัน์วชิยัโชต ิ

ทนพญ.ศริพิร  รกัเมอืง   ทนพญ.รุจา เดชชยัพทิกัษ์  ทนพญ.ศรินิภา มะโนวรรณ์ 

ทนพญ.อจัฉราภรณ์  ชื่นชม  ทนพญ.อลษิา แก่นบ ารงุ   ทนพญ.นลนิี ค าเพราะ 

ทนพญ.หนูเพยีร  ศรสีมบตั ิ  ทนพญ.สุดาสนิี ศรหีมืน่ไวย  ทนพญ.นิตตญิา ชาวชายโขง 

ทนพญ.ปนดัดา   ภกูาบเพชร  ทนพญ.จติราภรณ์ นิลกรรณ์  ทนพญ.สุพกัตรา พรมสุพรรณ 

ทนพญ.นันทชิา  ทวคีณู   ทนพญ.จนัทรแ์พรว เพชรราช  ทนพญ.สุรสัวด ี  ปานชู 
ทนพญ.วภิา เงดิกระโทก   ทนพญ.ชลลดา คตูระกูล   ทนพ.ยุทธพงษ์ สุดาวรรณศกัดิ ์
ทนพ.กติตพินัธุ ์ศรชีมภู   ทนพญ.ยุภาพร กนัหาชนิ  ทนพ.เอกชยั วฒันานิล 

ทนพญ.อรวรรณ แสวงศกัดิ ์  ทนพ.ประสบสุข เทพวงค ์  ทนพญ.เสาวณีย ์รตัพลท ี

ทนพญ.สุจติรา  พรมเสน  ทนพ.ทนิกร ไพศาล   ทนพ.รณชยั แสนใหม่ 
ทนพญ.วริะพร  งามภเูขยีว  ทนพญ.รตัน์ มลามาตย ์   ทนพญ.ศริภิรณ์ สงิหโ์ต 

ทนพญ.ทศันีย ์ไชยค า   ทนพญ.กาญจนา เพยีรกัษา  ทนพญ.วรรณวมิล ขนัด ี

ทนพญ.ศริพิร แจ่มสุวรรณ  ทนพญ.สุพตัรา จนัดาเลศิ  ทนพญ.ณฐัรยิา พ่ออามาตย ์

ทนพญ.แพรวนภา  ค ามลู  ทนพญ.วรรณภา สนิชยั   ทนพญ.ภารจุยี ์ฤทธิห์มนุ 

ทนพญ.อญัชุล ี  ลมิปนเวทยส์กุล  ทนพญ.วไิลวรรณ โสกชาตร ี  ทนพ.ยุรนันท ์มณแีผลง 

ทนพ.กมลภทัร องัคทาภมิณฑ ์  ทนพญ.กญัญารตัน์ มหทิธสิุเมธา  ทนพญ.ภสัราวด ีเผ่าจนิดา 

ทนพญ.คนึงนิจ  เนียรเถอ้  ทนพญ.กนัตณ์พชัญ ์พนัธุเ์จรญิ  ทนพญ.พรรณ ีศรอีคัฮาด 

ทนพญ.วรรณภา  สุขนิตย ์  ทนพญ.ผกายมาศ อภวิฒัน์วราวงศ์ ทนพญ.ศริกิาญจน์ โสดาภกัดิ ์
ทนพญ.กลัยา    บวัแดง   ทนพญ.โรจนวฒั บุญผลกึ  ทนพญ.เพญ็พร วงค าสาย 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทยร์ุ่นท่ี 20 จบปีการศึกษา 2552 (ต่อ) 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพ.ธงชยั   สาระวรรณา  ทนพญ.กญัญพ์ดิา คงจุย้   ทนพ.ปราโมช ชจีะโปะ 

ทนพญ.ปรศินา หน่อไชย  ทนพญ.อรณุรตัน์ ใจแกลว้  ทนพญ.วลัลภา จนัทสงัข ์

ทนพญ.ยวุด ี  ศรหีาคลงั   ทนพญ.สุนารยี ์นุ่นทพิย ์  ทนพ.ภาณุวฒัน์  เพง็ประสทิธพิงศ ์

ทนพ.ภทัรพงษ์  บุญยนื   ทนพญ.จารวุรรณ กรานเกตุ  ทนพญ.สุไมนี ยโูซะลเีมาะ 

ทนพญ.นิลกาล ญานพบิลูย ์  ทนพ.จรีะศกัดิ ์ขวญัทอง   ทนพ.ฐานะ  วฒันล ้าเลศิ 

ทนพญ.ญาณ ีตรกีิง่   ทนพญ.ยพุาภรณ์ สุภาพ   ทนพญ.พรทพิย ์รุง่เรอืง 

ทนพญ.ทศันี หอมมาลยั   ทนพญ.ศริริตัน์ สุทธคิรี ี   ทนพ.เรงิศกัดิ ์สะราค า 

ทนพ.มณฑล ไหลพริยิกุล  ทนพญ.วจิติรา นาไชยเวศน์  ทนพญ.เพยีงฤทยั บวันุ่ม 

ทนพ.มนูญ กลุ่มยา   ทนพญ.อมรพรรณ  แหวนเพช็ร  ทนพญ.มนสันนัท ์โชตกโกเศรษฐ์ 
ทนพญ.จฬุาพรรณ์ ค าดอกรบั  ทนพญ.พไิลพรรณ แกว้ด ี  ทนพญ.วรรณสิา   ก าจดัภยั 

