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 ทุกวนันี้ นักวชิาการเขาว่ากนัว่ารอ้ยละ ๖๐ - ๗๐ ของการตดัสนิในเกีย่วกบัการตรวจ
รกัษาคนไข้ การรบัคนไขใ้นและการจ่ายออก ล้วนขึ้นอยู่กบัผลตรวจวเิคราะห์ทางเทคนิค
การแพทย์ที่แม่นย าและทนักาลของนักเทคนิคการแพทย์  เรื่องนี้คุณพ่อประสทิธ์และผมไม่
ทราบเรือ่งนี้มาก่อน  เราใชส้ามญัส านึกเอาเองว่าเมือ่มกีารแพทย ์พยาบาล กต็้องมหีอ้ง Lab 
มนีักเทคนิคการแพทยค์อยตรวจวเิคราะหร์ว่มเป็นทมีงาน คณะเทคนิคการแพทยจ์งึมมีานาน
ทดัเทยีมอายุของมหาวทิยาลยั ที่น่าภาคภูมใิจคอืบณัฑติของเราไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  คน 
มผีลงานน่าชืน่ชมทีเ่ราน ามาประมวลไวบ้างสว่นในหนงัสอืเลม่นี้ 
 
 ผมมคีวามยนิดีเป็นอย่างยิง่ที่ท่านผู้บรหิารและคณาจารย์ของคณะ  มคีวามตื่นรู้ อยู่
เสมอถงึศาสตรแ์ละศลิป์ของวชิาชพีทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็  และแสวงหาโอกาสใหม ่ๆ 
ในระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค และสากลโลกทีส่ามารถจะน ามาถ่ายทอด  ปรบัปรงุ  เปลีย่นแปลง  
เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพนี้อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้มีความมุ่งมัน่ที่จะสรรค์สร้าง  
“มาตรฐานเทคนิคไทยให้ก้าวไกลสู่อาเซียน” ซึ่งผมเชื่อว่างานวจิยัและพฒันานวตักรรม
ใหม่อาจน าเราก้าวไกลสู่สากลได้  และหวงัว่าพลพรรคทัง้มวลไม่ว่าศษิย์เก่า  ศษิย์ปัจจุบนั 
และศษิยใ์หมจ่ะรว่มผนึกก าลงักนัสรา้งสรรคง์านอนัมปีระโยชน์ต่อมนุษยช์าตติ่อไปในอนาคต  
 

(ดร.อาทติย ์ อุไรรตัน์) 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรงัสติ 



 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ในวาระทีค่ณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัรงัสติเขา้สู่ปีที ่30 ในปีนี้นัน้ นับไดว้่า
คณะไดเ้ตบิโตขึน้อยา่งเตม็ตวั และสมบูรณ์แบบ โดยเหน็ไดช้ดัจากบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา
จากที่นี่ มคีวามเจรญิก้าวหน้าและประสบความส าเรจ็ จนเป็นที่ยอมรบัในวงการวชิาชพี
เทคนิคการแพทย ์และสงัคมโดยทัว่ไป 

ความส าเรจ็ดงักล่าวขา้งต้นอาจกล่าวไดว้่ามาจากความรกัของคณบดทีุกท่านที่ผ่าน
มา และความรกัของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีต่อนักศึกษาทุก ๆ คน  ตลอดจนความ
ภาคภูมใิจในวชิาชพีเทคนิคการแพทยซ์ึง่ถอืว่าเป็นวชิาชพีทีม่เีกยีรต ิมศีกัดิศ์ร ีสามารถท า
ประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมและประเทศชาตอิยา่งมากมายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นวทิยาศาสตร์
สขุภาพ 

อกีสิง่หนึ่งทีน่่าภาคภูมใิจไมแ่พก้นั คอืวธิกีารเรยีนการสอนทีค่ณะไมไ่ดมุ้ง่เน้นเฉพาะ
ในแงว่ชิาการเท่านัน้แต่ยงัเสรมิสรา้งใหน้ักศกึษา ไดม้โีอกาสใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม
ในรปูแบบต่าง ๆ ซึง่เป็นการบ่มเพาะนกัเทคนิคการแพทยร์ุน่ใหมท่ีช่ว่ยกนัจรรโลงสงัคมแหง่
การใหแ้ละแบ่งปันต่อไป   

สุดทา้ยนี้ผมใคร่ส่งความปรารถนาอนัดตี่อคณะเทคนิคการแพทย ์ท่านคณบดทีุก ๆ
ทา่น คณาจารย ์เจา้หน้าที ่รวมถงึศษิยเ์กา่และนักศกึษาทุก ๆ คน ใหป้ระสบกบัความส าเรจ็
ดังปรารถนา มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยรงัสิต
ยิง่ๆขึน้ไป 
 

(รองศาสตราจารย ์วสิตูร จริะด าเกงิ) 
รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร 

“นักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี 

สามารถท าประโยชน์ให้แก่ สังคมและประเทศชาติ 

    อย่างมากมาย” 
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“ผมรู้สึกภูมิใจ กับความก้าวหน้า 

                              ของคณะเทคนิคการแพทย์” 

มากมาย หากจะยอ้นไปเมือ่  30 ปีทีแ่ลว้ มหาวทิยาลยัตอ้งการผลติบณัฑติในสาขาวชิาทีข่าด
แคลน เพื่อจะออกไปรบัใชส้งัคมอันจะเกดิประโยชน์ต่อสว่นรวม คณะเทคนิคการแพทยเ์ป็น
อกีคณะหนึ่งที่ผลติบุคลากรในต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย ์เพื่อน าที่ปฎิบตังิานด้านการ
ตรวจทางเทคนิคการแพทย ์ภายในหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์

 
 ผมรูส้กึภมูใิจกบัความกา้วหน้าของคณะเทคนิคการแพทย ์และชืน่ชมบณัฑติของคณะ
เทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลยัรงัสติ มศีกัยภาพไดส้รา้งชือ่เสยีงจนเป็นทีป่ระจกัษ์ในระดบั
นานาชาติ จากผลงานของบัณฑิตที่ได้รบัรางวัล The Best Post-graduate Student in 
Biomedical จาก Curtin University of Technology ประเทศออสเตรเลยี ซึง่จะเหน็ไดว้่าเรา
สามารถแข่งขนักับสถาบันอื่น ๆ ได้อย่างสมศกัดิศ์ร ี จนเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รบัการ
ยอมรบัจากสงัคมทัง้องคก์รภาครฐัและเอกชน 
 
 ในโอกาสครบรอบสถาปนา 30 ปี จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวทิยาลยัรงัสติ จะไดร้วมพลงักนัพฒันา การเรยีนการสอนทีม่กีารบูรณาการความรูใ้น
สาขาวชิาชพี  วชิาการ และวจิยัใหม้คีวามกา้วหน้าสูร้ะดบัสากลต่อไป 
 
 
 
 

(ผศ.ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร) 
รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ 
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วชิาชพีเทคนิคการแพทย์ เป็นวชิาชพีที่ใชอ้งค์ความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เฉพาะดา้นชว่ยในการตรวจยนืยนัการวนิิจฉยัโรค  และการประเมนิตดิตามผลการรกัษาผูป่้วย  
นับเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญในระบบบรกิารสุขภาพ  จะทวีความส าคัญและเป็นที่
ตอ้งการมากขึน้ในอนาคต  เนื่องจากความซบัซอ้นเพิม่ขึน้ของการเจบ็ป่วย ทีจ่ าเป็นตอ้งใชก้าร
ตรวจยนืยนัผลจากวนิิจฉยัและตดิตามการรกัษาพยาบาลอยา่งหลากหลาย  และใกลช้ดิเพิม่ขึน้ 

เป็นทีน่่ายนิดอียา่งยิง่  นบัตัง้แต่มหาวทิยาลยัรงัสติ  ไดจ้ดัตัง้คณะเทคนิคการแพทยแ์หง่
นี้ข ึน้  ตัง้แต่ปี พ.ศ.2530 คณะแหง่นี้ไดผ้ลติงานวจิยัทีท่รงคุณค่าเป็นจ านวนมาก  และบณัฑติ
รุน่แลว้รุน่เล่า  ไดส้รา้งคุณประโยชน์ต่อสงัคมและครอบครวั  หลายท่านไดก้วา้ขึน้สูต้ าแหน่งที่
ส าคญัในวชิาชพี  ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน  และเป็นทีย่อมรบัของสงัคมและวชิาชพีกนัเอง 
 เนื่องในโอกาสครบรอบ  30  ปี  การสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวทิยาลยั
รงัสติ ผมขออวยพรให ้ผูบ้รหิาร  คณาจารย์  บุคลากร  ตลอดจนนักศกึษาของคณะทุกท่าน  
จงประสบแต่ความสขุ ส าเรจ็ สมหวงั ในสิง่ พึง่ปรารถนาทุกประการ 

ขอตัง้ความหวงัว่า  คณะนี้จะพฒันากา้วหน้าต่อไปอยา่งไมห่ยุดยัง้  สอดคลอ้งกบัความ
เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีี่เป็นไปอย่างรวดเรว็และเป็นพนัธมติรที่ทรงคุณค่าใน
ระบบสขุภาพไทย  ทีมุ่ง่สูค้วามเป็นสากล  เป็นศนูยก์ลางสขุภาพของโลก 

 
 
 
 

(นายแพทยศ์ุภชยั  คุณารตันพฤกษ์) 
รองอธกิารบดฝ่ีายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

“นับเป็น วิชาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญ 

             ในระบบบริการสุขภาพ จะทวีความส าคัญ 

และเป็นที่ต้องการในอนาคต” 
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    “มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ 
 ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ    

ที่พึงประสงค์ส าหรบับัณฑิตในศตวรรษที่ 21” 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แหง่การจดัตัง้คณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลยัรงัสติ 
ฝ่ายกจิการนักศกึษาขอแสดงความชืน่ชมกบัความส าเรจ็ของคณะ ทีม่สีว่นส าคญัในการพฒันา
นกัเทคนิคการแพทยใ์หม้มีาตรฐานเทยีบเทา่นานาชาต ิ ผา่นกระบวนการเรยีนรูท้ ัง้ในและนอก
หลักสูตร เพื่อให้ผู้เรยีนมีกษะทัง้ Hard Skill และ Soft Skills  ซึ่งเป็นทักษะที่พึงประสงค์
ส าหรบับณัฑติในศตวรรษที ่ 21  
 การทีค่ณะเทคนิคการแพทยป์ระสบความส าเรจ็มาจนทุกวนันี้  เกดิจากความรว่มมอืรว่ม
ใจของบุคลากรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกคน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ตัง้ใจ ความเพียร
พยายามทีจ่ะสรา้งนักเทคนิคการแพทยท์ีม่จีติวญิญาณความเป็นมนุษยท์ีท่รงคุณค่าและมพีลงั
ในการพฒันาสงัคมชาตแิละสงัคมโลกตามปณธิานของมหาวทิยาลยัทีจ่ะเป็นขมุพลงัทางปัญญา
ของชาต ิ เพือ่ปฎริปูประเทศไทยสูส่งัคมธรรมธปิไตย 
 ขออาราธนาคุณพระศรศีาสดาและสิง่ศักดิส์ ิทธิใ์นสากลโลก  ได้โปรดดลบันดาลให้
คณาจารยเ์จา้หน้าทีแ่ละนกัศกึษาของคณะเทคนิคการแพทย ์มแีต่ความสขุความเจรญิ  เตม็ไป
ด้วยพลงัแห่งการสร้างสรรค์ที่จะขบัเคลื่อนให้คณะวชิาอนัเป็นที่รกัยิง่ของทุกคนมแีต่ความ
เจรญิกา้วหน้ายิง่ ๆ ขึน้ไป  

 
 
 

ดร.พงศภ์ทัร  อนุมตัริาชกจิ 
รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“นักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์  

   ทีส่ าคัญส าหรับประเทศไทย” 

 

 ในวาระครบรอบ 30 ปี ของคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งได้ก่อตัง้มาพร้อม  ๆ กบั
มหาวทิยาลยัรงัสติ  ผมขอแสดงความยนิดกีบัความส าเรจ็ของคณะเทคนิคการแพทย ์ใน
ทุก ๆ ด้าน ตัง้แต่การจดัการเรยีนการสอนที่ได้คุณภาพไปจนถึงการผลิตนักเทคนิค
การแพทย ์ซึง่ถอืวา่เป็นทรพัยากรมนุษยท์ีส่ าคญัส าหรบัประเทศไทย 
 
 ทัง้นี้ ผมขอขอบคุณคณาจารย ์บุคลากรในคณะทุกท่าน ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั  
ที่ท าใหค้ณะเทคนิคการแพทย์ประสบความส าเรจ็ ผมจงึขอใหค้วามตัง้ใจและการทุ่มเท 
ก าลงักายก าลงัใจของทุกท่านนัน้ บนัดาลใหเ้กดิความส าเรจ็อย่างต่อเนื่องในอนาคต กบั
คณะเทคนิคการแพทยต์่อไป 
 
 
 
 
 

(ดร.อรรถวทิ  อุไรรตัน์) 
รองอธกิารบดฝ่ีายแผนพฒันาและแผนการเงนิ 
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บทสัมภาษณ์ 
ผศ.เลอสรวง ชวนิตย์ 
ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๗ 

แนวคิดการจดัตัง้คณะฯ ตอนนัน้ผมท างานอยู่ที่
คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล ศ. ดร.
พรชัย  มาตังคสมบัติ  ได้ชวนให้ไปช่วยงาน 
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัรงัสติ ดร.อาทติย ์ อุไรรตัน์ 
เพื่ อจัดตั ้งคณะเทคนิคการแพทย์ ผมเห็ นว่า 
ดร.อาทติย์   อุไรรตัน์ เป็นบุคคลที่ผม ศรทัธา จงึ
เป็นโอกาสดแีละเต็มใจร่วมงานด้วย เป็นอย่างยิง่ 
ทุกท่านมคีวามเห็นตรงกนัว่า ควร จะมกีารจดัตัง้
มหาวทิยาลยัเอกชนที่มชีื่อเสยีง ให้กบัประเทศเรา 
เหมอืนในต่างประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา ได.้....ซึง่
ถือเป็นก้าวแรกของการ จัดตัง้ ผมคิดว่าถ้ามี
มหาวทิยาลยัเอกชน ทีม่ชีื่อเสยีง และเป็นทีย่อมรบั
ในประเทศไทยบ้างจะเป็นการดีอย่างยิง่ ในขณะ
นัน้ตอนที่ผมมา มคีนร่างหลกัสูตรไว้บ้าง เท่าที่จ า
ได้ อ.ยงยุทธ  สัจจะวานิช (ท่านเป็นรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข ในขณะนัน้) ท่านเป็นหวัหน้า
คณะฯ ตอนรา่งหลกัสตูร 
....เป็นธรรมดาในเริม่แรกย่อมมีปัญหา อุปสรรค
บ้าง  ผมก็พยายามแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  ท่ าน
อธิการบดี เป็นก าลังช่วยที่ส าคัญของผมในการ
แกปั้ญหาทีม่ ีโดยตลอด  
 
 

ผมเป็นคณบดีตัง้แต่ปี พ.ศ.2530 - 2547 (ประมาณ 
17 ปี) ผมอยากเห็นคณะซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถทีจ่ะท างานไดด้ ีและ ต้องการพสิูจน์ตวั
ผมซึ่ งท างานมาหลายแห่ ง ว่ ามีความสามารถ
เพยีงพอไหมทีจ่ะจดัตัง้คณะ ขึน้มาได ้กร็ูส้กึอุ่นใจที่มี
ท่ านอธิก ารบดี เป็ นแรงใจ และช่ วยสนั บส นุน 
อยูต่ลอดเวลา จงึท าใหต้วัผมรูส้กึกลา้ทีจ่ะกระท า 

ในขณะนัน้... บุคลากรของคณะ โดยเฉพาะ
คณาจารยห์ายากมาก ซึง่อาจารยท์ีเ่ราจะเลอืกมาตอ้ง
มคีวามสามารถเป็นที่ยอมรบั และขณะนัน้ไม่ให้รบั
อาจารย์ต่างจังหวัดมา เพราะกลัวเราจะไปแย่ง
อาจารย ์มาจากต่างจงัหวดั และตอ้งดูว่าอาจารยท์ีเ่รา
จะเลอืกมาต้องตรงกบัสาขาที่เรามซีึ่งหายากมากใน
ขณะนัน้ 

ในส่ วนของนักศึกษาเราได้นั กศึกษาที่
กระตอืรอืรน้ ใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน อาจารยก์บันักศกึษาสนิท
สนมกัน  อาจเป็น เพราะจ านวนนักศึกษาน้อย 
สมัพนัธภาพของอาจารย ์นักศกึษา เป็นไปดว้ยด ีผม
ภูมใิจนักศกึษาขณะนัน้มาก ในแต่ละรุ่นสามารถสอบ
ใบประกอบฯ ไดเ้กอืบ 100% 
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บทสัมภาษณ์ 
ผศ.เลอสรวง ชวนิตย์ 
ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๗ 

ผมรกัใคร่และดใีจกบัศษิยเ์ก่าทุกคน ผมเหน็พวก
เขาน่ารกัทุกคน ตัง้แต่สมยัเรยีนเขาท าชื่อเสยีงให้
คณะพอสมควร ผมอยากให้พวกเขามีแต่ความ
โชคดี ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน ผม
คอยเงี่ยหูฟัง ตลอดเกี่ยวกับลูกศิษย์ ผมมคีวาม
ภมูใิจแทนพวกเขาเป็นอยา่งยิง่ 
  

เน่ืองในโอกาสท่ีคณะฯ จดัตัง้ครบรอบ 
30 ปีน้ี ผมอยากให้ทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองใน
โอกาสนี้ เพื่อแสดงความคดิเหน็ร่วมกนัและเป็นปี
แรกของการเปิดอาเซยีน ในความคดิเหน็ส่วนตวั
คิดว่า ควรจะมุ่ งเน้นให้มีการ พัฒนาวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ในด้านการตรวจวนิิจฉัยใหม่ๆ 
ใหไ้ดผ้ลรวดเรว็ถูกตอ้งอย่างม ีประสทิธภิาพ หาก
เรามุ่งเน้นไปในแง่ดงักล่าวได้ในอีก 10 ปี เราจะ
พฒันาจนเป็นทีย่อมรบัไดไ้มย่าก 
 

ผมพูดกบัอาจารย์ทัง้หลายที่นี่ว่านักศึกษาที่
จบทุกคน เขาจะมตีราของมหาวิทยาลยัรงัสติติดตัว
เขาตลอดเวลา เราต้องให้ความรูเ้ขา และดูแลเขาให้ด ี
เพราะจะติดตัวเขาไป ในปัจจุบันการส่งเสริมให้
นักศกึษามคีุณธรรมจรยิธรรม ผมเหน็ว่าควรท าอย่าง
ยิง่ เพื่อให้นักศกึษาเป็นคนเก่งและคนดที าประโยชน์
ใหป้ระเทศชาตต่ิอไป 

อยากฝากข้อคดิให้บุคลากรทุกท่าน ช่วยกนั
คดิว่าจะท าอย่างไรใหส้งัคมยอมรบันักศกึษาทีจ่บจาก
มหาวทิยาลยัรงัสติ ทัง้ในแง่วชิาการ ความรูแ้ละการ
ปฏบิตัไิด้ และขอให้พฒันาด้านการเรยีนการสอนให้ดี
ยิ่งขึ้นตามไปด้วย โดยถ้าท าให้นักศึกษาสอบใบ
ประกอบฯไดม้าก เราจะเป็นทีย่อมรบัไดด้ขีึน้ 