ทนพญ.ชมพนุูท ธนะสนัต์  ทนพญ.จนิตนา พวงพุ่ม   ทนพญ.วรรณา โฉมมติร  
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทยร์ุ่นท่ี 21 จบปีการศึกษา 2553 จ านวน 119 คน 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
ทนพ.กติตจิรลักรณ์  พลธรรม  ทนพญ.จริาพร  ปานนุช   ทนพญ.พนพรรณ เพง็นู 
ทนพญ.ณฐัวด ี ตอนโคกสงู  ทนพ.ราชนั   มนัจนัดา   ทนพญ.รตันภรณ์  มขุศร ี
ทนพญ.สุดารตัน์  เพชรจร  ทนพ.พงศเ์ทพ  มะลาม   ทนพญ.จนัทรา  ตอืบงิหมะ๊ 
ทนพญ.จริาภรณ ื จมูจะนะ  ทนพ.อมรฤทธิ ์ ไกรทตั   ทนพญ.มชัณมิา  ราชาธริาช 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพญ.ดุฏฐณยีา  ปัดส าราญ  ทนพญ.ศริวิรรณ  จนิตสุนทรอุไร  ทนพญ.ศศวิมิล   องัควานิช 
ทนพญ.อรสิรา  เพช็รจ์นิดา  ทนพญ.สุทธดิา  ภู่พลบั   ทนพ.อนุวฒัน์  เรอืงศร ี
ทนพญ.สุภทัรา  สอนสระค ู  ทนพญ.วนิดา  กาลจนัทร ์  ทนพญ.ศริาพริณุ  ประจงเศษ 
ทนพ.ฐตินินัท ์  พมิจัน่   ทนพญ.บุษราคมั พลิาธรรม  ท น พ ญ .กั น ย า รัต น์   ก า ลั ง
ประสทิธิ ์
ทนพญ.กนิษฐา ลิม้ทรพัย ์
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพ.เอกพล เพชรรกัษ์   ทนพญ.วรณุยภุา เลศิสงคราม  ทนพญ.ศศวิมิล องัควานิช 
ทนพ.พฤกษ์ ภภูกัด ี   ทนพ.กอ้งกรชิ ศรบีุรนิทร ์  ทนพ.กษริวรรษ อุดหนุน 
ทนพญ.ปรดีา ระวงัเหตุ   ทนพญ.ศรินิภา ศริวิุฒ ิ   ทนพ.กติตจิรลักรณ์ พลธรรม 
ทนพ.อดเิทพ ธนานนทว์ฒัน์  ทนพญ.พรพมิล รตันศร ี   ทนพญ.ฐตินินัท ์บุญรว่ม 
ทนพ.มานิต หนูสา   ทนพญ.วารณุ ีผงงอย   ทนพญ.ภาวนิี ฤทธลิาภ 
ทนพญ.ธดิารกัษ์ ทบซนิ   ทนพญ.ดุจลดา โพธสิารตัน์  ทนพญ.เมษามาศ พลอยวงษ์ 
ทนพญ.พริณุรตัน์ อาษาศกึ  ทนพญ.เปรมจติ มธีรรม   ทนพญ.นภารตัน์ รตันวงค ์
ทนพญ.อรนิตย ์บุญเลศินิรนัดร ์  ทนพญ.ดุฏฐณยีา ปัดส าราญ  ทนพญ.บรูณา ทองปัน้ 
ทนพญ.ศรินิทรา เหนือคลอง  ทนพญ.กลัยา ปะวรรณะ   ทนพญ.วชัญา ดาแดง 
ทนพญ.ไปรมา เสน็หมาด  ทนพ.สนัต ิเจรญิสุข   ทนพญ.ศริพิร บุตรพรม 
ทนพญ.พรเพญ็ อนุโต   ทนพญ.ธรีจ์ฑุา เฟ่ืองบุญ  ทนพญ.ศริลิกัษณ์ คงพึง่ 
ทนพญ.ลดัดาวลัย ์ศรบีุญเรอืง  ทนพ.ปัทว ียิม้เจรญิ   ทนพญ.อรสิรา เพช็รจ์นิดา 
ทนพ.พทิกัษ์ เกยีกติตวิงษ์  ทนพญ.นิภาพร มงัสา   ทนพญ.สุทธดิา ภู่พลบั 
ทนพญ.จริาพร มงคลพนัธ ์  ทนพญ.ทพิวรรณ มลาวรรณ์  ทนพญ.ศตพร อนิพริดุ 
ทนพญ.อจัฉราพรรณ ยาวชิยั  ทนพญ.กติยาภรณ์ สายกระสุน  ทนพญ.อจัฉรพีร สมพงษ์ 
ทนพญ.ภทัรดา พรบิไหว  ทนพญ.นิภาพร ชุ่มมงคล  ทนพ.อนุวฒัน์ เรอืงศร ี
ทนพญ.นภสัชล ทองเกลีย้ง  ทนพญ.ศริวิรรณ จนิตสุนทรอุไร  ทนพญ.อาลพีาส มมีอง 
ทนพญ.นฤมล ประดบัเภท  ทนพญ.วลยัพร วชิยัศร   ทนพญ.ภทัรลกัษณ์ เอีย่มสอาด 
ทนพญ.วรรณภา ป้องทา   ทนพญ.ภทัระพ ีนวลละออง  ทนพ.ธนากร บ าขนุทด 
ทนพ.เทวนิธวิ ์รตันคุณาวฒัน์  ทนพ.นรนิทรพ์ชิญ ์โชตริตัน์  ทนพญ.สุภทัรา สอนสระค ู
ทนพญ.อุดมลกัษณ์ ฮยัวงษ์  ทนพญ.วรญัญา พรหมทา  ทนพญ.จริาพร ปานนุช 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทยร์ุ่นท่ี 21 จบปีการศึกษา 2553 (ต่อ) 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.ฟารดีา อนุกจิ   ทนพญ.ศรินิยา คนึงคดิ   ทนพญ.พรพรรณ เพง็นู 
ทนพญ.ธญัลกัษณ์ ล าใย   ทนพญ.สุพตัรา กติยิศ   ทนพญ.ฐติมิา โรยสกุล 
ทนพญ.ทพิยส์ุดา สบืสุวรรณ์  ทนพญ.จรภิรณ์ เพชรแหลมน ้า  ทนพญ.วนิดา กาลจกัร ์
ทนพญ.พชัญา นิลสนธ ิ   ทนพญ.องัคณา หาญกจิ   ทนพญ.สโรชา เกตุจนัทร ์
ทนพ.ชนิดนยั วฒันะ   ทนพญ.อรสิสา สาและ   ทนพญ.กญัฐกฎ บุญรตัน์ 
ทนพ.ปิยพนัธ ์ปะกะตงั   ทนพญ.อรสา กรรณกิาร ์  ทนพญ.รตันา เรยีบบวัป่า 
ทนพญ.ชนินาถ อ ่าอ าไพ   ทนพ.นวพล จีค๋รี ี   ทนพญ.ศริาพริณุ ประจงเศษ 
ทนพญ.ณฐัวด ีตอนโคกสงู  ทนพญ.ไพรนิทร ์ตุ่ยไชย   ทนพญ.รงัสมิา สุวรรณ์ 
ทนพ.ราชนั มนัจนัดา   ทนพ.ฐตินินัท ์พมิจัน่   ทนพญ.ทพิยรตัน์ พพิฒันบวรกุล 
ทนพญ.อรสิรา วริยิะวาร ี  ทนพ.ณฐัพงศ ์มลูพนัธุ ์   ทนพ.สกล สุนนัทราภรณ์ 
ทนพญ.รตันาภรณ์ มขุศร ี  ทนพญ.อนันา เจะ๊มะ   ทนพญ.ดารณุ ีเหงา้น้อย  
ทนพญ.วาณตีา มามะ   ทนพญ.อจัฉราภรณ์ กองหลงั  ทนพญ.สุชาดา วงคก์ าภู 
ทนพญ.สุดารตัน์ เพชรจร  ทนพญ.กอบพร จนัทรโ์พธิ ์  ทนพ.ฮาซนั มเูกม็ 
ทนพญ.เบญจพร พลดงนอก  ทนพญ.กนัยารตัน์ ก าลงัประสทิธิ ์ ทนพญ.สุนิษา สายเกษม 
ทนพ.วรวุฒ ิอศัวภมู ิ   ทนพ.เศรษฐพงษ์ ไกรดงพลอง  ทนพ.พงศเ์ทพ มะลาม   
ทนพ.อมรฤทธิ ์ไกรทตั   ทนพญ.จนัทนา ตอืบงิหมะ๊  ทนพญ.วราล ีเจยีมวุฒศิกัดิ ์  
ทนพญ.มชัฌมิา ราชาธริาช  ทนพญ.จริาภรณ์ จมูจะนะ  ทนพญ.ฤทยัรตัน์ อนิทรม์ยีนื 
ทนพญ.จริชัญา สมยาทว ี  ทนพญ.ขวญัฤทยั เหมอืนพรรณราย ทนพญ.ฐานะมาศ เขมรฐั 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทยร์ุ่นท่ี 22 จบปีการศึกษา 2554 จ านวน 101 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
ทนพญ.ศุภรานนัท ์ ทพิยส์ภุลกัษณ์ ทนพ.พงศธร  ชาญเนตร   ทนพ.จกัรพนัธุ ์ รณุเจรญิ 
ทนพญ.ปรศินา ขนัทะสมีา  ทนพ.จริพนัธ ์ มลาวรรณ์  ทนพ.อามานร ์ เทศอาเสน็ 