ผมขอฝากถึงบุคลากรทุกท่านที่มาอยู่ที่นี่ก็
ล้วนท าเพื่ อเด็กและสถาบัน ผมเชื่อว่าทุกท่านมี
ความสามารถ โดยเราควรร าลกึว่าต้องร่วมมอืกันทีจ่ะ
ท าให้สงัคมยอมรบัในตวันักศกึษาของเรา เพราะการ
จบจาก มหาวทิยาลยัรงัสติจะตราตรงึนักศกึษาทุกคน
ตลอดไป 
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ผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา 
ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒ 

ผศ. ทนพ.พิศิษฐ์ นามจันทรา ได้ร ับการ
คัด เลือกจากสมาคม เทคนิคการแพทย์แห่ง
ประเทศไทยให้เป็นนักเทคนิคการแพทย์ ดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ.2550 โดยได้เข้ารบัประทานโล่รางวลั 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชา 
ทินัดดามาตุ ในการประชุมวิชาการประจ าปี สมาคม
เทคนิค การแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

ทางเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับพิษภยัของบุหรี่ ให้
ค าแนะน าแหล่งในการเลกิบุหรี ่และให้บรกิารตรวจ
ทางหอ้งปฏบิตักิาร เพื่อช่วยวนิิจฉัยการสูบบุหรี ่เช่น 
การตรวจวดัคารบ์อน มอนอกไซด์ในลมหายใจ และ
การตรวจโคตินินในปัสสาวะ ในส่วนของนักศึกษา
ของคณะเทคนิคการแพทยไ์ดร้่วม ในการจดักจิกรรม
รณรงค์การงดสูบบุหรีภ่ายในมหาวทิยาลยั ร่วมกับ
นกัศกึษาคณะต่าง ๆ ทางดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ  

คณะเทคนิคการแพทย์จดัสมัมนาอาจารย์
แล ะนั กศึกษ ากลุ่ ม วิช าวิท ยาศาสตร์สุ ขภ าพ 
มหาวิทยาลยัรงัสิต เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการ
ด าเนินการ ให้มหาวทิยาลยัรงัสติ เป็นมหาวทิยาลยั
ปลอดบุหรี ่ภายหลงัการสมัมนาได้มขีอ้เสนอแนะให้
มหาวิทยาลยัจดัตัง้คณะท างานมหาวิทยาลยัรงัสิต
ปลอดบุหรี่เพื่อรบัผดิชอบการจดักจิกรรมรณรงค์ให้
มหาวทิยาลยัเป็นเขตปลอดบุหรี่ และเสนอแนะ ให้
มหาวทิยาลยั ออกประกาศมหาวทิยาลยัปลอดบุหรี ่
ก าหนดให้อาจารย์ บุ คลากร และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งปฏบิตัโิดยมเีป้าหมายเพื่อให้มหาวทิยาลยั
เ ป็ น เข ต ป ล อ ด บุ ห รี่  100%  ใน ร ะ ย ะ ต่ อ ม า
ม ห าวิ ท ย าลั ย รั ง สิ ต ได้ แ ต่ งตั ้ง ค ณ ะท า ง าน
มหาวทิยาลยัรงัสิตปลอดบุหรี ่โดยมรีองอธกิารบดี
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน และมี ผศ . 
ทนพ .พิศิษฐ์ นามจันทรา เป็นรองประธานใน
คณะท างานดงักล่าว 

พ.ศ.2551 ผศ. ทนพ.พิศิษฐ์ นามจันทรา 
คณบดคีณะเทคนิคการแพทย์ในขณะนัน้ ได้รบัการ
แต่งตั ้งจาก  สภาเทคนิคการแพทย์ให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์เพ่ือสงัคมไทยปลอดบุหรี่ และได้มกีาร
จดัท าโครงการเพื่อรบัการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักกองทุนสนับสนุนการ สรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
เพื่ อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ 
แ ล ะนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า เท ค นิ ค ก า ร แ พ ท ย์ ให้ ม ี
ส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ  โดย 
อ า จ ท า ห น้ าที่ ให้ ค า แ น ะน า แ ก่ ผู้ ร ับ บ ริก า ร  
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คณ ะเทคนิ คการแพทย์ร่วมกับคณ ะท างาน
มหาวทิยาลยัรงัสติปลอดบุหรี่ จดักิจกรรมรณรงค์ให้
มหาวทิยาลยัเป็นเขตปลอดบุหรี ่ไดแ้ก่ 

1. การจัดกิจกรรม Walk rally โดยเชิญชวนให้
นกัศกึษา จากคณะต่าง ๆ เขา้รว่มกจิกรรม 

2. การจดัอบรมให้ความรูเ้รื่องพษิภยัของบุหรีแ่ละ
การให้ ค าแนะน าการเลกิบุหรี ่เพื่อให้นักศกึษา
สามารถใหค้ าแนะน าแก่เพื่อนๆ ทีสู่บบุหรีใ่หล้ด 
ละ เลกิ การสบูบุหรี ่

3. การจดัสมัมนาบุคลากรของมหาวทิยาลยั เพื่อให้
บุคลากร ตระหนักถงึพษิภยัของบุหรีแ่ละทราบ
แนวทางการเลกิบุหรี ่เพื่อใหส้ามารถท าหน้าทีพ่ี่
เลีย้งใหก้บับุคลากรทีส่บูบุหรี ่ในการเลกิบุหรี ่

 

คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัรงัสติ จดั
สมัมนาเรือ่ง  “บทบาทของนักเทคนิคการแพทยใ์นการ
ควบคุมการบรโิภคยาสูบ” ร่วมกับ เครอืข่ายวชิาชีพ
เทคนิคการแพทย์เพื่อสงัคมไทย ปลอดบุหรี่ ในวนัที ่
1 6  มีน าค ม  25 52  ณ  อ าค ารอ าทิ ต ย์ อุ ไ รรัต น์  
 

มหาวิทยาลยัรงัสิต โดยมีนักเทคนิคการแพทย์
จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ร่วมสมัมนาเพื่อก าหนด
พจิารณาถงึบทบาทของนักเทคนิคการแพทย ์ใน
การมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
ภายหลงัการ สัมมนาได้สนับสนุนให้นักเทคนิค
การแพทย์ในโรงพยาบาลและ หน่วยงานต่าง ๆ 
ขอทุนสนับสนุนการจดัโครงการห้องปฏิบัติการ 
ปลอดบุหรี่และหน่วยบริการโลหิตปลอดบุหรี ่
เพื่อให้นักเทคนิค การแพทยใ์นหน่วยงานต่าง ๆ 
แสดงบทบาทในการให้ค าแนะน า และให้การ
ช่วยเหลอืการเลกิบุหรีแ่ก่ประชาชนทีม่ารบับรกิาร
ห น่ วยงาน ต่ าง  ๆ  ขอทุ นสนั บ ส นุนการจัด 
โครงการห้องปฏิบัติการปลอดบุหรี่และหน่วย
บริก ารโลหิตปลอดบุ หรี่  เพื่ อ ให้นั ก เทคนิ ค
การแพทย์ในหน่วยงานต่าง ๆ แสดงบทบาทใน
การให้ค าแนะน า และให้การช่วยเหลือการเลิก
บุหรีแ่ก่ประชาชนทีม่ารบับรกิาร 
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เครอืข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อ
สงัคมไทยปลอดบุหรี ่ร่วมกบัสภาคณบดสีถาบนั
ผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ จดัการสัมมนา
เรื่อง “แนวทางการบูรณาการเรื่องบุหรีแ่ละ สาร
เสพติดเข้าสู่การเรียนการสอน การวิจัย และ
กจิกรรมนักศกึษา” ในวนัที่ 5-6 มนีาคม 2553 ณ 
โรงแรมศาลายาวิลล่า มหาวิทยาลัยมหิดล ต.
ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมผีู้แทน
คณะ เทคนิคการแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร ์
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  เข้าร่วมสัมมนาเพื่อหา
แนวทางการบูรณาการเรื่องบุหรี่เข้าสู่ การเรยีน
การสอนตามหลกัสูตรเทคนิคการแพทย ์การวจิยั 
และกจิกรรมนิสตินกัศกึษา 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
รงัสติ ร่วมกบัเครอืข่าย วชิาชพีเทคนิคการแพทย์
เพื่ อสังคมไทยปลอดบุหรี่ น านักศึกษาและ
คณาจารยเ์ขา้ร่วมกจิกรรมในวนั งดสูบบุหรีโ่ลก ที่
จดัโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี ่มกีารให้บรกิาร การตรวจน ้าตาลจาก
ปลายนิ้ว การตรวจวดัคารบ์อนมอนอกไซด์ในลม
หายใจ รวมทัง้นักศึกษาและคณาจารย์บางส่วน
เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิง่ เพื่อสุขภาพ ณ บรเิวณ
กระทรวงสาธารณสุข จงัหวดันนทบุร ี
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สุดทา้ยนี้ผมขอแสดงความยนิดใีนโอกาสที่
คณะเทคนิคการแพทย์ของเราก่อตัง้มาครบรอบ 
30 ปี และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคณะจะสามารถผลติ
บัณฑิตที่มีคุณภาพในทุกด้านเพื่ อรับใช้สังคม 
และประเทศชาตต่ิอไป 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก 
ด ารงด ารงต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน 

การพฒันาท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา 
การปรบัปรงุหลกัสตูร 

เนื่ องจากหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ .ศ .2549 ได้
ด าเนินการมาครบรอบ 5 ปีในปี พ.ศ.2553 คณะจงึได้จดัให้มี
การปรบัปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในรอบใหม่ถัดไป โดยมีคุณ
นิลวรรณ เพชระบูรณิน เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนา
หลกัสูตรและมาตรฐานการศกึษา หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.
2554 ได้ด าเนินการจนพรอ้มใช้แต่ต้องได้รบั การรบัรองโดย
สภาเทคนิคการแพทย์ก่อน  เนื่องจากมปีระกาศในราชกจิจา
นุเบกษาซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 พฤศจกิายน 2553 ให้
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบณัฑิตเทคนิคการแพทย์ทัง้ที่เป็น
สถาบนัเก่าและสถาบนัใหม่ต้องผ่านการประเมนิและรบัรอง
โดยสภาเทคนิคการแพทย์ แต่ ในขณะนั ้นสภาเทคนิค
การแพทย์ยงัไม่มมีาตรฐาน คุณวุฒิระดบัปรญิญาตร ีสาขา
เทคนิคการแพทย ์(มคอ.1) และสถาบนัต้องก าหนดมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับปรญิญาตร ีสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่รบัรอง 
โดยสภามหาวทิยาลยัใช้ไปก่อนท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ขอรบัรองหลกัสตูรโดยสภาเทคนิคการแพทย ์
 

ภาพการประชมุของคณะกรรมการพฒันา 
หลกัสตูรและมาตรฐานการศกึษา 
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2555 
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ในระหว่างเตรยีมการ เพื่อให้สภาเทคนิคการแพทยม์าตรวจรบัรองหลกัสูตร ขณะเดยีวกนัก็ต้อง
เตรยีมการเพื่อการตรวจรบัรองสถาบนัการศกึษาไปพร้อม ๆ กนั มกีารเตรยีมเอกสารและหลกัฐานอย่าง
ละเอยีดเพื่อบ่งบอกถงึคุณภาพและบางอย่างต้องมหีลกัฐานยอ้นหลงัถงึ 3 ปี ท าให้เกดิความยุ่งยาก และ
ล าบากในการเตรยีมความพรอ้มเป็นอนัมาก 

มหาอทุกภยัครัง้ย่ิงใหญ่ ระหว่างเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน ในปี พ.ศ.2554 

BIG CLEANING DAY 

ท าให้มหาวทิยาลยัรงัสติจมอยู่ในน ้าซึ่งมรีะดบัสูงถงึ
ประมาณ 2 เมตร ท าให้การเรียนการสอนต้อง
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์  มีวัสดุการศึกษา
เสยีหายหลายอย่าง เช่น stock เชื้อแบคทเีรยีที่เก็บ
ไว้ตายหมด  reagent เสื่อมคุณภาพและหมดอาย ุ
สิง่ตัวอย่างส าหรบังานวจิยัของอาจารย์หลายท่าน
เสียหาย มีเชื้ อ ราต ามอาคารสถานที่  อ าคาร
ปฏบิตักิารวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์4/2 สรา้งไม่เสรจ็
ตามก าหนด ตารางการฝึกงานวิชาชีพส าหรับ
นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ต้องปรบัเปลีย่นหลายครัง้ท าใหม้ี
ความยุ่งยากในการติดต่อประสานงานกับแหล่ง
ฝึกงานภายนอกและมผีลกระทบท าให้นักศึกษามี
เวลาในการเตรยีมความพร้อมก่อนออกไปฝึกงาน
ภายนอกน้อยลง หลงัจากระดบัน ้าลงลดจนแหง้แลว้  

บุคลากรของมหาวทิยาลยัและคณะเทคนิคการแพทยจ์งึได ้ร่วมใจกนัมาท าความสะอาดอาคารสถานที่ใน
วนัที ่15 ธนัวาคม 2554 (เลื่อนการเปิดเรยีนภาคที ่2 ออก ไปประมาณ 1 เดอืนครึง่)   

จากหลกัฐานเชงิประจกัษ์ของมหาอุทกภยั ท าให้คณะต้องเลื่อนการยื่นเรื่องเพื่อให้สภาเทคนิค
การแพทย ์มาตรวจรบัรองหลกัสูตรและรบัรองสถาบนัออกไปเป็นก่อนการเปิดภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
2555 จากนัน้สภาเทคนิคการแพทยจ์งึมาตรวจประเมนิเอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งพรอ้มกบัการ
ตรวจ สถานที่ ระหว่างวนัที่ 26-27 พฤษภาคม 2555 และสภาเทคนิคการแพทย์มีมติให้การรบัรอง
หลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเทคนิคการแพทย ์ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัรงัสติ 
เป็นระยะ เวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศกึษา 2555-2559) และเห็นชอบความเหมาะสมของคณะเทคนิค
การแพทย ์มหาวทิยาลยัรงัสติในการเปิดสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเทคนิคการแพทย ์เป็น
ระยะเวลา 4 ปีการศกึษา (ปีการศกึษา 2555-2558) 
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การตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันและรับรอง
หลักสูตรฯ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2555 
หลงัการตรวจประเมนิคณะกรรมการ บุคลากร และ
นักศกึษาไดร้่วมกนัปลูกต้นราชาวด ีทีบ่รเิวณชัน้ 1 
อาคารวทิยาศาสตร ์(อาคาร 4) 

ใน ปี ก า รศึ ก ษ า  2 5 5 8  ส ภ า เท ค นิ ค
การแพทย์ได้ม าต รวจประเมินคณ ะเทคนิ ค
การแพทย์ มหาวทิยาลยัรงัสิตอีกเป็นครัง้ที่ 2 ใน
วนัที่ 27-28 กุมภาพนัธ์ 2559  และเหน็ชอบความ
เหมาะสมของคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยั
รงัสติในการเปิดสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาเทคนิคการแพทย์ เป็นระยะเวลาอีก 4 ปี
การศกึษา (ปีการศกึษา 2559-2562) 

คณะกรรมการตรวจประเมนิสถาบนัฯ 
แถลงผลการประเมนิ พ.ศ.2559 

คณะกรรมการตรวจประเมนิเพื่อรบัรองสถาบนัฯและบุคลากรเทคนิคการแพทยถ่์ายภาพร่วมกนั พ.ศ.2559 
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การจดัท าแผนพฒันาคณะระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) 
เนื่องจากแผนพฒันามหาวทิยาลยั พ.ศ.2550-

2554 ได้ด าเนินการมาครบก าหนดที่จะต้องจดัท าแผน
ระยะ 5 ปี รอบใหม่ คือแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559 
คณะเทคนิคการแพทยจ์งึได้น าบุคลากรทัง้อาจารยแ์ละ
เจ้าหน้าที่ระดมสมองเพื่อจดัท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ พ.ศ .2555-2559 ใน
ระหว่างวันที่  22-23 เมษายน 2555 ที่โรงแรม citin 
จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การพัฒนาคณะสอดคล้องกับ 
 วสิยัทศัน์และอตัลกัษณ์มากทีสุ่ด  และไดม้กีารระดมสมองเพื่อแปลงแผนสู่การปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรมและมี
การจดัท าแผนพฒันาอตัลกัษณ์องค์กร ในระหว่างวนัที่ 18-19 มนีาคม 2556 ที่โรงแรมรชิมอนด์ จงัหวดั
นนทบุร ีจากการจดัท าแผนพฒันาดงักล่าวท าให้บุคลากรทุกภาคส่วนของคณะได้มสี่วนร่วมในการระดม
ความคดิและเขา้ใจทศิทางการด าเนินงานในการพฒันาคณะไปดว้ยกนั และไดร้ว่มกนัจดัท าวฒันธรรมองคก์ร 
ตัง้แต่เดอืน มนีาคม 2556 และประกาศใชต้ัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 
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การพฒันาส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
ตัง้แต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมาคณะได้ร ับนโยบายให้เพิ่มการผลิตบัณฑิต ท าให้จ านวน

นักศกึษาที่ขึน้มาเรยีนวชิาชพีในปีการศกึษา 2555 มจี านวนมากเกนิกว่าหอ้งปฏบิตักิารที่มอียู่จะรองรบัได ้
ท าให้ต้องมกีารแบ่งนักศึกษาเรยีนภาคปฏิบตัิการเป็น 3 section/ รายวชิา/สปัดาห์  ท าให้ภาระงานของ
อาจารยม์ากเกนิขอบเขตที่มหาวทิยาลยัก าหนด ต่อมาอาคารปฏบิตักิารวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์4/2 สรา้ง
แล้วเสรจ็และมพีธิเีปิดในวนัที ่4 ตุลาคม 2556 คณะจงึมหี้องปฏบิตักิารเพิม่ขึน้อกี 1 ห้อง รวมทัง้มกีารรบั
อาจารยเ์พิม่อกีหลายต าแหน่ง การเรยีนการสอนภาคปฏบิตักิารจงึลดลงเหลอื 2 section/ รายวชิา/สปัดาห ์ 
อย่างไรก็ตามจ านวนนักศึกษาที่มีการรบัเข้ามากกว่าในอดีตจึงมีผลต่อเนื่ องในความแออัดในการใช้
ห้องปฏบิตัิการทัง้ในเวลาและนอกเวลา คณะจงึได้ท าเรื่องเพื่อขออนุมตัิสร้างห้องปฏบิตัิการเพิ่มเติม ขอ
อนุมตัิปรบัปรุงห้องพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทัง้ขออนุมัติสร้างห้ องปฏิบัติการเพื่อรองรบัการรบั
นักศกึษาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคนิคการแพทย)์ ทีก่ าลงัจะเปิดในปีการศกึษา 2560 รวม
งบประมาณทีใ่ชใ้นการสรา้งและปรบัปรงุทัง้หมดประมาณ 26 ลา้นบาท ซึง่จะเริม่ด าเนินการในภาคเรยีนที ่2 
ปีการศึกษา 2559  โดยคณะได้รบัพื้นที่เพิ่มเติมบรเิวณชัน้ 1 อาคารวทิยาศาสตร ์(อาคาร 4) นอกจากนี้
คณะยงัได้รบังบประมาณในการจดัซื้อครุภณัฑ์เพื่อรองรบัการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัิการทัง้หลกัสูตร
ปรญิญาตรแีละปรญิญาโทอกีประมาณ 20 ลา้นบาท 
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การบริการทางวิชาการ  
ในการผลติบณัฑตินัน้ การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิเป็นสิง่ที่จะต้องเตมิเต็มให้กบันักศึกษาให้