ทนพญ.สุทธริตัน์  อุดมเมธาภรณ์ ทนพ.พสิฐิ   ปิตตะพนัธุ ์   ทนพญ.ณรีนุช  พลูชนะ 
ทนพญ.ธนภรณ์  ธนเวชวศนิ  ทนพญ.ปารฉิตัร  คา้ทนัเจรญิ  ทนพญ.อุทุมภรณ์ เพช็รน้อย 
ทนพญ.ซาลมีา  ปาทาน   ทนพญ.จรยิา ชุมพล 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพญ.ยพุาพนิ อน้ทอง   ทนพญ.กุลธดิา ซ่ล ี   ทนพ.กรวฒัน์  สใีส 
ทนพ.พงศธร สทิธจิทัร ์   ทนพญ.ชนิภา ผลโพธิ ์   ทนพญ.มงคลชยั  สายพฤกษ์ 
ทนพ.จรวิทิย ์แยม้สุขสริริฐั  ทนพ.อุดมศลิป์  สุทธสิม   ทนพญ.ศรินิทพิย ์ โพธิจ์ติต ์
ทนพญ.รชันก  สตัยาภบิาล  ทนพญ.มนทริา  ดวงอนิตา  ทนพญ.ปัญญาพร แสงเพง็ 
ทนพญ.จรีภา  ชื่นตา   ทนพญ.สุวรียา  รงัวาร ี   ทนพ.โชคชยั  เลศิสุวรรณสทิธิ ์
ทนพญ.ภาวมิล ประสารทอง  ทนพญ.พรอุมา  บุญเพช็ร  ทนพญ.สุภาพร  ค าพา 
ทนพญ.ปิยวด ี จฑุากาญจน์ 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.ลดัดาวลัย ์ ศรบีุญเรอืง  ทนพญ.ณฐันนัท ์เจรญิสุข  ทนพญ.สุนทร ีชาวสวน 
ทนพญ.ภทัรดา พรบิไหว  ทนพญ.เอมวกิา จนัทรท์อง  ทนพ.อุดมศลิป์ สุทธสิม 
ทนพญ. มลธญิา  เบา้ทองจนัทร ์  ทนพ.พงศธร สทิธจินัทร ์  ทนพญ.ศรินิภา เพช็รนารถ 
ทนพญ.เนตรชนก ขวญับุญจนัทร ์ ทนพ.ณฐัวุฒ ิสอีว้น   ทนพญ.ศรินิทพิย ์โพธิจ์ติต ์
ทนพญ.ลกัขณา แท่นแกว้  ทนพ.อรรถพร ลายเสอื   ทนพญ.รชันก สตัยาภบิาล 
ทนพญ.อาทติยา เครอืภู่   ทนพ.นิรนัดร ์สุขวงศว์วิฒัน์  ทนพญ.มนทริา ดวงอนิตา 
ทนพญ.ภทัระพ ีนวลละออง  ทนพญ.จนิตนา ศริวิารนิทร ์  ทนพญ.ธนภรณ์ ธนเวชวศนิ 
ทนพญ.กุนชญา ดว้งเพชร  ทนพญ.เกษราภรณ์ กาญจนววิญิ  ทนพญ.นันทยิา ใหญ่ยงคท์นพ.
พงศธร ชาญเนตร   ทนพญ.บาดารยีะห ์ ดอเลาะ  ทนพญ.หริญัญา เป้ียฟ้า ทนพ.
จกัรพนัธุ ์รณุเจรญิ   ทนพญ.ปารฉิตัร คา้ทนัเจรญิ  ทนพญ.รสสุคนธ ์ชมเชย
ทนพญ.ณฐักิา ใจสมุทร   ทนพญ.สุดาลกัษ์ โทแกว้   ทนพญ.อภญิญา แกว้บุญ 
ทนพญ.อจัฉรพีร สมพงษ์  ทนพญ.จริานุช ภมูชิยัโชต ิ  ทนพญ.พชัร ีค ามัน่ 
ทนพ.ธรีชั กาฬพนัลกึ   ทนพญ.จนัทมิา ปัชฌาบุตร  ทนพ.จริพนัธ ์มลาวรรณ์ 
 ทนพญ.ภทัราพร ศรยีายาง  ทนพ.ฟารอซ ีเจ๊ะเตง็   ทนพญ.จติตมิา อนุภกัดิ ์
ทนพญ.อลสิรา ค าศร ี   ทนพ.อามานร ์เทศอาเสน็  ทนพญ.นัชฌา แกว้ประเพณี 
ทนพ.คณานสั จติผ่อง   ทนพญ.นันทนาพร สุขประเสรฐิ  ทนพญ.อจัฉรา พนัธุเ์จรญิ 
ทนพ.ณราชล ทติา   ทนพญ.นพรตัน์ วงคษ์า   ทนพญ.จรีภา ชื่นตา 
ทนพญ.ศุภลกัษณ์ จนัทรส์ม  ทนพญ.สุทธริตัน์ อุดมเมธาภรณ์  ทนพญ.สุวรียา รงัวาร ี