มากทีสุ่ด คณะจงึไดด้ าเนินการเพื่อขออนุมตัสิรา้งหอ้งปฏบิตักิารเพื่อใชเ้ป็น “คลนิิกเทคนิคการแพทย”์ โดย
มวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งเรยีนรูก้ารท างานจริงในวชิาชพีใหก้บันักศกึษาและสรา้งรายไดเ้พิม่อกีทางหนึ่ง 
ในการเตรยีมความพร้อมเพื่อเปิดคลินิกเทคนิคการแพทย์นัน้ คณะได้รบัความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
คณาจารยใ์นการช่วยกนัออกแบบห้อง การเตรยีมความพรอ้มเพื่อขอรบัการประเมนิห้องปฏบิตักิาร โดย
องคก์รภายนอก ไดร้บัความช่วยเหลอืในการจดัเตรยีมระบบ LIS (laboratory information system) และลด
ต้นทุนการจดัซื้อจากคณาจารย์ของคณะวศิวกรรมชวีการแพทย์ และคณาจารย์จากภาควชิาสารสนเทศ  
ทางการแพทย ์วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รวมทัง้ไดร้บัเครื่องมอืทางวทิยาศาสตรห์ลาย
รายการจากการบรจิาคของศษิยเ์ก่า มหาวทิยาลยัได้อนุมตังิบประมาณในการปรบัปรุงห้อง 4 -102 เพื่อใช้
เป็นคลนิิกเทคนิคการแพทยเ์ป็นเงนิ 2.6 ลา้นบาท และไดท้ าพธิเีปิด ใน วนัที ่9 มถุินายน 2559        
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การตรวจสขุภาพให้กบัชมุชนรอบเหมืองแร่ทองค า 
จากการที่ชาวบ้านที่อยู่บรเิวณติดต่อระหว่าง 3 จงัหวดัคือ พิจติร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ได้

รอ้งเรยีนไปยงัคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าได้รบัผลกระทบจากการท าเหมอืงแร่ทองค าของ
บรษิทัเอกชนมานานกว่า 10 ปี โดยชาวบา้นต้องการทราบสาเหตุของโรคผวิหนงัเรือ้รงัและอาการกลา้มเนื้อ 
อ่อนแรงของตนเองและเพื่อนบา้นว่ามสีาเหตุจากการไดร้บัสารพษิจากการท าเหมอืงดงักล่าวหรอืไม่  คณะ
เทคนิคการแพทยแ์ละอกีหลายคณะในมหาวทิยาลยัรงัสติจงึไดร้ว่มกนัออกส ารวจพืน้ทีโ่ดยไดร้บัการอ านวย
ความสะดวกจากทหารที่ดูแลพื้นที่บรเิวณนัน้ ทีมงานได้ท าการตรวจการปนเป้ือนของแหล่งน ้า ดนิ พืช 
ตรวจเลอืดและปัสสาวะของชาวบา้น คณะเทคนิคการแพทยไ์ดล้งพืน้ทีใ่นระหว่างวนัที ่24 สงิหาคม ถงึ 26 
พฤศจกิายน 2557 รวมทัง้สิ้น 4 ครัง้ โดยได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากคณาจารย ์นักศกึษาและศษิย์
เก่า ในการเจาะเลอืดและเกบ็ปัสสาวะชาวบา้น เพื่อตรวจหาความผดิปกตใินการปนเป้ือนสารหนู แมงกานีส 
ไซยาไนด์ ปรอท ตะกัว่ และการตรวจคัดกรองความเสียหายของดีเอ็นเอในเลือดโดยใช้วิธีการตรวจ 
micronucleus test จากชาวบ้านท่ีเข้ารบัการตรวจ 731 คน พบว่ามีสารหนูในปัสสาวะเกินค่า
มาตรฐาน 73 คน แมงกานีสในเลือดเกินค่ามาตรฐาน 168 คน และมีความผิดปกติของดีเอน็เอ 91 
คน นอกจากน้ียงัพบว่ามีชาวบ้านท่ีมีระดบัสารหนูในปัสสาวะร่วมกบัแมงกานีสในเลือดเกินค่า
มาตรฐาน 36 คน พบสารหนูในปัสสาวะร่วมกบัพบความเสียหายของดีเอน็เอ 35 คน พบแมงกานีส
ในเลือดร่วมกบัพบความเสียหายของดีเอน็เอ 67 คน และมีสารหนูในปัสสาวะร่วมกบัแมงกานีสใน
เลือดและมีความเสียหายของดีเอน็เอ 13 คน              
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การปฏบิตัิงานในครัง้นี้ท าให้ชาวบ้านมคีวามพึงพอใจในระบบการท างานที่มมีาตรฐานและมกีาร
รายงานผลอย่างตรงไปตรงมา เชื่อถือได้ ในเวลาต่อมาชาวบ้านจงึเข้ามาพบท่านอธิการบดีเพื่อขอให้
คณาจารยแ์ละนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัรงัสติลงพืน้ทีเ่พื่อใหบ้รกิารดา้นสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

จากการร่วมแรงร่วมใจของคณาจารยแ์ละนักศกึษาของคณะเทคนิคการแพทยใ์นการใหบ้รกิารตรวจ
สุขภาพแก่ชุมชนบรเิวณรอบเหมอืงแร่ทองค าด้วยจติอาสา ท าให้อาจารยแ์ละนักศกึษาของคณะที่ม ีความ
โดดเด่นไดร้บัรางวลัต่าง ๆ ดงันี้ 

1. รางวลัอาจารยอ์าจารยดี์เด่น สาขาบริการ
สงัคม ปี 2558 : ดร.อรนันท์ พรหมมาโน อาจารยค์ณะ
เทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลกัในการน า
คณาจารย ์นกัศกึษาและศษิยเ์ก่า ลงพืน้ที่ 

2 . ร า ง วั ล บุ ค ล า ก ร ดี เ ด่ น  ปี  2 5 5 8  :  
ดร.กนัทิมา ชูแสง อาจารยค์ณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่ง
เป็นผู้ท าวจิยัเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจหา
ความเสียหายของดีเอ็นเอในเม็ดเลือด (micronucleus 
test) และน ามาพฒันาต่อยอดจนกระทัง่น ามาใช้ในการ
ตรวจเลอืดใหก้บัชาวบา้นได ้

 
 0000 

ชาวบา้นบรเิวณรอบเหมอืงแร่ทองค าเขา้พบท่านอธกิารบดเีพื่อแสดงความขอบคุณ 

3. รางวลับณัฑิตเหรียญทองสงัคมธรรมาธิปไตย ปี 2558 : นางสาวปราณปรียา พรพีรวิชญ ์
ซึ่งเป็นผู้ที่เขา้ร่วมกิจกรรมให้บรกิารเก็บเลอืดและปัสสาวะให้ชาวบ้านดงักล่าว โดยเข้าร่วมกจิกรรมตัง้แต่
เป็นนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 จนกระทัง่ปัจจุบนัเป็นบณัฑติแลว้ก็ยงัเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยงัมี
นกัศกึษาคนอื่น ๆ ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมดว้ย โดยมตีัง้แต่นักศกึษาชัน้ปีที ่2, 3 และ 4 โดย นักศกึษาเหล่านี้เขา้
รว่มกจิกรรมดว้ยจติอาสา 
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การให้บริการตรวจสขุภาพแก่ชมุชนบริเวณอ่ืน ๆ 
คณะมนีโยบายสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนที่มี
บูรณาการกบัการวจิยัและการบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
จึงได้จ ัด โครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชนเพื่ อ
สนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาเทคนิค
การแพทย์ชุ มชน ให้ ด า เนิ นก ารได้ อ ย่ าง เต็ มที่ 
มกีระบวนการเรยีนการสอนทีใ่หน้ักศกึษาไดฝึ้กปฏบิตัิ
ในการออกหน่วยส ารวจชุมชน เพื่อให้ทราบถงึปัญหา
ทางสาธารณสุขที่เกดิขึน้ในชุมชน มกีารฝึกทกัษะทาง
วิชาชีพ เช่น การให้บรกิารตรวจเลือดเพื่อคัดกรอง
โรคเบาหวาน การตรวจระดับไขมัน ตรวจความ
สมบูรณ์ของเลือด เป็นต้น การด าเนินโครงการนี้  
  ไดม้กีารใหบ้รกิารแก่ชุมชนที่เปลีย่นไปทุกปีซึง่อาจจะไมไ่ดส้รา้งความเขม้แขง็ดา้นสุขภาพใหก้บัชุมชนนัน้ ๆ 

อยา่งแทจ้รงิ 
ในปีการศกึษา 2556 คณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลยัรงัสติ จงึได้ท าการลงนามใน MOU กบั

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีโดยมรีะยะเวลาความร่วมมอืไม่น้อย
กว่า 3 ปี เพื่อใชชุ้มชนในต าบลท่ามะปราง เป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายในการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาเทคนิค
การแพทย์ชุมชน เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู ้และความเข้าใจในการศกึษาปัญหาอนามยัชุมชน  และการใช้
หลกัระบาดวทิยาในการวเิคราะห์ปัญหาอนามยัของชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเอง
ดว้ย มกีารฝึกทกัษะทางวชิาชพีและ การส ารวจโดยใช้ระเบยีบวธิกีารวจิยัมากขึน้ เช่น การให้บรกิารตรวจ
เลอืดเพื่อคดักรองโรคเบาหวาน การตรวจระดบัไขมนั ตรวจการท างานของตบัและไตเบื้องต้น ตรวจความ
สมบูรณ์ของเลอืด ตรวจอุจาระเพื่อหาเชื้อปรสติในล าไส ้ตรวจการปนเป้ือนของน ้าดื่มจากแหล่งต่าง ๆ การ
ส ารวจชุมชนเกี่ยวกบัการสูบบุหรี ่การส ารวจภาวะเมตาบอลกิซนิโดรมในชุมชน เป็นต้น มกีารน าส่งผลการ
ตรวจสุขภาพและใหค้วามรูด้า้นสุขภาพแก่ชุมชน ในแต่ละปีจะมกีารประชุมหารอืระหว่างผูบ้รหิารคณะและผู้
ประสานงานรายวชิารว่มกบัตวัแทนผูน้ าชุมชนเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ และหารอืถงึความ
ต้องการของชุมชน รวมทัง้ผู้น าชุมชนยงัได้มสี่วนร่วมในการเป็นวทิยากรบรรยายให้ความรู้กบันักศึกษา
เกีย่วกบัการส ารวจชุมชนและการถ่ายทอดความรูสู้่ชุมชนดว้ย 
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โครงการอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น (อสม.) 

การลงนามความรว่มมอืดงักล่าวท าใหค้ณะจดัใหม้คีวามช่วยเหลอืชุมชนในดา้นอื่น ๆ เพิม่เตมิ ไดแ้ก่ 
การจดัโครงการอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) เรื่องการเจาะเลอืดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อ
คดักรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน ้าตาลในเลอืดชนิดพกพา โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ของนักศกึษา
คณะเทคนิคการแพทยซ์ึ่งได้พฒันาโรงเรยีนวดัท่ามะปรางโดยการสรา้งห้องน ้าและปรบัปรุงทศันียภาพ การ
น านักศึกษาไปปลูกต้นไมใ้นบรเิวณรอบ ๆ โรงเรยีน การทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสรา้งห้องเรยีนเพิม่เติม
ใหก้บัโรงเรยีน เป็นต้น นอกจากนี้ในระหว่างทีน่ักศกึษาออกชุมชนกไ็ดม้สี่วนร่วมกบังานดา้นท านุบ ารุงศลิปะ
และวฒันธรรม โดยคณาจารยแ์ละนักศกึษาได้ร่วมท าบุญกบัชาวบ้านในชุมชนที่วดัประจ าต าบลด้วย ท าให้
นกัศกึษา ไดเ้หน็ถงึความส าคญัของการบรกิารประชาชน และไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของวฒันธรรมทีด่งีาม
ของทอ้งถิน่อกีดว้ย 
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ทาสโีรงเรยีนและสอนการลา้งมอือย่างถูกวธิ ี ทอดผา้ป่าการศกึษา 

โครงการเทคนิคการแพทยช์มุชน 
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ออกส ารวจขอ้มลูสขุภาพร่วมกบัอาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น 

คณาจารยแ์ละนกัศกึษากลบัไปรายงานผลสขุภาพใหก้บัชมุชน 
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การสร้างความร่วมมือกบัศิษยเ์ก่า 
นับตัง้แต่ปี พ.ศ.2530 ทีม่กีารรบันักศกึษาเป็นปีแรก จนมาถงึปี พ.ศ.2557 คณะเทคนิคการแพทย์

ไดผ้ลติบณัฑติออกไปรบัใชส้งัคมเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน บณัฑติเหล่านี้ ไดป้ระกอบอาชพีอย่าง
หลากหลายและประสบความส าเรจ็ในหน้าที่การงานจ านวนมาก คณะฯเลง็เหน็พลงัทีม่คีุณค่าของศษิยเ์ก่า
เหล่านี้ในการมารว่มมอืเพื่อสรา้งสรรคส์ิง่ดสีู่สงัคม จงึไดเ้ชญิชวนศษิยเ์ก่าทุกรุ่นมาประชุมเพื่อปรกึษาหารอื 
การประชุมได้เริม่ขึ้นในวนัที่ 13 กนัยายน 2557 ซึ่งในครัง้แรกนี้ได้มกีารเลอืกประธาน รองประธาน และ
เลขานุการ คณะกรรมการศษิยเ์ก่า ผลการประชุมไดเ้ลอืกใหน้ายณรงฤทธิ ์เรอืงศร ีเป็นประธาน และมนีาง
อรอุมา ญาณพานิชยเ์ป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ การประชุมแต่ละครัง้ได้รบัความร่วมมอืจากตวัแทน
ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นอย่างดยีิง่ คณะกรรมการเห็นควรจดังานเลี้ยงคืนสู่เหย้าเพื่อให้ศิษย์เก่าหลายๆ  รุ่นมา
รวมตวักนัเพราะไม่ได้จดังานนี้มานานเป็นเวลาหลายปีแล้ว งานเลี้ยงคนืสู่เหยา้จงึเริม่ขึน้ในวนัเสารท์ี่ 24 
มกราคม 2558 โดยมรีปูแบบการจดังานทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่  การท าบุญเลีย้งพระเพล การแข่งขนักฬีาฮาเฮ
ระหว่างศษิยเ์ก่าและศษิยปั์จจุบนั งานเลี้ยงสงัสรรค์ในช่วงกลางคนื โดยมกีารแสดงของน้อง ๆ นักศึกษา
ปัจจุบนัหลายชัน้ปี ภายในงานมศีษิยเ์ก่ามาร่วมงานครบทุกรุ่นและมคีวามสนุกสนานครบถ้วน การจดังาน
ในครัง้นี้นับว่าได้รบัความร่วมมอืจากศษิย์เก่าเป็นอย่างด ีคณะจงึได้หารอืกบัคณะกรรมการศิษยเ์ก่าเพื่อ
จดัตัง้ชมรมศษิยเ์ก่าเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัรงัสติขึน้เพื่อให้มคีวามร่วมมอืกนัอย่างต่อเนื่อง  การ
ประชุมได้มขีึน้หลายครัง้อย่างต่อเนื่องเพื่อจดัท าวตัถุประสงค์ กฎระเบยีบต่าง ๆ รวมทัง้สทิธปิระโยชน์ที่
สมาชิกของชมรมฯจะได้รบั จนกระทัง่ปี พ.ศ .2559 ได้ท าการจดทะเบียนเป็นชมรมศิษย์เก่าเทคนิค
การแพทย ์มหาวทิยาลยัรงัสติ  
 
โดยมีคณะกรรมการดงัน้ี 
1. ทนพ. ณรงคฤ์ทธิ ์   เรอืงศร ี   ประธานชมรมศษิยเ์ก่า 
2. ทนพ. สุรพงษ์  เศรษฐปราโมทย ์ รองประธานชมรมศษิยเ์ก่า คนที ่1 
3. นพ. นเรนทรฤ์ทธิ ์  ฤทธยิา                รองประธานชมรมศษิยเ์ก่า คนที ่2 
4. ทนพ. เศรษฐพงศ ์   ธมิาหาร  รองประธานชมรมศษิยเ์ก่า คนที ่3 
5. ทนพญ. อรอุมา   ญาณพาณชิย ์  เลขานุการชมรมศษิยเ์ก่า 
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การประชุมศษิยเ์ก่า พ.ศ.2557 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ ์
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กฬีาฮาเฮชว่งบ่าย 

รวมทุกทมี 

ทมีอาจารย ์ ทมีนกัศกึษา 
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ภาพบรรยากาศงานเลีย้งคนืสูเ่หยา้ 
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เพื่อเป็นการสรา้งสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างสถาบนักบัศษิยเ์ก่า เกดิความร่วมมอืระหว่างศษิยเ์ก่ากบัศษิย์
ปัจจุบนั อนัจะท าใหเ้กดิความรกั ความสามคัคเีป็นหนึ่งเดยีว  คณะเทคนิคการแพทยร์ว่มกบัชมรมศษิยเ์ก่า
เทคนิคการแพทยร์งัสติ จงึไดจ้ดัการประชุมวชิาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี เทคนิคการแพทยร์งัสติใน  

คะแนน CMTE ส าคญัอย่างไร 

หวัขอ้เรื่อง “มาตรฐานเทคนิคการแพทยไ์ทยก้าว
ไ ก ล สู่ อ า เ ซี ย น ” แ ล ะ มี ม ต ิ
เหน็ควรให้มกีารจดังานประชุมวชิาการในช่วงเวลา
ใ ก ล้ กั บ วั น ค ล้ า ย วั น ส ถ า ป น า ค ณ ะ 
 (1 มถุินายนของทุกปี) การจดังานจงึก าหนดขึน้ใน
วนัที ่30 มถุินายน - 1 กรกฎาคม 2559 โดยในเวลา
กลางคนืของวนัที่ 30 มถุินายน จะจดังานเลี้ยงคนืสู่
เหยา้โดยชมรมศษิยเ์ก่าเป็นเจา้ภาพในการจดังาน 
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ปาถกฐาเรื่อง เทคนิคการแพทยไ์ทยกา้วไกลสูส่ากล 

ประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 30 ปี 
เทคนิคการแพทยร์งัสติ พ.ศ.2559 พธิกีร 
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งานเลีย้งคนืสูเ่หยา้ภาคกลางคนื 
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ฝ่ายจดัเตรยีมสถานทีป่ระชมุวชิาการ 

นอกจากน้ีชมรมศิษย์เก่ายงัมคีวามร่วมมอืกับคณะฯเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สงัคมอย่างต่อเนื่อง 
ไดแ้ก่ การมอบเงนิของชมรมฯให้กบักองทุนเพื่อการศกึษาผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ลอสรวง ชวนิชย ์เพื่อมอบ
ใหก้บันักศกึษาคณะเทคนิคการแพทยท์ีม่ผีลการเรยีนดแีละมคีุณธรรม จรยิธรรม จ านวน 1 ทุน/ปี  เป็นเงนิ
จ านวน 6,000 บาท  การร่วมสมทบทุนผ้าป่าการศึกษาเพื่อสรา้งห้องเรยีนเพิ่มเติมให้กบัโรงเรยีนวดัท่า
มะปราง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการสมคัรงานและการ
ประกอบอาชพีใหก้บันกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ในวนัปัจฉิมนิเทศ เป็นตน้ 
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ทมีประชาสมัพนัธส์ือ่ RSU WISDOM TV 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงานในนามของสภาคณบดี 
สถาบนัผลิตบณัฑิตเทคนิคการแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 

วนัที ่18 - 19 กนัยายน 2554  รศ.เยาวลกัษณ์ พมิายนอก คณบดคีณะเทคนิคการแพทยไ์ดเ้ขา้รว่มประชุม
กบักรรมการ และ อนุกรรมการ สภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อจดัท าแผนกิจกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ 
ณ โรงแรม หวัหนิ บลูเวฟ บชี รสีอรท์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ซึ่งมวีตัถุประสงคร์ะดมความเหน็เพื่อจดัท า
แผนกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธของสภาเทคนิคการแพทย ์
 

โดยแบง่เป็น 5 ด้าน ได้แก่  
1. ดา้นประชาชน    2. ดา้นการประกอบวชิาชพีเทคนิคการแพทย ์
3. ดา้นกฎหมาย     4. ดา้นการประสานความรว่มมอืกบัองคก์รอื่น ๆ   
5. ดา้นการพฒันาองคก์รสภาเทคนิคการแพทย ์
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สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุม 1st 
Congress of  MU-ASEAN Schools of Medical Technology Association  ใ น วั น ที่  1 1  - 1 2 
พฤศจิกายน 2556 ณ  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณ ะเทคนิคการแพทย ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  โดยมคีณบดเีป็นคณะกรรมการอ านวยการและมกีรรมการวเิทศสมัพนัธเ์ขา้รว่มประชุม
และจดันิทรรศการดว้ย มผีูแ้ทนจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซยีนเขา้รว่ม 8 ประเทศ 
 
  

วนัที่ 2 พฤษภาคม 2557 คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัรงัสิต เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการด าเนินงาน  “เทคนิคการแพทยช์ุมชน”  
ระหว่างสถาบนัผลิตเทคนิคการแพทย ์11 สถาบนัทัว่ประเทศ ซึง่จดัโดยสภาคณบดสีถาบนัผลติเทคนิค
การแพทยแ์ห่งประเทศไทย ณ หอ้งประชุม 901 อาคารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารแพทย ์คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีการน าเสนอรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนในรายวิชาเทคนิค
การแพทยช์ุมชนของแต่ละสถาบนั และมเีวทเีสวนาโดยคณบดใีนสถาบนัต่าง ๆ 
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วนัที่ 20 มถุินายน 2557 คณบดแีละทมีคณาจารยไ์ด้เขา้ร่วมการประชุมเชงิปฏบิตักิาร “การวิจยั
การศึกษาทางเทคนิคการแพทย์” ซึ่งจดัโดยสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ณ คณะเทคนิคการแพทย ์ม.หวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิในงานประชุมคณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวทิยาลยัรงัสติ ไดน้ าเสนอผลงานการวจิยัแบบปากเปล่า เรื่อง ผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวทิยาลยัรงัสิต จากการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นสรา้งสมรรถนะให้ผู้เรยีนของรายวชิา
ทกัษะการสื่อสารส าหรบัเทคนิคการแพทย ์(MTH203) ภายในงานนอกจากจะมกีารน าเสนอผลงานวจิยัจาก
สถาบันต่าง ๆ แล้วยงัมีการเสวนาโดยคณบดี เรื่องทิศทางการวิจยัเพื่อพัฒนาการศึกษาทางเทคนิค
การแพทย ์
 
  

คณาจารยท์ีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
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วนัที่ 2 ธนัวาคม 2557 รศ.เยาวลกัษณ์ พมิายนอก คณบดคีณะเทคนิคการแพทย์ได้เป็นตวัแทน
สภาคณบดสีถาบนัผลติบณัฑติเทคนิคการแพทยแ์ห่งประเทศไทย เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “ทิศทาง
วิชาชีพเทคนิคการแพทยใ์นยุคปฏิรปู” ร่วมกบันายกสภาเทคนิคการแพทยแ์ละอุปนายกสมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ในงานประชุม Thailand LA Forum 2014 ณ ห้องประชุมแกรด์ไดมอนด์
บอลลมู อมิแพค็ อารน่ีา เมอืงทองธานี 

วันที่ 9-12 ธันวาคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ได้เข้าร่วมประชุม 2014 Congress of the 
ASEAN Association of Schools of Medical Technology, Philippines ในหัวข้อ Many Voice, One 
Vision:  Harmonizing the Medical Technology Curriculum Towards International Benchmarks and 
Standards ทีป่ระเทศฟิลปิปินส ์โดยม ีดร.อรนนัท ์พรหมมาโน เป็นตวัแทนเขา้รว่มประชุม 
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วนัที ่11 - 12 มถุินายน 2558 คณาจารยค์ณะเทคนิคการแพทยไ์ดเ้ขา้ร่วมการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร
เรื่อง การวิจยัในชัน้เรียนเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน (Classroom action research for teaching 
and learning development) ซึง่จดัโดยสภาคณบดสีถาบนัผลติบณัฑติเทคนิคการแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ อาคารวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยกีารแพทย ์ศาลายา โดยมทีมีวทิยากร จากสถาบนันวัตกรรมการเรยีนรู ้
มหาวทิยาลยัมหดิล 
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สภาคณบดีสถาบนัผลิตบณัฑิตเทคนิคการแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
ร่วมมือกบัศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) 

 
 

การผลติบณัฑติใหม้ศีกัยภาพรอบดา้นเป็นเป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตรแ์ละเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของ
การพฒันาคุณภาพนักเทคนิคการแพทย์ให้สามารถนาองค์ความรู้ไปประกอบวชิาชพีในอนาคตอย่างผู้มี
คุณธรรมและจรยิธรรม มูลนิธเิทคนิคการแพทยศ์าสตราจารย ์วกีูล วรีานุวตัติไ์ด้เลง็เหน็ความส าคญัในการ
ยกระดับคุณภาพของวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับกระบวนการสร้างนักศึกษาและบัณฑิตที่ มี
คุณธรรมจรยิธรรมทีม่คีวามโดดเด่น ต่อการเตรยีมความพรอ้มสู่การเป็นบุคลากรในสาขาวชิาชพีดา้นเทคนิค
การแพทยใ์นอนาคตทีพ่งึประสงค์ของสงัคม จงึไดร้่วมกบัสภาคณบดสีถาบนัผลติบณัฑติเทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทย ในการจดัโครงการเชดิชูเกยีรตแิละมอบรางวลัดเีด่น ด้านคุณธรรมและจรยิธรรมส าหรบั
นักศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์ “รางวัลคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ 

ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์” เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมในนักศกึษาและ
เพื่อการพัฒนาสงัคมให้เป็นสงัคมที่มีสุขภาพดีอย่างยัง่ยนื และยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาและ
ผูป้ฏบิตังิานทางวชิาชพีทีม่คีุณสมบตัโิดดเด่นดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 
 

มีนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัรงัสิตได้รับรางวัลดังนี ้
พ.ศ.2558  นายอภิวฒัน์ พรศิริวฒันากลุ ไดร้บัรางวลัชมเชยและรบัประกาศนียบตัรเกยีรตคิุณ 
พ.ศ.2559  นายอานนท ์วงวร  ไดร้บัรางวลัชมเชยและรบัประกาศนียบตัรเกยีรตคิุณ 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในโอกาสครบรอบการก่อตัง้คณะเทคนิคการแพทย์มาถึงปีท่ี 30 ในฐานะที่เป็นบุคลากร 
ของคณะเทคนิคการแพทย์มาตั ้งแต่ ปี  2530 จนมาถึงปัจจุบัน  นับได้ว่ ามีอายุงานเท่ ากับอายุ 
การก่อตัง้คณะ ได้มโีอกาสเป็นผู้น าในฐานะคณบด ี มหีลกัในการท างานโดยใช้แนวคดิ ของท่านประสทิธิ ์
อุไรรตัน์ผูก่้อตัง้มหาวทิยาลยัรงัสติคอื 
 

“ถ้าอะไรที่คิดว่าดี มปีระโยชน์ต่อส่วนรวมแล้ว จะยาก จะเสี่ยงแค่ไหนก็กดัฟันก้าวไป 

ท าไปปรบัปรุงไป ไม่ต้องรอให้พร้อมแล้วจึงเริ่ม เพราะจุดที่เรียกว่าพรอ้ม ถ้ารีๆรอๆ 

ก็จะไปไมถ่ึง ถ้าก้าวไปแล้วเกิดมปีัญหาอปุสรรคก็ลงมือแก้ไปทีละเปลาะ เป็นประสบการณ์

ท างานสะสม ที่หาที่ไหนไม่ได้ ” 
 

ปัจจุบนัคณะได้มกีารปรบัปรุงด้านสิง่แวดล้อมโดยสรา้งห้องพกัอาจารย์และเจา้หน้าที่  ห้องเรยีน 
และห้องปฏบิตักิารใหม่ที่ทนัสมยัส าหรบัการเรยีนการสอนสมยัใหม่  สรา้งห้องปฏบิตักิารส าหรบันักศกึษา
ท างานนอกเวลาเรยีน สรา้งหอ้งปฏบิตักิารส าหรบับณัฑติศกึษาเพื่อรองรบัการวจิยัดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม ่ 
มคีลนิิกเทคนิคการแพทยส์ าหรบังานบรกิารดา้นสุขภาพ  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะของเราจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่ อง ทัง้ด้านการเรยีนการสอน 
การวจิยั การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  มมีาตรฐานในระดบัสากล และเป็นองค์กร
แห่งความสุข 
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คณะกรรมการบริหารระหว่างปี พ.ศ.2553-2559 
เรยีงล าดบั (ซา้ยไปขวา) : ผศ. ทนพญ.องัสนา โยธนิารกัษ์,  ดร. ทนพญ.อรอุมา ญาณพาณิชย,์ 

ดร. ทนพญ.อรนนัท ์พรหมมาโน, ผศ. ทนพญ.สวรรยา พงศป์รติร, รศ. ทนพญ.เยาวลกัษณ์ พมิายนอก, 
รศ. ดร. ทนพญ.กาญจนา สรุยิะพรหม, ดร. ทนพญ.เครอืวลัย ์คุม้ครอง, ดร. ทนพญ.สณัหส์ริ ีเมอืงมาลย,์ 

ดร. ทนพญ.จริาภรณ์ เกตุด ี
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กลุ่มวิชาเคมีคลินิก 
กลุ่มวชิาเคมคีลนิิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัรงัสติ ด าเนินการเรยีนการสอนในหลกัสตูร 

วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย)์ มาตัง้แต่สมยัก่อตัง้คณะเทคนิคการแพทย ์จนกระทัง่ถงึปัจจุบนั
เป็นปีที ่30 โดยมหีวัหน้ากลุ่มวชิามาแลว้ 2 ท่านคอื 
 1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ทนพ.พศิษิฐ ์  นามจนัทรา 
 2. รองศาสตราจารย ์ดร.ทนพญ. กาญจนา  สุรยิะพรหม  
 

กลุ่มวิชาเคมคีลินิก รบัผิดชอบสอนใน 3 วชิาหลกัของหลกัสูตร ได้แก่ MTH311 เคมคีลินิก 1, 
MTH312 เคมีคลินิก 2 และ MTH411 เคมีคลินิก 3 ซึ่งเป็นเนื้ อหาที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารเพื่อช่วยในการวนิิจฉัยโรคหรอืภาวะทางสุขภาพ การตรวจประเมนิสุขภาพและตดิตามการ
รกัษาโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคตบั โรคไต โรคตบัอ่อน โรคหวัใจ เป็นตน้ 

ปัจจบุนั กลุ่มวชิาเคมคีลนิิกมคีณาจารยท์ัง้สิ้น 7 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. รองศาสตราจารย ์ทนพญ.เยาวลกัษณ์   พมิายนอก 

 2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ทนพ.พศิษิฐ ์  นามจนัทรา 
 3. รองศาสตราจารย ์ดร. ทนพญ.กาญจนา สุรยิะพรหม 
 4. อาจารย ์ดร. ทนพญ.อรอุมา    ญาณพาณชิย ์
 5. อาจารย ์ทนพญ.อญัชล ี   ตน้สมบรูณ์ 
 6. อาจารย ์ดร. ทนพ.ภูมภสัส ์   พุทธผ์ดุงวพิล 
 7. อาจารย ์ทนพ.สุวทิย ์    คล่องทะเล 
 8. อาจารย ์ทนพญ.พชัรยิา   พรรณศลิป์ 
 

ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตัง้คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัรงัสติ ในปี พ.ศ.2559 นี้ 
กลุ่มวิชาเคมคีลนิิกขอแสดงความยนิดีที่คณะฯ ประสบความส าเรจ็ในการมุ่งมัน่พัฒนาและผลติบณัฑิต 
เทคนิคการแพทย์ที่มคีุณภาพเพื่อออกไปรบัใช้สงัคมและมสี่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนชาว
ไทยมาโดยตลอด 
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กลุ่มวิชาเคมีคลินิก 
เรยีงล าดบั (ซา้ยไปขวา) : อ. ทนพ.สวุทิย ์คล่องทะเล, รศ. ดร. ทนพญ.กาญจนา สรุยิะพรหม, 

ผศ. ทนพ.พศิษิฐ ์นามจนัทรา, รศ. ทนพญ.เยาวลกัษณ์ พมิายนอก, 
ดร. ทนพญ.อรอุมา ญาณพาณิชย,์ ดร. ทนพญ.พชัรยิา พรรณศลิป์, 

และ ดร. ทนพ.ภูมภสัส ์ พุทธผ์ดุงวพิล 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรยีงล าดบั (ซา้ยไปขวา) : ดร. ทนพ.ภูมภสัส ์ พทุธผ์ดุงวพิล, อ. ทนพญ.อญัชล ีตน้สมบรูณ์, 
รศ. ทนพญ. เยาวลกัษณ์ พมิายนอก, ผศ. ทนพ.พศิษิฐ ์นามจนัทรา, ดร. ทนพญ.อรอุมา ญาณพาณิชย,์ 

รศ. ดร. ทนพญ.กาญจนา สรุยิะพรหม, และ อ. ทนพ.สวุทิย ์คล่องทะเล 
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กลุ่มวิชาจลุชีววิทยา 
ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการก่อตัง้คณะเทคนิคการแพทย ์ม.รงัสิต คณาจารยท์ุกท่านของ

กลุ่มวชิาจุลชวีวทิยาขอแสดงความยนิด ีและรู้สกึภาคภูมใิจเป็นอย่างยิง่ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
บณัฑติของคณะฯ ตัง้แต่ปี 2530 จวบจนถึงปัจจุบนั คณาจารย์ทุกท่านในกลุ่มวชิาจุลชีววทิยาท าหน้าที่
จดัการเรยีนการสอนเกี่ยวกบัจุลชพีชนิดต่าง ๆ เช่น แบคทเีรยี ไวรสั และเชือ้รา ซึง่มบีทบาทเกีย่วขอ้งกบัการ
ก่อโรคติดเชื้อทัง้ในมนุษย์ และสตัว์บางชนิด การเรยีนการสอนในรายวิชาต่าง  ๆ ทางด้านจุลชีววิทยามี
ลกัษณะเฉพาะ คอืการตรวจวนิิจฉยัชนิดของเชือ้ก่อโรคเพื่อใหท้ราบถงึ Genus และ Species ของเชือ้นัน้ ตอ้ง
ท าการทดสอบอย่างต่อเนื่อง ท าให้นักศกึษาและอาจารยป์ระจ ากลุ่มต้องท างานร่วมกนัเป็นเวลาหลายวนัใน
การตรวจวนิิจฉัยเชือ้แต่ละชนิด  ส่งเสรมิใหน้ักศกึษาและอาจารยม์โีอกาสทบทวนเนื้อหาในแต่ละหวัขอ้อย่าง
ใกลช้ดิ รวมทัง้ตอ้งอาศยัความอดทน และความทุ่มเทอยา่งสงูในการเรยีนแต่ละรายวชิา 

รายวชิาแรกทีท่างกลุ่มวชิาท าหน้าทีจ่ดัการเรยีนการสอนใหก้บันักศกึษาเทคนิคการแพทยค์อื วิชาจลุ
ชีววิทยาและปรสิตเบื้องต้น ซ่ึงเปิดสอนในชัน้ปีท่ี 2 ถือเป็นรายวิชาแรกที่ท าให้นักศึกษาเทคนิค
การแพทยไ์ด้เริม่มบีรรยากาศของการเรยีนในรูปแบบของคณะเทคนิคการแพทยอ์ย่างแท้จรงิ คอืเข้มขน้ทัง้
ภาคบรรยาย และภาคปฏบิตักิาร รายวิชาท่ีนักศึกษาจะได้เรียนในชัน้ปีท่ี 3 คือ วิชากิณวิทยาคลินิกและ
ไวรสัวิทยาคลินิก และแบคทีเรียทางการแพทย ์ซึ่งแต่ละรายวชิานักศกึษาจะได้เรยีนรูเ้กี่ยวกบัคุณสมบตัิ
ของเชือ้ก่อโรคแต่ละชนิด ตลอดจนวธิกีารตรวจวนิิจฉัยเชือ้ ซึ่งนักศกึษาจะไดร้บั unknown sample เพื่อตรวจ
วนิิจฉัยเชื้อเป็นรายบุคคล ถอืเป็นการฝึกให้นักศกึษารบัผดิชอบการท างานด้วยตนเองโดยไม่สามารถละทิ้ง
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหผู้อ้ื่นท าแทนได ้รายวิชาสุดท้ายท่ีกลุ่มวิชารบัผิดชอบจดัการเรียนการสอน
คือวิชาจลุชีววิทยาคลินิก ส าหรบันักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 ถอืเป็นรายวชิาที่มคีวามเขม้ขน้ของเนื้อหามากที่สุด 
เป็นการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ มกีารตรวจวนิิจฉัยหาสาเหตุของโรคตดิเชื้อโดยอ้างองิการตดิเชื้อจาก
ระบบต่าง ๆ มกีรณีศกึษา หรอื case study ในทุกชัว่โมงของภาคปฏบิตักิาร และการตรวจวนิิจฉัยเชือ้เพื่อหา
เชือ้ก่อโรคจากสิง่ส่งตรวจเสมอืนจรงิ อาจกล่าวไดว้่า เป็นรายวชิาที่ท าใหน้ักศกึษาต้องใชค้วามพยายามอย่าง
เตม็ที่จงึจะสามารถสอบผ่านวชิานี้ได ้จงึถอืเป็นรายวชิาทีช่่วยหล่อหลอมใหน้ักศกึษามคีวามขยนั อดทน และ
ทุ่มเท เพื่อความส าเรจ็ในอนาคต การเรยีนการสอนอย่างทุ่มเททัง้ศษิยแ์ละอาจารย์ ท าให้นักศกึษาเทคนิค
การแพทย ์มหาวทิยาลยัรงัสติ ที่ผ่านการเรยีนของทุกรายวชิาของกลุ่มจุลชวีวทิยาไปได้ จะได้เรยีนรูท้กัษะ
การตรวจวนิิจฉัยเชื้อต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ีถือเป็นกลุ่มวิชาท่ีได้รบัการกล่าวถึงอยู่เสมอว่า “เข้มข้นทัง้
วิชาการ และทกัษะด้านปฏิบติัการ” 

เรยีงล าดบัจาก (ซา้ยไปขวา) : อ. ทนพญ.รุ่งนภา วรีะมโน, อาจารยบ์าจรยี ์จนัทราภาณุกร, 
ผศ. ทนพญ.สวรรยา พงศป์รติร, ดร. ทนพญ.สวุรรณา ตระกลูสมบรูณ์, 