ทนพ.มงคลชยั สายพฤกษ์  ทนพญ.ชื่นกมล ศกัดา   ทนพญ.คทัรยีา กมลลิม้รตัน์  
ทนพญ.จริารตัน์ มาลยัทพิย ์  ทนพ.พสิฐิ ปิตตะพนัธุ ์   ทนพ.โชคชยั เลศิสุวรรณสทิธิ ์
ทนพญ.กุลธดิา แซ่ล ี   ทนพญ.ณีรนุช พลูชนะ   ทนพญ.มนสัว ีนิ่มนวล 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทยร์ุ่นท่ี 22 จบปีการศึกษา 2554 (ต่อ) 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.ทษิถพิรญ ์ศรวีไิล  ทนพ.จริวทิย ์แยม้สุขสริริฐั  ทนพญ.มรูนี จารง 
ทนพ.กรวฒัน์ สใีส   ทนพญ.วลยัลกัษณ์ ทองทบั  ทนพญ.จตุพร สุวงศ์ 
ทนพญ.ศุภรานนัท ์ทพิยศุ์ภลกัษณ์ ทนพญ.ธุวาพร สุวรรณลา  ทนพญ.ซาลมีา ปาทาน 
ทนพญ.ธนาภรณ์ อภธิานสริ ิ  ทนพญ.ศริวิรรณ เจรญิศร ี  ทนพญ.บงัอร สองศร ี
ทนพ.โมไนย ราชเมอืงขวาง  ทนพญ.ละอองเดอืน ศรภีริมย ์  ทนพญ.จรยิา สแีสนซุย 
ทนพ.ณรงศร์ชัต ์แทนหาญ  ทนพ.ปิยะ จนัทรภ์ริมย ์   ทนพญ.วารรีตัน์ เกดิธรีะพงศ์ 
ทนพญ.ศวิรนิทร ์คาดสนิท  ทนพญ.พรอุมา บุญเพช็ร  ทนพญ.ทพิยวรรณ แรท่อง 
ทนพญ.ศริพิร พวกอิม่   ทนพญ.สุภาพร ค าพา   ทนพญ.สุภารยี ์ปานอยู่ 
ทนพญ.ยธุนินัท ์ชเูชือ้   ทนพญ.ปัณณพร เหมอืนชู  ทนพญ.ปิยวด ีจฑุากาญจน์  
ทนพ.อนสั กะโด    ทนพ.ธรีภทัร ์ป่ินประดบั   ทนพญ.ส าอาง มรูะคา 
ทนพ.สุเมศร ์ชาวไทย      
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทยร์ุ่นท่ี 23 จบปีการศึกษา 2555 จ านวน 125 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
ทนพญ.ฐตินินัท ์ ถาน้อย   ทนพญ.สุธดิา  ชื่นกลิน่   ทนพญ.ปิยะนาถ หบีแกว้ 
ทนพญ.ศริพิร  คงพนัธ ์   ทนพญ.โนรนีี  อาล ี   ทนพญ.อภญิญา  ศรมินาทร 
ทนพญนิตยา  มะสนัต ์
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพ.เจษฎา  หอมเศยีร   ทนพญ.รชัฏาภรณ์  ชาภกัด ี  ทนพญ.ขวญัลดา  ไชยวงศ์ 
ทนพญ.สาวนิี  ยหีมาดเหรม  ทนพญ.วชิชุดา  เจรญิพงศ์  ทนพญ.กษมาวาด ีแลหา 
ทนพญ.วรางรตัน์  หมัน่การ  ทนพญ.เพญ็ภสัสร  ภธูรณ์  ทนพญ.บุษกร  เทยีมวงศ์ 
ทนพญ.ภสันนัทน์  โพธสิุวรรณ  ทนพ.ณฐัพล  เณรเถื่อน   ทนพญ.ศศนิิภา อธศิลีพนัธุ ์
ทนพญ.จนัทรจ์ภิา  กาญจนพพิกัตร ์ ทนพ.จตุรงค ์น้อยแสง   ทนพญ.วนัทนา  คลา้ยคลงึ 
ทนพญ.วรางคณา  คงคติ  ทนพญ.พชัมณ ทบัทมิ   ทนพญ.ชญัญา รอดหมาน 
ทนพญ.อภสิรา  ไชยวรรณ  ทนพญ.ชมยัพร  วงศว์รรณ  ทนพญ.วนัระว ี วารศีร ี
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.ไปรมา เสน็หมาด  ทนพ.กฤษดา ฤทธิน์าค    
ทนพ.วรายุทธ คนัสนิธ ์   ทนพญ.ปรมิประภา  หมนับุตร  ทนพญ.อจัฉรา จติรรกัษ์ 