ดร. ทนพญ.เครอืวลัย ์คุม้ครอง, ดร. ทนพญ.กนัทมิา ชแูสง, ดร. ทนพญ.พชัร ีปราศจาก, 
และ ดร. ทนพ.อภชิยั ศรเีพยีร 
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แถวแรก (ซ้ายไปขวา) :  อ. ทนพญ.ศริพิร โควบตุร, ผศ. ทนพญ.สวรรยา พงศป์รติร, 
ดร. ทนพญ.สวุรรณา ตระกลูสมบรูณ์, และ ดร. ทนพญ.เครอืวลัย ์คุม้ครอง  

แถวสอง (ซ้ายไปขวา) :  ดร. ทนพ.อภชิยั ศรเีพยีร, อ. ทนพญ.นิภาพร  เทวาวงค,์ 
อ.บาจรยี ์จนัทราภาณุกร, และ ดร. ทนพญ.พชัร ีปราศจาก 

แถวสาม (ซ้ายไปขวา) :  อ. ทนพ.อดุลย ์บุญเฉลมิชยั, และ อ. ทนพญ.รุ่งนภา วรีะมโน 
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กลุ่มวิชาภมิูคุ้มกนัวิทยาและวิทยาศาสตรก์ารบริการโลหิต 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต รับผิดชอบสอนในวิชาหลัก คือ MTH 361 Basic 

Immunology, MTH 461  Clinical immunology, MTH 341  Transfusion science I, MTH441  Transfusion 
science II  

โดยม ีหวัหน้ากลุ่มวชิา ในปี 2559 คอื ดร. ทนพญ.แจนจรุยี ์เนตรสว่าง 
 

กลุ่มวิชาภมิูคุ้มกนัวิทยา   กลุ่มวิทยาศาสตรก์ารบริการโลหิต 
รศ. ดร. ทนพญ.วมิล  ชอบชื่นชม รศ. ทนพญ.เยาวลกัษณ์  พมิายนอก 
รศ. ดร. ทนพญ.กญัญนนัทน์ กฤษศริวิุฒนินัท ์ ผศ. ทนพญ.องัสนา   โยธนิารกัษ์ 
ดร. ทนพญ.อรอุมา  ญาณพาณชิย ์ อ. ทนพญ.ปราณรีตัน์  แสงเกษตรไชย 
ดร. ทนพญ.จริาภรณ์  เกตุด ี ผศ. ดร. ทนพญ.พรรณนภา เภาทอง 
ดร. ทนพญ.เครอืวลัย ์ คุม้ครอง อ. ทนพญ.ภารณิ ี  กติตมิงคลสุข 
ผศ. ดร. ทนพญ.พรรณนภา   เภาทอง ดร. ทนพญ.อรนนัท ์  พรหมมาโน 
ดร. ทนพ.ภมูภสัส ์ พุทธผ์ดุงวพิล อ. ทนพ.ณฐัวุฒ ิ  วงษ์ดไีทย 
อ. ทนพ.ณฐัวุฒ ิ วงษ์ดไีทย ดร. ทนพญ.กนัทมิา   ชแูสง 
อ. ทนพญ.ภารณิ ี กติตมิงคลสุข 
อ. ทนพญ.กลัยา  บุญเพง็ 
ดร. ทนพ.กติตศิกัดิ ์ แถวนาชม 
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เรียงตามล าดบัจากซ้ายไปขวา : ดร. ทนพญ.สณัหส์ริ ี เมอืงมาลย,์ ดร. ทนพญ.อรนนัท ์ พรหมมาโน, 
ผศ. ทนพญ.องัสนา  โยธนิารกัษ์, ดร. ทนพ.สมพล  แพรพนัธ,์ รศ. ดร. ทนพญ.วมิล  ชอบชื่นชม, 

ดร. ทนพญ.แจนจุรยี ์เนตรสว่าง, ดร. ทนพญ.ปรยีาภรณ์ โมนะตระกลู ศรเีพยีร, ดร. ทนพญ.จริาภรณ์  เกตุด ี



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราคือ หน่ึงในสมาชิกของบา้นหลงัใหญ่  
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัรงัสติแห่งนี้ บ้านเราหลงันี้จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ในปี 2559 นี้
แล้ว แต่บ้านเราจะไม่ใช่บ้านที่เก่า แต่จะเป็นบ้านที่อบอุ่น มคีวามรกั สมคัรสมานสามคัคแีละช่วยกนัผลติ 
นกัเทคนิคการแพทย ์ทีม่มีาตรฐานเพื่อออกไปรบัใช้ประชาชนและสงัคมต่อไป 

เรียงตามล าดบัจากซ้ายไปขวา : ดร. ทนพญ. จริาภรณ์ เกตุด,ี ดร. ทนพญ.สณัหส์ริ ีเมอืงมาลย,์ 
ดร. ทนพญ.อรนนัท ์พรหมมาโน, ผศ. ทนพญ.องัสนา โยธนิารกัษ์, ดร. ทนพญ.แจนจุรยี ์ เนตรสว่าง, 

ดร. ทนพญ.จริาภรณ์ เกตุด,ี รศ. ดร. ทนพญ.วมิล ชอบชื่นชม, ดร. ทนพ.สมพล  แพรพนัธ ์
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กลุ่มวิชาโลหิตวิทยาและจลุทรรศนศาสตรค์ลินิก 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัรงัสิต เริม่ก่อตัง้ปี พ.ศ.2530 ในขณะนัน้ได้แบ่งงานด้าน

การศกึษาออกเป็น 3 ภาควชิา คอื เคมคีลนิิก จุลชวีวทิยาคลนิิก และจุลทรรศนศาสตร์คลนิิก ในช่วงทีผ่่าน
มาจนถึงปัจจุบนัได้มกีารพฒันาปรบัปรุงทัง้ด้านการศึกษา นักศึกษา และบรรยากาศ สิง่แวดล้อมในการ
เรยีน จงึแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
 

1. ระยะเร่ิมต้น (พ.ศ.2530-2539) 
 1.1  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเทคนิคการแพทย ์พ.ศ.2530 ในส่วนของภาควชิา 
        จลุทรรศนศาสตรค์ลนิิก ประกอบดว้ย 3 รายวชิา 
  1.1.1 MT3201 จลุทรรศนศาสตรค์ลนิิก 1    4(2-6)  
   (เทคนิคพืน้ฐานทางโลหติวทิยาและการตรวจปัสสาวะ) 
  1.1.2 MT3202 จลุทรรศนศาสตรค์ลนิิก 2    4(2-6) 
   (ความผดิปกตขิองเมด็เลอืดแดง, เมด็เลอืดขาว, เกลด็เลอืด การตรวจพเิศษ  
   การควบคุมคุณภาพทางหอ้งปฏบิตักิาร) 
  1.1.3 MT4206 จลุทรรศนศาสตรค์ลนิิก 3    5(3-6) 
   (ความผดิปกตขิองโรคต่างๆ ทีพ่บไดบ้่อยทางโลหติวทิยาในประเทศไทย เช่น  
   โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี โลหติจางจากการขาดสารอาหาร, มะเรง็เมด็เลอืด,  
   การแขง็ตวัของเลอืด การตรวจน ้าไขสนัหลงั อุจจาระและเสมหะ ฯลฯ) 
 1.2  คณาจารยป์ระจ าภาควชิา ไดแ้ก่ 
  1.2.1 รตท.(หญงิ) ผศ. ดร.อจัฉราวรรณ ทองม*ี*   (รหสั 32-08011) 
  1.2.2 รศ. ดร. ทนพญ.ทศันีย ์ ปัญจานนท*์* (รหสั 32-13130) 
  1.2.4 รศ. ดร. ทนพญ.วนิดา    พงศส์ถาพร** (รหสั 35-08033) 
  1.2.5 ดร. ทนพญ.อรนนัท ์   พรหมมาโน** (รหสั 34-08025) 
  1.2.6 ผศ. ทนพญ.องัสนา    โยธนิารกัษ์** (รหสั 39-08041) 
 
 มกีารเชญิอาจารยพ์เิศษจากคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล , ศ.เกยีรตคิุณ ดร.อานนท ์ 
บุณยะรตัเวช  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี, และ ศ. ดร.พรเทพ  เทยีนสวิากุล  คณะสหเวช
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
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2. ระยะช่วงกลาง (พ.ศ.2540-2549) 
 2.1 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัปรบัปรุง) ปี พ.ศ.2545 และ 
พ.ศ.2549 ในกลุ่มโลหติวทิยาและจุลทรรศาสตร์คลินิก ได้มกีารแยกเนื้อหารายวชิาโลหติวทิยาและจุล
ทรรศนศาสตรค์ลนิิกออกจากกนั ท าใหส้ะดวกต่อการเรยีนและการปฏบิตังิานของทัง้นกัศกึษาและอาจารย์ 
  2.1.1 MTH321 โลหติวทิยา 1  3(2-3) 
   (การสรา้งเซลลเ์มด็เลอืดทุกชนิด เทคนิคพืน้ฐานทางโลหติวทิยา และการ 
   ควบคุมคุณภาพ) 
  2.1.2 MTH322 โลหติวทิยา 2  3(2-3) 
   (ภาวะโลหติจางและโรคโลหติจางทีเ่กดิจากการขาดสารอาหาร โรคโลหติจาง 
   ธาลสัซเีมยี และโรคโลหติจาง ชนิดฮโีมลยัตกิ และไขกระดกูฝ่อตลอดจนการตรวจ 
   ทางหอ้งปฏบิตักิาร 
  2.1.3 MTH323 โลหติวทิยา 3  2(1-3) 
   (ความผดิปกตขิองเมด็เลอืดขาว โรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวและมะเรง็ต่อมน ้าเหลอืง 
   การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร) 
  2.1.4 MTH324 จลุทรรศนศาสตรค์ลนิิก 2(1-3) 
   (การตรวจปัสสาวะและสารน ้า รวมถงึระบบการแขง็ตวัของเลอืดการละลาย 
   ลิม่เลอืดและการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร) 

2.2  อาจารยป์ระจ าทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงนี้ ไดแ้ก่ 
  2.2.1 ผศ. ดร. ทนพญ.เฟ่ืองฉตัร จรนิทรธ์นนัต*์  (รหสั 41-08044) 
  2.2.2 ดร. ทนพญ.จริาภรณ์ เกตุด*ี*  (รหสั 46-08046) 
  2.2.3 ดร. ทนพญ.สุพตัรา วฒันสาธติอาภา* (รหสั 49-08061) 
 

3. ระยะช่วงท่ี 3 (พ.ศ.2550 -2559) 
3.1  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัปรบัปรงุ) ปี พ.ศ.2555 มกีาร

ปรบัปรงุหลกัสตูรในปี พ.ศ.2555 นี้ ไดก้ารเปลีย่นแปลงเนื้อหาในแต่ละรายวชิา 
  3.1.1 MTH325  โลหติวทิยา 1  3(2-3-6) 

(เทคนิคพื้นฐานทางโลหติวทิยา โรคภาวะโลหติจางเนื่องจากขาดสารอาหารโรค
ไขกระดกูฝ่อ) 

  3.1.2 MTH326  โลหติวทิยา 2  3(2-3-6) 
(ความผดิปกตขิองเมด็เลอืดแดงและโรคโลหติจางชนิดฮโีมลยัตคิ และกลไกการ
แขง็ตวัของเลอืด) 
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  3.1.3 MTH327  ปัสสาวะและสารน ้า  2(1-3-4) 
    (การตรวจปัสสาวะและสารน ้าในร่างกายทีม่พียาธสิภาพ) 
  3.1.4 MTH421  โลหติวทิยา 3   3(2-3-6) 

(ความผดิปกตขิองเมด็เลอืดขาว, โรคมะเรง็โลหติขาว, มะเรง็ต่อมน ้าเหลอืงและโรค
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัเมด็เลอืดของชนิดอื่น ๆ , การตรวจทางเซลล์  พนัธุศาสตร ์
และอณูชวีวทิยา ฯลฯ) 

  
 3.2 อาจารยป์ระจ ากลุ่มวชิาเพิม่เตมิต่อจากระยะที่ 2 
  3.2.1  อ. ทนพญ.วรางคณา เลก็ตระกูล*  (รหสั 50-08067) 
  3.2.2 อ. ทนพญ.สุดาภรณ์ เก่งการ*   (รหสั 51-90011) 
  3.2.3  ผศ. ดร. ทนพญ.พรรณนภา  เภาทอง*   (รหสั 51-90108) 
  3.2.4  รศ.พรศร ี ตนัตนิิต*ิ   (รหสั 51-90142) 
  3.2.5  อ. ทนพญ.ปัญชล ี จา้งประเสรฐิ***  (รหสั 53-90236) 
  3.2.6  อ. ทนพ.จตุรวฒัน์ ปวณีวงศช์ยั*  (รหสั 54-90169) 
  3.2.7  อ. ทนพญ.นราวลัลภ ์ แกว้ทว*ี   (รหสั 56-90050) 
  3.2.8  อ. ทนพญ.พรทพิย ์ เพลนิศลิป์*  (รหสั 57-90210) 
  
 การเรียนการสอนในช่วงระยะที่  3 นี้ จะเน้น Problem-based learning (case study) ซึ่งเป็น
นวตักรรมชิน้หนึ่งที่นักศกึษาทัง้กลุ่มไดค้้นคว้าและน าเสนอผลงานทัง้ภายในหอ้งเรยีนและสาธารณะ กลุ่ม
งานจงึเหน็ความส าคญัในการพฒันาตวัผูเ้รยีนจงึบรรจอุยู่ในทุก ๆ รายวชิา และในช่วงดงักล่าว (พ.ศ.2559) 
มกีารเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสงัคมโลก ท าให้เกิดเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของ 10 ประเทศใน
ภมูภิาคนี้ การศกึษาจงึตอ้งมกีารปรบักระบวนการคดิ การเรยีนรู ้ของผูเ้รยีนเพิม่มากขึน้อกี โดยเฉพาะการ
เน้นให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรมการเรยีนรู้และเรยีนวิชาภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ได้ถูก
ก าหนดใหเ้ป็น working language ในภมูภิาคนี้ เพื่อใหป้ระชาคมสามารถสื่อสารซึง่กนัและกนัได้ 

 
* อาจารยป์ระจ าปัจจบุนั (พ.ศ.2559) 
** อาจารยโ์อนยา้ย (คณะ/กลุ่มวชิา) 
*** อาจารยล์าออก 
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แถวนัง่: (จากซ้ายไปขวา) ผศ. ดร. ทนพญ.พรรณนภา เภาทอง, รศ.พรศร ีตนัตนิติ,ิ 
ผศ. ดร. ทนพญ.เฟ่ืองฉตัร จรนิทรธ์นนัต์, ดร. ทนพญ.สพุตัรา วฒันสาธติอาภา 

แถวยืน: (จากซ้ายไปขวา) อ. ทนพ.สกล สนุนัทราภรณ์, อ. ทนพญ.นราวลัลภ ์แกว้ทว,ี อ. ทนพ.เฉลมิพล แกว้ใจ,  
อ. ทนพญ.พรทพิย ์เพลนิศลิป์, อ. ทนพ.จตุรวฒัน์ ปวณีวงศช์ยั 

อาจารยล์าศึกษาต่อ (ซ้ายไปขวา) 
อ. ทนพญ.วรางคณา เลก็ตระกลู, 
อ.ทนพญ.สดุาภรณ์ เก่งการ 
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กลุ่มวิชาปรสิตวิทยา 
ดว้ยความมุ่งมัน่ ตัง้ใจ เสยีสละ และท างานอย่างทุ่มเทของทุกคนในคณะเทคนิคการแพทยจ์งึท าให้

คณะมคีวามแขง็แกร่ง เป็นมหาวทิยาลยัเอกชนที่มคีุณภาพ  นักศกึษาได้เรยีนรู ้และออกไปท างานอย่างมี
ศกัยภาพตลอดระยะเวลา 30 ปี  กลุ่มงานปรสติมคีวามยนิด ีและภูมใิจที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะเทคนิค
การแพทย ์มหาวทิยาลยัรงัสติผลติบณัฑติที่มคีุณภาพ มมีาตรฐาน ออกสู่สงัคม และหวงัว่าคนรุ่นหลงัจะ
รว่มกนัสบืสานงานวชิาชพีเทคนิคการแพทยใ์หม้คีวามก้าวหน้า และพฒันาอยา่งต่อเนื่อง  สบืไป 

 
กลุ่มวชิาปรสติวทิยา 
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เรยีบเรยีงโดย ดร. ทนพญ.เครอืวลัย ์คุม้ครอง 
ส านักงานธรุการคณะเทคนิคการแพทย ์

เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมเรื่องงาน 
บริการของคณ ะฯ มาตลอดระยะเวลา 30 ปี 
ปัจจุบันส านักงานธุรการคณะเทคนิคการแพทย ์
เปลีย่นชื่อเรยีกไดอ้ย่างน่าภาคภูมเิป็น “ส านักงาน
เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์” ชื่อนี้สะท้อนให้
เห็นชัดเจนในงานบริการทุกด้านของการเป็น
เลขานุการให้กบัคณะฯซึ่งต้องมุ่งเน้นการดูแลงาน
ให้ครอบคลุในทุกเรื่องของคณะฯ เจา้หน้าที่ทุกคน
ได้รบัการปลูกฝังให้มุ่งเน้นเรื่องงานบริการเป็น
ส าคัญ  ในอดีตมีเจ้าหน้ าที่ เพียงไม่กี่ชีวิตที่นั ง่
ท างานเอกสาร รบัโทรศพัท์ ตดิต่อประสานงานใน
ทุกด้านระหว่างบุคคลากรของคณะฯ ...ปัจจุบนัจะ
เหน็ไดว้่าคณะฯมกีารพฒันาเจรญิรดุหน้าอยา่งมาก 
ห้องท างานของส านักงานฯได้ร ับการขยาย
ปรบัปรุงให้ดูสวยงามสะดวกสบายกว้างขวางมาก
ขึ้นเพื่อให้สอดรบักับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และ
จ านวนเจา้หน้าที่ทีเ่พิม่ขึน้เช่นกนั ภารกจิหลกัของ
ส านักงานเลขานุการคณะฯไม่เพยีงมุ่งเน้นเรือ่งการ
ท างานเพื่อติดต่อสื่อสารกับทุกคนภายในองค์กร
เท่านัน้ ยงัต้องเน้นการให้บรกิารกับบุคคล หรอื 
หน่วยงานภายนอกที่มาติดต่องานในทุกด้านกับ
คณะฯที่ต้องพฒันาให้มคีวามสะดวก รวดเรว็ เพิม่
มากขึน้เพื่อใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมยั
ทีม่กีารพฒันาอยา่งรวดเรว็เช่นเดยีวกนั 

เมื่อกล่าวถึงระบบงานในแต่ละด้านของ
ส านักงานฯ ด้านการสื่อสารในอดีตที่ผ่านมานัน้ 
การติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลากรภายใน
องค์กรค่อนข้างมอุีปสรรคมาก เมื่อติดต่อโดยใช้
โทรศพัท์กไ็ม่สามารถตดิต่อได้ เนื่องดว้ยบางท่าน
ก็ติด สอน  บ างท่ านก็มีภ ารกิจอยู่ ภ ายนอก
มหาวทิยาลยั 