ทนพญ.เนตรชนก ขวญับุญจนัทร ์ ทนพญ.พมิลมาศ ลาดศลิา  ทนพญ.กลัลกิา จนีหนู 
ทนพญ.วรณุยภุา เลศิสงคราม  ทนพ.ปรชัญา หาญเสอืเหลอืง  ทนพญ.ทพิยส์ุคนธ ์คชกฤษ 
ทนพญ.ณฐัญา นภาบณัฑติ  ทนพญ.ชญาดา เสรงิขนุทด  ทนพญ.ตอ้งใจ อ่อนเกตุพล 
ทนพ.วชริบดนิทร ์บุญรกัษา  ทนพ.กษฎิชิฐ ์อนนัเต่า   ทนพญ.รชันีกรณ์ คะสุวรรณ 
ทนพญ.สุนิสา ทองมา   ทนพญ.วรญัญา เนียมสุวรรณ  ทนพญ.อจัฉรยีาพร  สมพงษ์
ทนพญ.ลลดา สนทอง   ทนพญ.กมลนนัท ์บุญวรรณ  ทนพญ.ยุภาวรรณ ส่วยหมว่ย
ทนพ.ธนารตัน์ เมอืงอยู่   ทนพญ.เยาวลกัษณ์ เพชรนก  ทนพญ.ปิยพร จติรมุง่ 
ทนพญ.สุภาวด ีสอนนาค  ทนพญ.เพญ็ประไพ ท าบุญ  ทนพญ.มนทติา คชฤทธิ ์
ทนพญ.ดวงกมล ครามกระโทก  ทนพญ.อารรีตัน์ รตันประดษิฐ์  ทนพญ.พรทพิย ์ทองโคตร
ทนพญ.ศรินิภา กิง่ไธสง   ทนพญ.เยาวลกัษณ์ กระแสร ์  ทนพ.ธมาพนัธ ์ธญักจิทววีตัร
ทนพญ.บุพพชา ค ้าคณู   ทนพ.พงศกร วนัทาพงษ์   ทนพญ.กติตยิา ระยะไมตร ี
ทนพญ.ธญัวรตัม ์นิ่มแกว้  ทนพญ.วลัลภา แผละกระโทก  ทนพญ.รสุณีย ์และจะโรจน์ 
ทนพญ.มานิตา เจยีมพลายจติร ์  ทนพญ.ลาวลัย ์โต๊ะสะฮะ   ทนพญ.จรีะภา ด ารงโภคภณัฑ ์
ทนพญ.ระววิรรณ คลากระโทก  ทนพญ.สุมาล ีนิลแยม้   ทนพญ.รุง้ตะวนั จนีโน 
ทนพญ.นุชนาถ   เสง้ชู   ทนพญ.ศรณัยา สุวรรณทบั  ทนพญ.นัทธห์ทยั ดวงค าดี
ทนพญ.ณชินนัทน์ เพช็รคาน  ทนพญ.ศกุนตลา โกสะรทุธะ  ทนพญ.วไิลลกัษณ์ มะณรีตัน์ 
ทนพ.วชัรชยั ธรรมเรงิ   ทนพญ.ชุตมิา แซ่พู่   ทนพญ.พรพมิล เลยยทุธ 
ทนพญ.ภาวณิ ีด าข า   ทนพญ.สาวนิี ยหีมาดเหรบ  ทนพญ.โสภติา เสงีย่มรตัน์
ทนพญ.พฌิฌา ศรสีวสัดิ ์  ทนพญ.จรสัแสง พลเสน   ทนพญ.ฐติกิานต ์ไชยจนัดา
ทนพญ.วราลกัษณ์ ฮวบลอยฟ้า  ทนพญ.สุภาวด ีสายเสนา  ทนพญ.รชันีกร ทบัไทร 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทยร์ุ่นท่ี 23 จบปีการศึกษา 2555 (ต่อ) 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.นินญัญา เครือ่งกณัฑ ์  ทนพญ.ศุภานันท ์จนัธมิา  ทนพ.อโณทยั ผาสุขขนัธ ์  
ทนพ.ธรีพนัธ ์ส่งศร ี   ทนพญ.ศจพีร พนาพทิกัษ์กุล  ทนพญ.จรยิา อาษาศร ี
ทนพญ.ปาเลว ีงามข า   ทนพ.มานะศกัดิ ์เพง็นภาศริกุิล  ทนพญ.ธดิารตัน์ ถาวงษ์ 
ทนพ.เจนภพ องัคะสุวรรณ์  ทนพ.สทิธชิยั ดอนมลู   ทนพญ.วชิุรดา กลางสงูเนิน 
ทนพญ.มาลสิา แกงบวน   ทนพญ.พมิญาดา พพิฒันมงคลกจิ ทนพญ.ภทรพรรณ มดี ี
ทนพ.สกักรนิทร ์ไชยมงคล  ทนพญ.องัคว์รา ช่อทองด ี  ทนพญ.อภญิญา ศริมินาทร 
ทนพญ.ทสิา เจรญิวยั   ทนพญ.รชันิกร เป้ียสา   ทนพญ.หทยัภทัร แกว้ผุดผ่อง
ทนพญ.โสภดิา อาจปรุ   ทนพญ.คอรอ๊ีะห ์เจ๊ะด ี   ทนพ.อสัมล ฝ่ายจติรชอบ 
ทนพญ.อารยา อนัทรง   ทนพญ.พรรณราย บุญม ี  ทนพญ.พรพมิล จ าเรญิทพิย์
ทนพญ.องัสุมาลนิ อนิอว้น  ทนพ.วนัเฉลมิ ศริโิชต ิ   ทนพญ.ธนนนัท ์อนิมานพทนพญ.
จฬุาลกัษณ์ ประมลูจะโก   ทนพญ.ภณัฑริา มาตยาบุญ  ทนพญ.จริาภรณ์ ไทยเจรญิ 
ทนพ.อาคม ศรคี าพุฒ 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทยร์ุ่นท่ี 24 จบปีการศึกษา 2556 จ านวน 152 คน 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
ทนพญ.อุทยัภรณ์ มานาง  ทนพญ.แกว้กฌัหา  กจิประสงค ์  ทนพญ.ศริาตร ีเกดิจร 
ทนพญ.สุกญัญา  บรสิุทธิ ์  ทนพญ.สุรยีพ์ร เจะ๊ยโูซ๊ะ   ทนพ.ธนาวุฒ ิ วจันประดษิฐ ์
ทนพญ.อรวรรณ  นวลด ี  ทนพญ.ณฐัวด ีวฒันะ   ทนพญ.วลิยัพร  ศรสีุกใส 
ทนพญ.เฟ่ืองฟ้า  รกัษาสุรสาร  ทนพญ.จริาพร  ศรนีอก   ทนพญ.วรินัดา มบีุญญา 
ทนพญ.จรยิา ศรชยั   ทนพญ.สุชารตัน์  สนิทไชย  ทนพญ.นวลนภา  จรจ ารสั 
ทนพ.ธนากร อนิต๊ะ   ทนพญ.ณฐัมน ศริลิกัษณ์  ทนพญ.อรอนงค ์ เผ่าเพง็ 
ทนพญ.ฌาตยา  หรญิรกัษ์  ทนพญ.ฤดมีาส ค าสุดแสง  ทนพญ.ปารฉิตัร อตชิาตธิานินทร ์
ทนพญ.ชญาดา วยิาสงิห ์  ทนพ.ธนาวุฒ ิ โคกสงูไชโย  ทนพ.ณฐัพงศ ์ ปารแีกว้ 
ทนพญ.ดลนภา  พรมจติต ์  ทนพญ.อรวรรณ  บวัรอด  ทนพญ.อบิดฮีาจ  มะมงิจ ิ
ทนพญ.ปรยีารตัน์  นะวฒักุล  ทนพญ.สุกฤตา ฤกษ์ถนอม  ทนพ.ศุภณฎัฐ ์ อนุวตัรวมิล 
ทนพญ.ศศธิร  มลูทองน้อย  ทนพ.กติตพิชิญ ์ตาตะเกษม  ทนพญ.อจัฉราภรณ์  นุสทิธิร์มัย ์
ทนพญ.แวววมิล  ตุลาลกัษณ์  ทนพญ.นวพจน์  เพชรมณ ี
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
ทนพญ.อรษิา  ปิตตาทะสา  ทนพญ.ธดิาพร  สุโนภกัดิ ์  ทนพญ.จริวรรณ  อุ่นทอง 
ทนพญ.วนัเพญ็  ปานช ู   ทนพญ.จารวุรรณ  สายรุง่เรอืงศลิป์ ทนพญ.ภทัรวด ี ศรโีสภณ 
ทนพ.อภชิยั  อนิทรท์อง   ทนพญ.นภาเพญ็  เยน็ทราง  ทนพญ.อภญิญา  ตลอดไธสง 
ทนพญ.บุศรา  เบญจเลศิยานนท ์ ทนพญ.ใจทพิย ์ มมีงคล   ทนพญ.พชัร ี จลุตะขบ 
ทนพญ.วรางคณา ปัญญาวงค ์  ทนพญ.ฐฺตนินัท ์ ศรสีมบตั ิ  ทนพ.วสนัลยี ์ ไหรเจรญิ 
ทนพ.ดนุพงษ์  ประยรูเพชร  ทนพญ.ภทัฐติา  ชบูวั   ทนพ.สมประสงค ์ ปรไิพบลูย ์
ทนพญ.สาลนีิ  เหล่าฤทธิ ์  ทนพญ.อรพรรณ อศัววบิลูยพ์นัธุ ์ นทพญ.ปรยีาภรณ์  ด าทองหา 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพญ.รตันาภรณ์  บวรรมัย ์  ทนพญ.ชาลสิา  ขนัอุระ   ทนพญ.จนิดารตัน์ นบัแสง 