ดงันัน้เจ้าหน้าที่ธุรการทุกคนต้องท างาน
หนักขึ้นเพื่อให้การบรกิารข่าวสารแก่บุคลากรใน
คณ ะฯรวด เร็ว  แล ะทั ว่ ถึ ง  จึงต้ อ ง ใช้ ระบบ
หนังสอืเวยีนที่ให้เจา้หน้าทีธุ่รการเดนิแจง้ข่าวสาร
เวีย น ให้ ทุ ก ท่ าน เซ็ น รับ ท ราบอีก ท างหนึ่ ง 
ในปัจจุบันนี้  ระบบการสื่อสารพัฒนาให้มีความ
ส ะด ว ก  รว ด เร็ว ขึ้ น ม าก เนื่ อ ง จ าก คณ ะมี
งบประมาณสนบัสนุนใหม้โีครงการพฒันา 

ในด้านการสื่อสารภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่ องโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจัดอบรม 
สมัมนาให้แก่บุคคลากรทุกท่านได้ตระหนักและ
เหน็ความส าคญัของการสื่อสารระหว่างกนัมากขึน้  

นอกจากนี้ คณ ะฯได้น าเอาระบบการ
สื่อสารแบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้มาใช ้ทดแทนการใช้
แรงงานคนมากขึน้ อาทเิช่น การตดิต่อส่งข่าวสาร
ของบุคลากรในคณะฯไม่มีการเดินเวียนเหมือน
สมัยอดีต แต่เปลี่ยนมาใช้การสื่อสารผ่านทาง 
e-mail เป็นส าคัญ  แม้แต่งานด้านการเซ็นรับ
หนังสอืเข้า-ออก ของคณะฯในอดตีการรบัมาแล้ว
จะต้องมาลงสมุดบันทึกลงเลขที่รบั ณ จุดเดียว 
การค้นหาเอกสาร ระบบการจดัเก็บเอกสาร ยงัไม่
มปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร แต่ในปัจจุบันได้มีการ
พฒันาโดยการลงเลขที่รบัในคอมพวิเตอร์ และใช้
ระบบแชรภ์ายในส านักงานทุกคนเหน็งานทีร่บัเขา้
หรอืส่งออกได้อย่างถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว การ
สบืค้น การส่งข่าวสารต่าง ๆ การติดต่อตวับุคคล
หรอืกลุ่มบุคคล ท าได้สะดวกรวดเร็วในปัจจุบัน
เพียงดูผ่านจอคอมพิวเตอร์ ไม่เว้นแม้เรื่องการ
ประชาสมัพนัธข์่าวสารของคณะที่สามารถเลอืกใช้
ได้หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ / facebook 
และแอปพลเิคชัน่ไลน์ เป็นตน้ 
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ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของคณะเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯแต่ละท่าน
ไดฝ้ากความรูส้กึด ีๆ ผ่านบทสมัภาษณ์เลก็ๆ น้อย ๆ ใหทุ้กท่านไดอ่้านดงันี้ค่ะ 

“ดิฉัน นางวรศิรา ด้วงนคร ได้เข้ามาท างานที่คณะเทคนิคการแพทย ์
ตัง้แต่เดอืนมถุินายน  ปี พ.ศ.2535  ณ จนถงึปัจจุบนันี้เป็นเวลา 24  ปี  คณบด ี
ณ ขณะนัน้คอืท่าน ผศ.เลอสรวง  ชวนิชย์  ท่านได้มคีวามรกัความเมตตาต่อ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาทุกคนเป็นอย่างดยีิง่ และในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนคณบดอีกี 2 
ท่าน คอื ผศ.พิศิษฐ์  นามจนัทรา และ ณ ปัจจุบนั คอื รศ.เยาวลกัษณ์ พมิาย
นอก  ทุกท่านไดใ้หค้วามรกัความเมตตา ต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาทุกคนเช่นเดยีวกนั 
ทุกท่านช่วยกนัฟันฝ่าอุปสรรคต่าง  ๆ เพื่อใหค้ณะฯไดเ้ปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ ี 
ซึง่ปัจจุบนัคณะฯ ได้เตบิโตอย่างไม่น่าเชื่อ มนีักศกึษาเพิม่มากขึน้ตามล าดบั มี
สภาพแวดล้อมดขีึน้มาก ๆ  มเีพื่อนร่วมงานทีด่ ี และได้เหน็มหาวทิยาลยัรงัสติ 
มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ เจรญิรุง่เรอืงพฒันาอยา่งมาก มคีวามภมูใิจอยา่ง
มากตลอดระยะเวลาที่ได้ท างานที่คณะฯนี้  มีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก
ภายในระยะเวลาเพยีงไม่กี่ปี ท าใหรู้ส้กึประทบัใจในการท างานของบุคลากรทุก
ท่านทีทุ่่มเท จงึท าใหค้ณะฯเจรญิรุง่เรอืงไดค้่ะ” 

“ดฉิันนางสุภาภรณ์  สงัข์กรม (หงษ์ยนต์) เข้าท างานในมหาวทิยาลยั
รงัสติ เมือ่วนัที ่1 มถุินายน 2535 ในต าแหน่งพนกังานรบัโทรศพัท ์และต่อมาได้
ย้ายหน่วยงานมาประจ าที่คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2537 
จนถงึปัจจบุนั ในต าแหน่งเจา้หน้าทีส่ านกังานเลขานุการ คณะเทคนิคการแพทย ์  

ตลอดเวลาที่ท างานในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ประทบัใจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน  ไดใ้หบ้รกิารบุคคลในหน่วยงาน และ
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ประทบัใจทีทุ่กคนมคีวามเป็นกนัเอง ช่วยเหลอืซึง่กนั
และกนั ถึงแม้นว่าในปัจจุบนังานจะมากขึ้น ก็จะพยายามทุ่มเทท างานจนงาน
ประสบความส าเรจ็ เป็นทีไ่วว้างใจของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย ์ซึง่ไดร้บั
เลือกเป็นบุคลากรดีเด่นเมื่อปี พ.ศ.2556  จึงขอขอบพระคุณคณะเทคนิค
การแพทย ์ทีใ่หค้วามไวว้างใจและดแูลเป็นอยา่งด”ี 

 

นางวรศิรา ดว้งนคร 
เจา้หน้าทีส่ านกังานธุรการ 

นางสภุาภรณ์  สงัขก์รม 
(หงษ์ยนต)์ 

เจา้หน้าทีส่ านกังานธุรการ 
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“เนื่ อ งในโอกาสที่คณ ะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ  30 ปี  ดิฉัน  
นางสาวพรทภิา สุภรพงษ์ ต าแหน่งเจา้หน้าทีธุ่รการ ขอบรรยายความรูส้กึในการ
ท างานในคณะฯ นับตัง้แต่เริม่ท างานมาจนถงึปัจจุบนันัน้ ดฉินัไดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ 
และได้ความรูเ้พิ่มเติมในด้านต่าง ๆ เช่นในด้านการเรยีนรู้การเขยีนโปรแกรม 
google form การใช้งานโปรแกรม Bitly การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อน าไป
ประยุกต์ใชใ้นการตอบแบบสอบถามออนไลน์ การวเิคราะห์แบบสอบถาม ซึ่งท า
ใหม้กีารพฒันางานอย่างเป็นระบบ มปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ และสะดวกต่อการใช้
งานภายในคณะฯ  

การท างานในคณะฯ ร่วมกบัพี่ ๆ น้อง ๆ ในห้องธุรการด้วยกนั มคีวาม
ประทบัใจมากเลยค่ะ เวลามงีานอะไรก็จะคอยช่วยเหลอืกนัตลอด ไม่ว่าจะเป็น
โครงการของใครแต่เราก็ช่วยเหลือกัน เวลาใครท างานตรงไหนได้ อีกคน 
 
 
 

 

“ดิฉันนางสาวศศิธร เกื้อกูล ได้เข้ามาท างานเป็นเจ้าหน้าที่ส านักงาน
เลขานุการคณะฯ ตัง้แต่วนัที่  27  ตุลาคม  พ.ศ.2557 จนถงึปัจจุบนันี้เป็นเวลา
เกอืบ 2  ปี  ถงึจะเป็นระยะเวลาไม่นานมาก  แต่ดฉิันรูส้กึไดถ้งึความเป็นกนัเอง
ของบุคลากรในคณะฯ ทุกคนคอยช่วยเหลอืดแูลซึง่กนัและกนัเป็นอยา่งด ีและยงั
ได้รบัความรกัความเมตตาจากคณาจารย์และผู้บรหิาร ซึ่งคอยให้ค าแนะน าว่า
กล่าวตกัเตอืนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เราพฒันาไปในทางทีด่ยี ิง่ขึน้ อกีทัง้ทุกท่าน
ยังได้ ให้ความรักความเมตตาต่อผู้ ใต้บังคับบัญชาทุกคนเช่น เดียวกัน 
ตลอดระยะเวลาที่ดฉิันไดม้าท างานอยู่ที่นี่ ได้เหน็ความเปลี่ยนแปลงของคณะฯ 
ในหลาย ๆ ดา้นทีด่ขี ึน้มากมาย ซึง่ดฉินัขอยกตวัอยา่งมาพดูบางส่วนดงันี้ 

 

นางสาวศศธิร เกือ้กลู 
เจา้หน้าทีส่ านกังานธุรการ 

นางสาวพรทภิา สภุรพงษ ์
เจา้หน้าทีส่ านกังานธุรการ 

ท าตรงนัน้ไม่ได ้กค็อยใหค้ าแนะน า และสอนกนั สามารถขอค าแนะน ากนัไดเ้สมอ เพราะการท างานเราท างาน
กนัเป็นทมี    

สุดท้ายนี้  ดิฉัน มคีวามสุขและประทับใจในการท างานร่วมกับพี่ๆ น้อง  ๆ ธุรการ เจ้าหน้าที่ Lab 
ผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน และดิฉันอยากจะพัฒนาตนเอง และคณะฯให้มีความทันสมัย และมี
ประสทิธภิาพในการท างานต่อไป” 

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อส่ือสาร  ซึ่งท าให้การประสานงานมคีวามสะดวกและรวดเรว็
ยิง่ขึน้ ตวัอย่างเช่น การตัง้ Group Line ของบุคลากรในคณะ เพื่อใช้ในการประชาสมัพนัธ์และแจง้ข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทุกคนอย่างทัว่ถึง , การ update ข่าวสารในหน้า facebook และ หน้า website 
ของคณะเทคนิคการแพทย ์เพื่อให้นักศกึษาได้ทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศกึษา ยิง่ไปกว่านัน้ดฉิัน
ได้รบัการพฒันาตนเอง  เมื่อได้เข้ามาท างานที่คณะนี้ เช่นได้มโีอกาสเข้าร่วมการจดัอบรมในหวัข้อต่าง ๆ 
อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งทางคณะฯ ให้ความส าคญัในการจดัอบรม เพื่อให้เราน าความรู้ที่ได้รบัน าไปใช้เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและการท างานได้ อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป  ถึงดฉิันจะมาท างานที่นี่ได้ไม่นานนัก แต่
ความประทบัใจที่มต่ีอคณาจารยแ์ละเจา้หน้าที่มมีากกว่าระยะเวลาที่ดฉิันอยู่เสยีอกี บางครัง้รูส้กึอย่างกบัว่า
ตนเองท างานอยูท่ีน่ี่มาแลว้เกอืบสบิปี” 
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“ดิฉัน น.ส. กิตติญา กล่อมเกลา ได้เข้ามาท างานในคณะฯ เมื่อวนัที่  1  
กนัยายน  2557  ในต าแหน่งเจา้หน้าทีธุ่รการ โดยมหีน้าทีช่่วยงานกจิการนกัศกึษา  
ดูแลนักศึกษาทุน ไม่ว่าจะเป็น เรยีนดี ทุนพระราชทาน ทุน กยศ. กรอ. ดูแลให้
นกัศกึษาไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเกีย่วกบักองทุนต่าง ๆ ไดอ้ยา่งครบถ้วน ดูแลเวบ็ไซต์
คณะ ประชาสมัพนัธก์จิกรรมต่าง ๆ ภายในคณะฯ  และท าหนังสอื บนัทกึขอ้ความ
ต่าง ๆ ส่งภายในและส่งออกไปยงัภายนอกมหาวทิยาลยัรงัสติ ดฉิันเขา้มาท างาน
จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี  และคณบดีท่านปัจจุบัน คือ รศ.เยาวลักษณ์ 
พมิายนอก ซึง่อาจารยเ์ป็นคนทีน่่ารกั  มเีมตตาต่อดฉินัเป็นอย่างมาก ทีส่ าคญัทีสุ่ด
ทีท่ าใหด้ฉิันมคีวามสุขในการท างานคอืเพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย ์หรอื
เจา้หน้าที่ ด้วยกนั ท าให้การท างานของดฉิันมคีวามสุข มคีวามตลกเฮฮา มคีวาม
เป็นกนัเอง ได้ช่วยเหลอืซึ่งกนัและสามารถปรกึษาเรื่องงานกนัได้  ท าให้ทุกงานที่
เข้ามาผ่านไปได้อย่างดี สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณคณะเทคนิคการแพทย์ 
 

งานด้านการประชาสมัพนัธ์ของคณะได้รบัความร่วมมอือย่างดยีิง่จากศิษย์เก่ารุ่นที่ 22 นายปรชัญา 
หาญเสอืเหลอืง ซึ่งช่วยพฒันาปรบัปรงุเวบ็ไซต์ของคณะฯใหม้ปีระสทิธภิาพ สวยงาม ทนัสมยั เหมาะสมต่อการ
ใช้งานในปัจจุบนั  ซึ่งในโอกาสที่คณะก่อตัง้มาครบรอบ 30 ปี ศิษย์เก่าของเราท่านนี้ได้ฝากความรูส้กึมาถึง
บุคลากรทุกท่านของคณะดว้ยนะคะ” 

ทนพ.ปรชัญา หาญเสอืเหลอืง 
ศษิยเ์ก่าคณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวทิยาลยัรงัสติ รุน่ที ่22 

“กระผม นายปรชัญา หาญเสือเหลือง ได้รบัโอกาสที่ดียิ่งในการให้เข้ามาช่วยเหลืองานผลิตสื่อ
ประชาสมัพนัธต่์าง ๆ ของทางคณะฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหน้าที่ webmaster ของเวบ็ไซต์คณะฯ อนัมสี่วน
ช่วยให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึง และรบัรู้ข่าวสารของทางคณะได้ดียิ่งขึ้น จวบจนทุกวนันี้ก็ยงัเข้ามา
ช่วยเหลอืงานในส่วนนี้อยู่เสมอ และ นอกจากนัน้ยงัได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการสโมสรนักศกึษาฯ ในปี
การศึกษา 2554 และยงัมสี่วนร่วมในการช่วยจดัท า เรยีบเรยีงหนังสอืครบรอบ 30 ปีของคณะเล่มนี้อีกด้วย 
นับว่าเป็นหน้าที่ ที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิง่ และเนื่องด้วยในโอกาสที่คณะได้เปิดสอนมาจนครบ 30 ปีนี้  
  กระผม  รูส้กึยนิดกีับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยั
รงัสิตของเราเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร ังสรรค์ผลิตบัณฑิตและ
บุคลากรทางการแพทยท์ี่มคีุณภาพมาโดยตลอด ด้วยความ
รกัและความห่วงใยของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สุดท้ายนี้
กระผมหวงัว่าคณาจารยแ์ละเจา้หน้าทีทุ่กท่าน จะผนึกก าลงั
และพฒันาศกัยภาพของคณะใหเ้จรญิก้าวหน้า รุ่งเรอืง จนมี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ เพื่ อผลประโยชน์ของ
ประเทศชาตสิบืต่อไปครบั” 

 

น.ส. กติตญิา  กล่อมเกลา 
เจา้หน้าทีส่ านกังานธุรการ 

 
ขอบพระคุณท่านคณบด ีทีท่ าให้ดฉิันมโีอกาสเขา้มาท างานในคณะเทคนิคการแพทยไ์ดเ้จอเพื่อนร่วมงานทีน่่ารกั 
ขอขอบพระคุณท่านคณาจารย ์พี่ๆ เจา้หน้าทีทุ่กท่าน น้อง ๆ นกัศกึษาทีท่ าใหด้ฉินัไดท้ างานทีน่ี่อยา่งมคีวามสุข” 
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จากบทสมัภาษณ์ของเจา้หน้าทีต่ ัง้แต่อดตีถงึปัจจบุนัสรปุไดอ้ยา่งชดัเจนในความภูมใิจ และประทบัใจที่
ได้ท างานที่คณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลยัรงัสติ  บางท่านท างานตัง้แต่สมยัท่านคณบด ีผศ.เลอสรวง 
ชวนิชย ์ จนถงึคณบดที่านปัจจุบนั (รศ.เยาวลกัษณ์  พมิายนอก)  เจา้หน้าที่ทุกคนกล่าวเป็นน ้าเสยีงเดยีวกนั
ว่าคณบดทีุกท่านมคีวามรกัความเมตตาต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาทุกคนเป็นอยา่งดยีิง่ คณบดทีุกท่านช่วยกนัฟันฝ่า
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อใหค้ณะฯไดเ้ปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ ี ซึง่ปัจจุบนัดฉิันไดเ้หน็คณะฯเตบิโตอย่างไม่น่าเชื่อ 
มนีักศกึษาเพิม่มากขึน้ ตามล าดบั มสีภาพแวดลอ้มดขีึน้มาก ๆ  มเีพื่อนร่วมงานทีด่ ี และไดเ้หน็มหาวทิยาลยั
รงัสติมกีารเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก มคีณะใหม่ๆ เกดิขึ้น มอีาคารเรยีนมากขึ้น มสีิง่อ านวยความสะดวก
ใหก้บันกัศกึษา และบุคลากรอยา่งครบครนัสมเป็นมหาวทิยาลยัเอกชนชัน้น าค่ะ 

หน่วยงานและบุคลากรของส านักงานเลขานุการคณะฯ ในปัจจบุนั (ปีการศึกษา 2559) 
แถวยืน(ซ้าย-ขวา): คุณวรศิรา ดว้งนคร, คุณสภุาภรณ์ สงัขก์รม (หงษ์ยนต)์, 

ดร. ทนพญ.เครอืวลัย ์คุม้ครอง(เลขานุการคณะฯ), คุณศศธิร เกือ้กลู, 
คุณกติตญิา กล่อมเกลา, และ คณุพรทภิา สภุรพงษ ์
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ประมวลภาพการอบรม-สมัมนา เพ่ือพฒันางานของส านักงานเลขานุการคณะฯ 

แสดงภาพบรรยากาศการอบรมของบุคลากรส านกังานเลขานุการคณะฯ 
เรื่องการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อจดัท าเวป็ไซตข์องคณะฯ (ปีการศกึษา 2556) 

แสดงภาพบรรยากาศการอบรม-สมัมนาของเจา้หน้าทีส่ านกังานเลขานุการคณะฯ 
เรื่องการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพขององคก์ร ณ สวนไทรโยค รสีอรท์ จงัหวดักาญจนบุร ี

(ปีการศกึษา 2557) 
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ประมวลภาพการอบรม-สมัมนา เพ่ือพฒันางานของส านักงานเลขานุการคณะฯ 

แสดงภาพบรรยากาศการศกึษาดงูานการจดัการระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์
ณ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล (ปีการศกึษา 2558) 
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คณาจารยผ์ูด้ ารงต าแหน่งเลขานุการคณะเทคนิคการแพทยต์ัง้แต่อดีต-ปัจจบุนั 

(รตท. หญงิ) ผศ. ดร. ทนพญ. อจัฉราวรรณ ทองม ี
ปฏบิตังิานตัง้แต่ ปี พ.ศ.2533 - พ.ศ.2535 

 