ทนพ.อภชิาต  อุดมจริศริโิชต ิ  ทนพญ.กิง่กาญจน์ รกัษ์มณี  ทนพญ.วชัรพีร  ศรสีวสัดิ ์
ทนพญ.ณฐักานต ์ หมวดอ่อน  ทนพ.วชริบดนิทร ์บุญรกัษา  ทนพญ.วนัวสิา  ภาเจรญิสุข
ทนพญ.ธรีว์รา กรชิแกว้   ทนพญ.อจัฉราภรณ์  มุง่ด ี  ทนพญ.นภเกตน์  มาลนีนัท ์

ทนพ.อโณทยั ผาสุขขนัธ ์  ทนพญ.ชไมพร  ห่อกจิรุ่งเรอืง  ทนพ.ชยัชรตัน์ หยวกกลิน่ 

ทนพ.วรวุฒ ิอศัวภมู ิ   ทนพญ.สุณสิา ลอยแกว้   ทนพญ.กุลนิษฐว์รา  ทพิยเ์สนา
ทนพญ.วล ีจนัทรสุกร ี   ทนพญ.ลภศัรนิทร ์ศาลาจนัทร ์  ทนพญ.กนัยกานต ์อุระแสง 

ทนพญ.สุจติรา   ไตยมณี  ทนพญ.พมิญาดา พพิฒันมงคลกจิ ทนพญ.เนรญันิตย ์ กุลวงค ์

ทนพญ.วไิลลกัษณ์ มะณรีตัน์  ทนพญ.กลัยฐ์ติา อนิมานพ  ทนพญ.วลิยัพร ศรสีุขใส 

ทนพญ.จติสุภา  ใชช้า้ง   ทนพ.ณฐัวุฒ ิแซ่ลิม้   ทนพญ.อสัวาณ ีมะดาองิ 
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บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

บณัฑิตเทคนิคการแพทยร์ุ่นท่ี 24 จบปีการศึกษา 2556 (ต่อ) 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์  
ทนพ.อนุสรณ์  เงานอ   ทนพ.ประกาศศกัดิ ์ เมา่กรดู  ทนพญ.ภญิญาดา  หนัประดษิฐ์
ทนพญ.ไลล่าล ์บุญญอาภานนท์  ทนพญ.ศรินุิช  เชีย่วชกุูล  ทนพญ.ภสัพร แซ่เตยีว 

ทนพญ.ธญัญาภรณ์ มาลยั  ทนพญ.ชญาดา เสรงิขนุทด  ทนพญ.จฑุามาศ โมแ้ซง  
ทนพญ.อุษา  อยูค่ง   ทนพญ.พมิพาวรรณ สมดุทอง  ทนพญ.สุนิสา เดชเลย ์  

ทนพญ.กนกวรรณ  ฟุ้งพมิาย  ทนพญ.อรณุ ีคุนทา   ทนพญ.จฬุารตัน์  อ๊อดเวช 

ทนพญ.ชนธชิา แรงด ี   ทนพ.การณัย ์ สารรตัน์   ทนพญ.สุพรรตัน์ ถิน่ค าบง 

ทนพ.โยธนิ สรอ้ยนาค   ทนพญ.ปรยีดา  ลุนใต ้   ทนพญ.ไมมนู  มาหะดุง  
ทนพญ.มลทวิา ประชานอก  ทนพ.อรรถสทิธิ ์พรรกัษมณี  ทนพญ.วรศิรา เหมอืยไธสง 
ทนพญ.ศศพิมิพ ์ขวญัขา้ว  ทนพญ.จตุพร  เมอืงแดง   ทนพญ.นภาเพญ็ เยน็ทรวง 
ทนพ.ไชยาวุฒ ิ กรกนก   ทนพญ.มารนิา  ปปูาน   ทนพญ.กุสุมา ภาเรอืง  
ทนพญ.ลดัดาวลัย ์ประหยดัทรพัย ์ ทนพญ.ชยดุา  ลลีายทุธโ์ท  ทนพญ.ณพชิภร จนัเวยีง 
ทนพญ.ชุตมิา นะรารมัย ์  ทนพญ.อรวรรณ กลงึเทศ  ทนพ.นฤพงศ ์ภนูิคม 
ทนพญ.สุวาร ีมลูวนั   ทนพญ.เกศนิี เกยีรตซิมิกุล  ทนพญ.ณฐัรดิา เวยีงดนิด า 
ทนพญ.แพรวนภา คลา้ยทอง  ทนพญ.ทพิวรรณ แสงแกว้  ทนพญ.อยัลดา ซารมิ  
ทนพญ.รตัตยิา ป้องกนั   ทนพ.นครนิทร ์ยงยนื   ทนพ.เศรษฐศกัดิ ์ผลสมบูรณ์ 
ทนพญ.ณฐัมน ศริลิกัษณ์  ทนพญ.นุศรา พืน้ดอนเคง็  ทนพญ.พรรณนิภา โชตชิาร ี
ทนพญ.อรโุณทยั โมด้า   ทนพญ.อสิสรยี ์กงัแฮ   ทนพญ.เมลานี เกดิทอง  
ทนพ.นฐัวานนท ์ภมูภิาค  ทนพญ.วชิญาพร  ฉวเีรอืง  ทนพญ.ปรยีารตัน์   
ทนพญ.ณาตยา หริญัรกัษ์  ทนพญ. สุกญัญา แกว้ศลิา  ทนพญ.ปรยีาภรณ์ ด าทองทา
ทนพญ.รตันาพร ธรีาธรรม  ทนพ.นรารฐั  เลกินอก   ทนพ.เกรยีงไกร  ค าศรรีะภาพ
ทนพญ.ปิยะนุช แกว้ระยบั  ทนพญ.ศุภลกัษณ์ ระกา   ทนพญ.ฑฏิฐติา พลูสุทธิ ์ 
ทนพญ.เอวติรา ค าภาวงษ์  ทนพญ. อสัมะ บากา   ทนพ.ชวดล ด่านภกัด ี  
ทนพญ.วณีา ระดาฤทธิ ์   ทนพ.นท ีอิม่วฒันกุล   ทนพญ.ณฏัฐา ทองจ ารญู 
ทนพ.อภคิุณ ตุนก่อ   ทนพญ.ศริพิร กลา้พมิาย   ทนพญ.ปณติา พรามฤทธิ ์
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