ผศ. ทนพ.พศิษิฐ ์นามจนัทรา 
ปฏบิตังิานตัง้แต่ปี พ.ศ.2535 - พ.ศ.2538 

ผศ. ทนพญ.สวรรยา พงศป์รติร 
ปฏบิตังิานตัง้แต่ปี พ.ศ.2538 - พ.ศ.2547 

ผศ. ทนพญ.องัสนา โยธนิารกัษ์ 
ปฏบิตังิานตัง้แต่ปี พ.ศ.2547 - พ.ศ.2551   

อ. ทนพญ.วรางคณา เลก็ตระกลู 
ปฏบิตังิานตัง้แต่ปี พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553 

อ. ทนพ.ณฐัวุฒ ิวงศด์ไีทย 
ปฏบิตังิานตัง้แต่ปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2554 

ดร. ทนพ.อภชิยั ศรเีพยีร 
ปฏบิตังิานตัง้แต่ปี พ.ศ.2554 - พ.ศ.2556 

ดร. ทนพญ.เครอืวลัย ์คุม้ครอง 
ปฏบิตังิานตัง้แต่ปี พ.ศ.2556 - ปัจจุบนั (ปี พ.ศ.2559) 
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รายนามเจ้าหน้าท่ีส านักงานเลขานุการคณะฯ ในอดีต 

 
 
 
 

นางสาว นฤมล ตรนีก 
(ปี พ.ศ.2530 - 2547) 

นางสาววฒันา อคัรวงษ์ 
(ปี พ.ศ.2532 - 2546) 

 
 
 
 

นางสาวดาลญัญา เงนิอาจ 
(ปี พ.ศ.2530 - 2547) 

นายมานะ  ผ่องแผว้ 
(ปี พ.ศ.2539 - 2543) 

นางสาวจริพร สอนธรรม 
(ปี พ.ศ.2536 - 2553) 

นางสาวสาวติร ี ดดีวง 
(ปี พ.ศ.2547 - 2554) 

นางสาวพรพรรณ 
แกว้สะอาด 

(ปี พ.ศ.2554 - 2557)   
นางสาววนิดา วงษาเวยีง 
(ปี พ.ศ.2554 - 2557) 

นางสาวพานิกา สงัขโย 
(ปี พ.ศ.2555 - 2557) 

30 ปีเทคนิคการแพทย ์รงัสติ | 60 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัหน้าห้องปฏิบติัการ 
ดร. ทนพญ.จริาภรณ์  เกตุด ี

หอ้งปฏบิตักิารเคมคีลนิิก 
ภมูคิุม้กนัวทิยาและ  

ธนาคารเลอืด 

หอ้งปฏบิตักิาร 
จลุชวีวทิยา 

หอ้งปฏบิตักิารโลหติวทิยา 
และปรสติวทิยา 

1. คุณวงศส์ุวรรณ  อรรถวเิชยีร 
2. คุณสุรยีร์ตัน์ ฉิมพาล ี

1. คุณลญัชกร แดงเขยีว 
2. คุณเอกพล คงวาร ี
3. คุณนุชจรยี ์ พุ่มพวง 
4. คุณวไิล แกว้พรอ้ม 
5. คุณพรลภทัร เพช็รนิล 

1. คุณสุชาต ิ รอดรตัน์ 
2. คุณพริง้ กล่อมเกลา 
3. คุณกฤกช อยูย่งศลิป์ 

คลินิกเทคนิคการแพทย ์
ทนพญ.ปารฉิตัร น าเจรญิวุฒ ิ
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ห้องปฏบิตัิการคณะเทคนิคการแพทย ์เป็นอกีหนึ่งหน่วยงานที่ส าคญัส าหรบัสนับสนุนการ
เรยีนการสอนของคณะฯ โดยในปัจจบุนัคณะฯไดม้หีอ้งปฏบิตักิารคอืหอ้งปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาคลนิิก 
ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและปรสิตวิทยา ห้องปฏิบัติการเคมคีลินิกและวิทยาภูมิคุ้มกัน  และ 
หอ้งปฏบิตักิาร Cell culture และอณูชวีวทิยา  

 
ในปี 2557 คณะฯได้จดัท าระบบคยีก์ารด์ขึน้เพื่อระบุตวัตนการเขา้ออกห้องปฏบิตักิาร โดย

มุ่งเน้นที่ความปลอดภยัของนักศึกษาและคณาจารย์ในการมาปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการปี 2558 
คณะฯ ได้จดัตัง้คลนิิกเทคนิคการแพทยข์ึน้เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้คณาจารยแ์ละนักศกึษาได้เรยีนรู้
และพฒันาทกัษะวชิาชพีเทคนิคการแพทยจ์ากประสบการณ์จรงิ โดยคลนิิกเทคนิคการแพทย ์มสีถาน
ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณตกึ 4 ตดิกบัคลนิิกกายภาพบ าบดั และปัจจุบนัคลนิิกฯได้เปิดรบับรกิารตรวจสุขภาพ
ใหก้บับุคลากร นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไปแลว้ 

 
ในอนาคต คณะฯ มแีผนในการปรบัปรุงห้องปฏิบตัิการโลหิตวทิยาและปรสิตวิทยา และ

ห้องปฏบิตักิารจุลชวีวทิยา ให้มคีวามทนัสมยั เหมาะสมส าหรบัส่งเสรมิการเรยีนให้กบันักศกึษาใน
ภาคปฏบิตัิการ เช่น  จะ มกีารติดตัง้กล้องวดีโีอส าหรบัการถ่ายทอดสดการสาธติการปฏบิตัิงานที่
ถูกต้องจากอาจารยผ์ู้สอนและส่งภาพวดีโีอนัน้ผ่านจอมอนิเตอรใ์ห้นักศกึษาในชัน้เรยีนดูและปฏบิตัิ
ตาม 

 
ในโอกาสที่คณะเทคนิคการแพทย์ของเราทุกคน ครบรอบ 30 ปี ในนามของหัวหน้า

ห้องปฏิบตัิการ ขอกล่าวแทนเจ้าหน้าที่ทุกคนว่า “เราจะมุ่งมัน่สู่ระบบมาตรฐานคุณภาพเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและการพฒันางานวิจยัของคณาจารย”์ 

 
ดร. ทนพญ.จริาภรณ์  เกตุด ี

หวัหน้าหอ้งปฏบิตักิารคณะเทคนิคการแพทย,์ 
ผูช้่วยคณบดฯี 
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“ความรูส้กึที่ได้มาท างานในคณะเทคนิคการแพทยต์ัง้แต่วนัแรกจนถึง
วนันี้  รู้สึกประทับใจหัวหน้างานดี เพื่อนร่วมงานดี ท างานไม่เครยีด 
ทุกคนใหค้วามอบอุ่นเหมอืนอยูบ่า้นหลงัทีส่อง” 
 

คุณเอกพล  คงวาร ี

“ความรูส้กึเหมอืนก้าวเขา้มาอยู่ในบ้านหลงัที่สอง มคีวาม รูส้กึ
อบอุ่นและความเป็นกันเองของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่   และ
นกัศกึษาครบั” 
 

คุณลญัชกร แดงเขยีว 

“ความรู้สึก เหมือนก้ าว เข้ามาอยู่ ในบ้ านหลังที่ สอง มี
ความรู้สกึอบอุ่นมาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามี
ความเป็นกนัเอง อยูก่นัแบบพีน้่องครบั” 

 
คุณวงศส์วุรรณ อรรถวเิชยีร 
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“เขา้มาท างานคณะเทคนิคการแพทย ์รูส้กึดคี่ะ 
การท างานสนุกด ีไม่น่าเบื่อ มีงานหลากหลาย 
มเีพื่อนรว่มงานทีด่แีละอาจารยท์ีน่่ารกัค่ะ” 

คุณนุชจรยี ์พุ่มพวง 
 
“การก้าวเข้ามาสู่คณะเทคนิคการแพทย์ มี
ความรู้สึกอบอุ่นและความเป็นกันเองของ
คณาจารย ์เจา้หน้าที ่และนกัศกึษา การท างาน
เป็นไปไดด้ว้ยดคี่ะ” 

คุณสรุยีร์ตัน์ ฉิมพาล ี
 
“ดใีจที่ได้มาท างานกับคณะนี้ค่ะ งานหนักบ้าง
เบาบ้ าง แ ต่ก็ท างานอย่ างมีความสุ ขค่ ะ 
เพื่อนๆที่ท างานด้วยกันและอาจารย์ทุกคนก็
น่ารกัเป็นกนัเองค่ะ” 

คุณวไิล  แกว้พรอ้ม 

 “การก้าวเข้ามาร่วมงานกบัคณะเทคนิคการแพทย์ ให้ความรู้สกึอบอุ่น 
อยูก่นัเหมอืนพีน้่อง ครอบครวั อาจารยท์ุกคนน่ารกั เป็นกนัเองค่ะ” 

                                       คุณพรลภทัร เพช็รนิล 
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“ท างานมา 26 ปี คณะเปรยีบเสมอืนคนในครอบครวั 
ที่ ให้ค วามรัก  ความอบ อุ่น  ความสามัคคี  คอย
ช่วยเหลอืเรา เรามทีุกวนันี้ได้ ก็มาจากครอบครวัของ
เรา นัน่คอืคณะเทคนิคการแพทย ์ภูมใิจครบัทีเ่ป็นส่วน
หนึ่งของคณะฯ ทีช่่วยน้อง ๆ นักศกึษาไดจ้บออกไปมี
อาชพีการงานทีด่”ี 

                                       คุณสชุาต ิรอดรตัน์ 
 

“ท างานมา 24 ปี รูส้กึรกัและผูกพนักบัสถานที่ท างาน 
คณะฯเปรยีบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่ให้ความอบอุ่น 
บางครัง้ยงัคิดว่าอยู่ที่ท างานมากกว่าอยู่บ้านเราอีก 
เรามทีุกวนัน้ีได ้มบีา้น มรีถ มคีรอบครวัทีอ่บอุ่น ลกู ๆ 
ได้ร ับการศึกษาที่ดีก็ได้จากมหาวิทยาลัยและจาก
คณะฯ และทีส่ าคญั เรามเีพื่อนร่วมงานทีด่ ีมอีาจารยท์ี่
รกัและเคารพ และภูมใิจในความส าเรจ็ของนักศึกษา 
ทีจ่บการศกึษาออกไป” 

คุณพริง้ กล่อมเกลา 
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“ท างานมา 5 ปี ขอขอบพระคุณคณะฯ ที่ให้โอกาส
รับมาเป็นสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวนี้ เป็น
ครอบครวัใหญ่ มพี่อ แม่ พี่ น้อง เยอะมาก ท าใหรู้ส้กึ
อบอุ่น รู้สกึผูกพนั ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราม ีก็เพราะมา
จากความรัก ความเมตตาของอาจารย์และเพื่อน
ร่วมงาน ภูมใิจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะฯที่ช่วยให้
น้อง ๆ นกัศกึษาไดจ้บออกไป มอีาชพีการงานทีด่”ี 

                                      
คุณกฤกช อยูย่งศลิป์ 

“พึ่งได้ร่วมงานใกล้จะครบ 1 ปีแล้วค่ะ รู้สึกอบอุ่นที่
ได้มาร่วมงานกบัอาจารยท์ุกท่าน เพราะเราก็เรยีนจบ
ที่นี่  คณะเทคนิคการแพทย์แห่ งนี้  ได้ร ับความรู้
มากมายจากในต าราและนอกต ารา อาจารย์ได้สอน
อะไรมากมาย กข็อขอบคุณอาจารยท์ุกท่านนะคะ ทีใ่ห้
เรารูส้กึอบอุ่น เวลามปัีญหาอะไรก็ปรกึษาอาจารย์ได้
ตลอดเลย รู้สึกภูมิใจค่ะที่ เรียนจบจากที่นี่ และได้
ท างานทีน่ี่ค่ะ” 

                              ทนพญ.ปารฉิตัร น าเจรญิวุฒ ิ
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มหากาพย์ 
เทคนิคการแพทย์รังสิต 

(ราชาวดี King of Glazing) 
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ก าเนิดแห่งศาสตร์วชิาชีพ 
Seed of MT 

ผศ. ทนพ.เลอสรวง ชวนิชย์, 

ผศ. ทนพ.พิศษิฐ์ นามจนัทรา, 

รศ. ทนพญ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก 

ปี พ.ศ.2530  วทิยาลยัรงัสติไดเ้ปิดสอน
หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ ในคณะเทคนิคการแพทยซ์ึ่งเป็นการ
จดัการเรยีนการสอน ในสถาบนัเอกชนแห่งแรก
ในประเทศไทย โดยมีท่านอาจารย์เลอสรวง ชว
นิชย ์เป็นคณบดคีนแรก 
 

จึงได้ก าหนดให้ 1 มิถุนายน 2530 
เป็นวนัก่อตัง้ คณะเทคนิคการแพทย์ เน่ืองจาก
เป็นวนัเปิดภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 
2530 และมกีารรบันักศกึษาเป็นรุ่นแรก (17 คน) 
และเพื่อใหง้า่ยต่อการจดจ า ในเวลานัน้มอีาจารย์
ประจ าเพยีง 2 คนคอื คณบด ีและ อาจารย์เยาว
ลกัษณ์ พมิายนอก มเีจา้หน้าที่ธุรการ 1 คน ที่ใช้
รว่มกบัคณะเภสชัศาสตร ์คอืคุณพชัรา สายเสอื 

ในปีแรก มกีารใชอ้าคารประสทิธริตัน์(อาคาร 
2) เป็นส านักงานคณบดี และเป็นส านักงานของ
หน่วยบรกิารทุกสายงาน ใชอ้าคารประสทิธพิฒันา 
(อาคารหอพกั ซึ่งม ี12 ชัน้) ส าหรบันักศกึษาหญิง 
บรเิวณชัน้ลา่ง 
เป็นห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ
ชวีวทิยา ใชบ้รเิวณชัน้ 2 เป็นหอ้งปฏบิตักิารฟิสกิส ์
และหอ้งพกัอาจารยท์างสายวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
 
ในปีต่อมาเมื่ออาคารวทิยาศาสตร ์(อาคาร 4) สรา้ง
เสรจ็จงึยา้ยมาด าเนินการเรยีนการสอน ในอาคาร
ดงักล่าว โดยคณะเทคนิคการแพทย์ จดัการเรยีน
การสอนในชัน้ 3 

ต่อมาวนัที ่31 กรกฎาคม 2533 ทบวงมหาวทิยาลยั ไดร้บัรองสถานภาพให ้

วิทยาลยัรงัสิตเปล่ียนเป็น “มหาวิทยาลยัรงัสิต” 
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พื้นฐานสานสัมพันธ ์
Seed germination 

อาจารยบ์าจรยี ์จนัทราภาณุกร 

.....ยอ้นหลงัไป 20 ปีกจิกรรมนักศกึษาจะด าเนินโดยกรรมการนักศกึษาของคณะ ซึ่งจะรบัผดิชอบตัง้แต่
คิดกิจกรรมที่ต้องการท าใน 1 ปีการศึกษา เขยีนโครงการ น าเสนอและประชุมจดัสรรงบประมาณกับสโมสร
นักศกึษาของมหาวทิยาลยั กจิกรรมในยุคนัน้ที่เด่น ๆ ไดแ้ก่ กจิกรรมรบัน้องและประชุมเชยีร ์ทีท่ าให้ครตูื่นเต้น
ตลอดเวลา  งานกฬีา 9 สถาบนั ถา้จดัใน กทม. หรอืปรมิณฑลจะเดนิทางดว้ยรถเมล ์ส่วนต่างจงัหวดันัน้ พวกเรา
เคยเหมารถไฟชัน้ 3 ไปเชยีงใหม ่(หวงัว่าเดก็ ๆ คงจ าได)้ 
 การออกค่ายของคณะ ซึ่งภายหลงัได้มีความร่วมมือของทุกคณะในตึก 4 และออกค่ายในนามกลุ่ม
แพทยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรส์ุขภาพ ท าให้นักศึกษาได้เดนิทางไปในหลายจงัหวดั เรยีนรูก้ารท างานร่วมกบั
วชิาชพีอื่น แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า และท าอาหารเลีย้งคนจ านวนมากเป็น!  
 จากวนันัน้ถงึวนันี้ทีค่ณะมอีายุครบ 30 ปี กจิกรรมของนักศกึษาทีส่ าเรจ็อย่างสวยงามและสนุกสนาน เป็น
ผลมาจากความร่วมมอืของศิษย์ปัจจุบนั ศิษย์เก่า (ที่โทรศัพท์มาถามตลอดเวลาเพื่อแลกเวรไปช่วยน้อง ๆ 
ท างาน) คณาจารยแ์ละเจา้หน้าทีทุ่กท่าน ขอขอบคุณมา ณ ทีน่ี้ค่ะ 
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พื้นฐานสานสัมพันธ ์
Seed germination 

อาจารยบ์าจรยี ์จนัทราภาณุกร 
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พื้นฐานสานสัมพันธ ์
Seed germination 

คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัรงัสติ ไดม้กีารแต่งตัง้รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา เพื่อช่วยก ากบั
ดูแลงานดา้นพฒันานักศกึษา ผ่านการท ากจิกรรมทีห่ลากหลายร่วมกบัหน่วยงานสนับสนุนทัง้ภายในและภายนอก 
ดงันี้คอื 
 

1. อาจารยบ์าจรยี ์    จนัทราภาณุกร   ปีการศกึษา 2544-2546 
2. รศ. ดร. ทนพญ.กญัญนนัทน์  กฤษศริวิุฒนินัทน์ ปีการศกึษา 2547-2547 
3. ดร. ทนพญ.อรนนัท ์   พรหมมาโน  ปีการศกึษา 2547-2551  
4. ทนพญ.กลัยา    บุญเพญ็  ปีการศกึษา 2551-2552  
5. ดร. ทนพญ.อรนนัท ์   พรหมมาโน  ปีการศกึษา 2553-ปัจจบุนั 

 
ซึง่ในการด าเนินการกจิกรรมต่าง ๆ ภายในคณะฯ จะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการนักศกึษาเพื่อเป็นผู้น าใน

การจดักจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ และสอดคลอ้งกบันโยบายทัง้ของคณะและมหาวทิยาลยัโดยในช่วงแรกผูน้ า
ในการท ากิจกรรมจะท าในนามของประธานรุ่น หรอืประธานชัน้ปี แต่ในช่วงหลงั ๆ จะมกีารเลอืกตัง้นายกสโมสร
นักศกึษาคณะเทคนิคการแพทย ์เพื่อเป็นผู้รบัผดิชอบหลกัของการจดักจิกรรม ร่วมกบัหน่วยงานสนับสนุนต่าง  ๆ 
ภายในมหาวทิยาลยั ตลอดเวลา 30 ปีที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ มผีู้น านักศึกษาที่ด า รงต าแหน่ง นายก
สโมสรของคณะฯ หรอืเทยีบเท่าดงันี้คอื 
 

ปีการศกึษา  2530 นายธนิส มณรีอด  (รุน่ที ่1) 
ปีการศกึษา  2531 นายธนิส มณรีอด  (รุน่ที ่1) 
ปีการศกึษา  2532 นายธนิส มณรีอด  (รุน่ที ่1) 
ปีการศกึษา  2533 นายธนิส มณรีอด  (รุน่ที ่1) 
ปีการศกึษา  2534 นายเกษมศกัดิ ์   กติปิระสทิธิ ์ (รุน่ที ่2)  
ปีการศกึษา  2535 นายสุวจัชยั โชตจิกัรดกุิล (รุน่ที ่3) 
ปีการศกึษา  2536 นายชยัชนะ เลีย้งกอสกุล (รุน่ที ่4) 
ปีการศกึษา  2337 นายวชิยั หวนัเมอืง (รุน่ที ่5) 
ปีการศกึษา  2538 นายภมูพินัธิ ์ หงสว์ฒันกุล (รุน่ที ่6) 
ปีการศกึษา  2539 นายสนธชิยั ไมส้นธิ ์  (รุน่ที ่7) 
ปีการศกึษา  2540 นายภญิโญ บุญมาก  (รุน่ที ่8) 

  

ดร. ทนพญ.อรนันท ์พรหมมาโน 
อาจารยบ์าจรยี ์จนัทราภาณุกร 
และ ประธานชมรมศษิยเ์ก่าฯ 
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พื้นฐานสานสัมพันธ ์
Seed germination 

ดร. ทนพญ.อรนันท ์พรหมมาโน 
อาจารยบ์าจรยี ์จนัทราภาณุกร 
 และ ประธานชมรมศษิยเ์ก่าฯ 

 

ปีการศกึษา  2541 นางสาวอรอุมา  สรอ้ยจติ (รุน่ที ่9) 
ปีการศกึษา  2542 นางสาวอุสา  บนัลอื  (รุน่ที ่10) 
ปีการศกึษา  2543 นายดนยั  สสี่วน  (รุน่ที ่11) 
ปีการศกึษา  2544 นางสาวพฒัน์นร ี สุขวริตัน์ (รุน่ที ่12) 
ปีการศกึษา  2545 นายสมบตั ิ  ขนุจ านวน (รุน่ที ่13)  
ปีการศกึษา  2546 นายวุฒพิงษ์  ข าดวง  (รุน่ที ่14) 
ปีการศกึษา  2547 นายวศิษิฎ ์  อ่อนเรอืง (รุน่ที ่15) 
ปีการศกึษา  2548 นายวนัชนะ  บวัเพช็ร (รุน่ที ่16) 
ปีการศกึษา  2549 นางสาวทมิาลกัษณ์   ศรโีคตร  (รุน่ที ่17) 
ปีการศกึษา  2550 นายธรรมนูญ  ค าเขยีว  (รุน่ที ่18) 
ปีการศกึษา  2551 นายนเรนทรฤ์ทธิ ์ ฤทธยิา  (รุน่ที ่19) 
ปีการศกึษา  2552 นายเรงิศกัดิ ์  สะราค า  (รุน่ที ่20) 
ปีการศกึษา  2553 นายอนุวฒัน์  เรอืงศร ี (รุน่ที ่21) 
ปีการศกึษา  2554 นางสาวอุทุมภรณ์ เพช็รน้อย (รุน่ที ่22) 
ปีการศกึษา  2555 นายเจนภพ  องัคะสุวรรณ์ (รุน่ที ่23) 
ปีการศกึษา  2556 นายอดศิกัดิ ์  สมควรการ (รุน่ที ่24) 
ปีการศกึษา  2557 นายอภวิฒัน์  พรศริวิฒันากุล (รุน่ที ่25) 
ปีการศกึษา  2558 นายธวชัชยั  คุรนุนัท ์ (รุน่ที ่26) 
ปีการศกึษา  2559 นายธติพิล    อาระหงั  (รุน่ที ่27) 
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พื้นฐานสานสัมพันธ ์
Seed germination 

ดร. ทนพญ.อรนันท ์พรหมมาโน 
อาจารยบ์าจรยี ์จนัทราภาณุกร 
และ ประธานชมรมศษิยเ์ก่าฯ 

 

ตลอดระยะเวลา  30 ปีท่ีผ่านมา  คณะเทคนิคการแพทยม์นีโยบายสนับสนุนให้นักศกึษาเขา้ร่วม

กจิกรรมทางวชิาการและกจิกรรม เพื่อสรา้งจติสาธารณะเพื่อเป็นการพฒันานกัศกึษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

ของมหาวทิยาลยั ที่มจีุดมุ่งหมายที่ผลติบณัฑติที่มคีวามพรอ้มในเชงิคุณธรรม วชิาการและคุณภาพในการ

ประกอบวิชาชีพในสังคม รวมทัง้มีบุคลิกภาพและสุขภาพที่ดี และมีความมัน่ใจในการสร้างสรรค์ความ

เจรญิก้าวหน้าให้แก่สงัคมส่วนรวม ในการส่งเสรมิการพฒันาศักยภาพนักศึกษา จะเป็นการจดักิจกรรมที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาซึ่งต้องด าเนินการในการจดักิจกรรมให้นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทได้แก่   กิจกรรม

วิชาการ กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรกัษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม

นนัทนาการ และกจิกรรมส่งเสรมิศลิปะวฒันธรรม ในทุกปีการศกึษา 
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สร้างกิ่งก้านไปด้วยกัน 
ร่วมสานฝันเพื่อสังคม 

Flourishing branches 
ผศ. ทนพญ.องัสนา โยธนิารกัษ์ 

ด้านงานวิจยั 
ตลอดระยะเวลา 30 ปี ท่ีผ่านมา คณะ

เทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัรงัสติ มงีานวจิยัมา
อย่างต่อเนื่อง คณาจารย์ของคณะฯได้มีการขอทุน
วจิยัทัง้จากหน่วยงานภายในสถาบนัและนอกสถาบนั
รวมทัง้ได้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ ผลงานวจิยัที่เกิดขึ้น
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ด้านการเรยีนการสอนการ
พัฒนาชุมชนและสังคมและการพัฒนาความรู้ด้าน
วทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละวชิาชพีเทคนิคการแพทย์
ไดเ้ป็นอยา่งด ี  

องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้งานวิจัยของ
คณะฯด าเนินได้อย่างต่อเนื่องนัน้  เกิดขึ้นจากการที่
คณะฯมกีารเรยีนการสอนด้านการท างานวจิยัให้แก่
นักศึกษาของคณะฯ โดยเริม่ต้นจากมกีารเรยีนการ
สอนในรายวชิาดา้นสถติ ิระเบยีบวธิวีจิยั และต่อยอด
มาจนถึงรายวิชาโครงการพิเศษหรือที่ เรียกว่า
ปริญญ านิพนธ์ซึ่ งต้องมีอาจารย์เป็นที่ป รึกษ า 
รายวิชาโครงการพิเศษนี่แหละท าให้มีการพัฒนา
งานวจิยัของคณะฯไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 

จากการที่คณะฯสร้างรายวชิาต่าง ๆ เพื่อปู
พืน้ฐานใหแ้ก่นกัศกึษาสามารถท างานวจิยัไดด้งักล่าว
ขา้งต้นแล้ว ทนีี้พอนักศกึษาต้องมาลงทะเบยีนเรยีน
รายวชิาโครงการพเิศษ กต็้องคดิหาหวัขอ้ท างานวจิยั 
ก็จะมาปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 
อาจารย์ก็ต้ อ งคิดว่าจะท างานวิจัยหัวข้ออะไร 
ใน ที่ สุ ด ก็ จ ะ ได้ หั ว ข้ อ ที่ จ ะน าม าท า ง าน วิจัย 
 

ซึง่บางงานกต็้องมกีารใชง้บประมาณมาก จงึท าให้
เกิดการขอทุนวิจยั และเมื่อนักศึกษาและอาจารย์
ด าเนินงานวจิยัมาจนเสรจ็สิน้ กน็ ามาสู่การเผยแพร่
ผลงานวจิยัทัง้ในรูปแบบการน าเสนองานวจิยัด้วย
โปสเตอรแ์ละตีพมิพ์ในวารสารต่าง ๆ และน่ายนิดี
เป็นอย่างยิง่ ที่ในปี 2559 มีนักศึกษาในรายวิชา
โครงการพิเศษ 1 กลุ่ม ได้รบัรางวลัชนะเลิศ 
(Best Award) จากการน าเสนอผลงานวิจยัใน
รูปแบบโปสเตอร์ ในงาน  RSU International 
and National Research Conference 2016 ใน
หั ว ข้ อ เรื่ อ งDetermination of Micronucleus 
Frequency in Population Living in 
Pathumthani Province by Cytokinesis-
blocked Micronucleus Assay สิ่ ง ที่ ก ล่ า ว ม า
ทัง้หมดนี้ ท าให้นักศกึษาและคณาจารยข์องคณะฯ
ไดร้บัการฝึกฝนใหท้ างานวจิยัไดอ้ยา่งเยีย่มยอด 

นอกจากนี้อาจารยบ์างท่าน กน็ างานวจิยัที่
ได้จาก รายวชิาโครงการพเิศษนี้ ไปต่อยอดท างาน
วจิยัเพิ่มเติม จนบางงานมกีารขอทุนวจิยัเพิ่มเติม 
และน าไปสู่การเผยแพร่โดยการตพีมิพ์ผลงานวจิยั
เพิ่มขึ้นอีก ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
อาจารยบ์างท่านไดน้ าองคค์วามรูน้ี้ไปสอดแทรกใน
ต าราเพื่อใช้ในการเรยีนการสอน ท าให้องค์ความรู้
ดา้นงานวจิยัเผยแพรไ่ปไดอ้กีมาก 
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สร้างกิ่งก้านไปด้วยกัน 
ร่วมสานฝันเพื่อสังคม 

Flourishing branches 
ผศ. ทนพญ.องัสนา โยธนิารกัษ์ 
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จากการทีค่ณะฯมกีารจดัการใหม้กีารท างานวจิยัดงักล่าวแลว้อย่างชนิดที่เรยีกว่าท างานวจิยัอย่าง
อัตโนมัติ จนกระทัง่มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทัง้ระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) รวมทัง้ต้องมกีารรบัรองสถาบนั โดสภาเทคนิคการแพทย ์
ซึ่งต้องมอีงค์ประกอบด้านงานวจิยัทัง้ด้านการขอทุนวจิยัและการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิยั ทางคณะฯ 
กเ็ลยใชข้อ้มูลที่สะสมมาจากการท างานวจิยั มาใชใ้นการประกนัคุณภาพและการรบัรองสถาบนั ซึง่ผลการ
ประเมนิอยูใ่นระดบัด ี

จากอดตีสู่ปัจจุบนัและอนาคต คณะฯก็คาดหวงัว่าจะพฒันางานวจิยัต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้อง
อาศยัความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนทัง้จากนักศกึษา บุคลากรของคณะฯซึง่รวมถงึคณาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนับสนุนการศึกษาทุกท่าน ที่มสี่วนร่วมท าให้เกิดผลงานวจิยัที่มคีุณภาพท าให้เกดิองค์ความรูท้ี่จะ
พฒันาคณะฯและวชิาชพีเทคนิคการแพทยต่์อไป 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างกิ่งก้านไปด้วยกัน 
ร่วมสานฝันเพื่อสังคม 

Flourishing branches 
ดร. ทนพญ.อรอุมา ญาณพาณชิย ์

 

งานบริการวิชาการแก่สงัคม 
งานบริการวิชาการแก่สังคมถือเป็น 

พันธกิจหลัก 1 ใน 4 ด้ านของคณะเทคนิค
การแพทย์ โดยมีนโยบายและวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสรมิสนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุก
ระดับมีค วามพ ร้อมทั ้ง ในด้ านค วามรู้  ค ว าม
เชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่ งการบริการในการ
ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั 

งานบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและสงัคมของ
คณะเทคนิคการแพทย์มกีระบวนการด าเนินการที่
เขม้แขง็และเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยงัมกีารบูรณา
การโดยการใช้การศึกษาขัน้พื้นฐานของวิชาชีพ
ร่วมกบังานวจิยั  เสรมิสรา้งให้เกิดองค์ความรู้ที่ท า
ให้สังคมได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จรงิ  ส าหรบังาน
บรกิารวิชาการแก่สงัคมที่ชดัเจนของคณะเทคนิค
การแพทยข์องเรา คอื งานเทคนิคการแพทยช์ุมชน 
โดยคณาจารยร์่วมกบันักศกึษาชัน้ปีที่ 3 ได้ออกไป 
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ร่วมด าเนินการบรกิารทางสุขภาพให้กบัชุมชนเป็น
ประจ าทุกปี โดยใหบ้รกิารตรวจสุขภาพในดา้นต่าง ๆ 
เช่น การตรวจระดบัน ้าตาล ไขมนั การท างานของตบั
และไต ตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลอืด ตรวจการ
ติดเชื้อพยาธิต่าง ๆ ฯลฯ นอกจากนี้หลังจากการ
ให้บรกิารตรวจสุขภาพแล้วจะมสีรุปผล ประเมนิผล
การตรวจและจดัท ารายงานกลบัไปสู่ผูน้ าชุมชนและผู้
ที่มีส่วนรบัผิดชอบด้านสุขภาพต่อไป เช่น รพสต 
หรือ สาธารณสุขในระดับต าบล เป็นต้น โดยทาง
คณะฯ ได้ด าเนินการที่จะพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ยืน
เพื่ อมุ่งเน้นให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถน า
ความรู้ความเข้าใจในปัญหาสุขภาพ มาประยุกต์ใช้
ในการป้องกนัสุขภาพของตนเองและคนในครอบครวั  
ท าให้เกิดประโยชน์กบัประชาชนในท้องถิ่น และถือ
เป็นการตดิตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์กบั
สงัคมไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างกิ่งก้านไปด้วยกัน 
ร่วมสานฝันเพื่อสังคม 

Flourishing branches 
ดร. ทนพญ.อรอุมา ญาณพาณชิย ์

 

ส่วนร่วมในการตรวจสุขภาพใหก้บัประชาชนทีอ่าศยั
อยู่บรเิวณรอบเหมืองที่ จ.พิจติร โดยคณะฯได้รบั
ความร่วมมอืจากคณาจารย ์นักศกึษา และ ศษิยเ์ก่า 
ในการเก็บตัวอย่างตรวจเลือดและปัสสาวะของ
ชาวบ้านรอบเหมอืง เพื่อตรวจหาสารหนู แมงกานีส 
ไซยาไนด์ ปรอท ตะกัว่ และการคัดกรองความ
เสียหายของ DNA โดยการตรวจ Micronucleus 
test  

งานบรกิารวิชาการแก่สังคมถือเป็นงานที่
ช่วยส่งเสรมิให้บุคลากรและนักศกึษามจีติอาสาที่จะ
ช่ วยให้ป ระชาชน ในท้องถิ่นห รือสังคมได้ ร ับ
ประโยชน์และส่งผลใหม้กีารพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนื
ต่อไป ถือ เป็นพันธกิจที่ ส าคัญที่ทางคณะฯจะ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่ องให้สมกับปณิธานของ
มหาวทิยาลยัรงัสติ คอื “ขุมพลงัแห่งปัญญาของ
ชาติ” นัน่คอืเราต้องผลติบณัฑติเทคนิคการแพทยท์ี่
เป็นทัง้คนดแีละคนเก่งใหก้บัสงัคมไทย 
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นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังได้ด าเนินการ
รว่มกบัมหาวทิยาลยั ในการออกหน่วยสุขภาพชุมชน
ร่วมกับคณะต่าง ๆ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ให้บรกิารให้กบัประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคยีง
กับมหาวิทยาลัย เป็นประจ าทุ ก ปี   โดยคณ ะฯ 
ให้บ ริก ารตรวจระดับน ้ าต าลจากปลายนิ้ วซึ่ ง
ประชาชนให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมรบับรกิารเป็น
จ านวนมาก หรือการจัดงาน open house ที่ทาง
คณะฯไดน้ าเสนอการเรยีนการสอนและความรูใ้นดา้น
ต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มวิชาเผยแพร่ให้กับนักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ นอกจากนี้ยงัมี
กิจกรรมงานวนัเทคนิคการแพทย์ไทย จดัให้มีการ
บริจาคโลหิตร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล และมีการเผยแพร่ความรู้ที่ทันสมัยใน
รปูแบบ poster  
 ส าหรบังานบรกิารวชิาการแก่สงัคมทีโ่ดดเด่น
และถือเป็นจิตอาสาในรอบปีที่ผ่านมาคือ การม ี
 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้องกันจากภายในสู่ภายนอก 
ผลิใบชูช่อท้าภมร 

Green leaf and bloom 
ผศ. ทนพญ.สวรรยา  พงศป์รติร 

การประกนัคณุภาพ การศึกษา... 
   นัน้ส าคญัไฉน? 

โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก โดยเฉพาะความ
เจรญิทางเทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศ ท าใหม้ี
การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่าง
รวดเรว็ เราต้องปรบัตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่ อให้คนในชาติก้าวทันการ
เปลีย่นแปลง และยงัสามารถน าการเปลีย่นแปลงนัน้มา
ใชป้ระโยชน์ได้อย่างสูงสุด จงึต้องพฒันาคนในชาตใิห้
มคีุณภาพ ทีพ่รอ้มจะเผชญิกบัความทา้ทายจากกระแส
โลก การสร้างคนที่มีคุณภาพออกไปรบัใช้สงัคม จึง
เป็นบทบาทของสถานศึกษา ที่ต้องจดัการการศึกษา
อย่างมคีุณภาพ ที่สามารถพฒันาศกัยภาพการเรียนรู ้
ให้คนของเราคดิเป็น วเิคราะห์ได้ รูจ้กัหาแนวทางการ
แก้ปัญหา มคีวามคิดรเิริม่สร้างสรรค์ สามารถสบืค้น
ข้อมูล สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สื่อสารได้ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่ภาษาจีน  
สามารถร่วมมือกับบุคคลอื่ นทั ้งในประเทศและ
ต่ า งป ระ เท ศ  ส าม ารถ ป รับ ตั ว ใ ห้ ทั น กั บ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และด ารงชวีติอยู่ในสงัคมไทย 
และสงัคมโลกได้อย่างเป็นสุข  เพื่อสรา้งให้การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของไทยมีมาตรฐานที่ดี มีคุณภาพ 
และสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก การประกัน
คุณภาพการศึกษา จงึเป็นกลไกส าคัญทัง้ใช้ในการ
บรหิารจดัการการศกึษาในปัจจบุนัใหไ้ดม้าตรฐาน และ
เป็นกลไกที่ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องการสร้างคนที่มีคุณภาพออกไปรบัใช้
สงัคม... จงึเป็นบทบาทของ สถานศกึษา” 

“การประกนัคณุภาพการศึกษา 
เป็นกลไกส าคญัในการบริหารจดัการการศึกษา ให้
ได้มาตรฐาน และท าให้เกิดการพฒันาคณุภาพ 

การศึกษาอย่างต่อเน่ือง” 
 

มหาวิทยาลัยรังสิตด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตัง้แต่ปี พ.ศ.2538 ก่อนที่
ทบวงมหาวิทยาลัยจะประกาศใช้นโยบายและแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2542 โดย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในขณะนัน้ ศ. ดร.ธีรยุทธ  
กลิน่สุคนธ์ จดั workshop การท ารายงานการประเมนิ
ตนเอง ให้กับผู้แทนจากคณะต่าง ๆ หัดเป็นผู้เขียน
รายงาน และหดัเป็นผู้ประเมนิ จ าได้ในช่วงของการท า 
workshop สนุกสนานมาก เพราะเพื่อนๆอาจารย์คณะ
ต่าง ๆ และ ตวัผูเ้ขยีนเองกย็งั งง ๆ ว่าจะเขยีนรายงาน
อย่างไร ให้ได้คุณภาพ ด้วยเป็นเรื่องใหม่มาก แต่ในปี
เดยีวกนันัน้มหาวทิยาลยักค็ดัเลอืกให ้บางคณะ จดัท า 
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ศ.ดร.ธรีะยุทธ  กลิน่สคุนธ ์



 
 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้องกันจากภายในสู่ภายนอก 
ผลิใบชูช่อท้าภมร 

Green leaf and bloom 
ผศ. ทนพญ.สวรรยา  พงศป์รติร 

รายงานการประเมนิตนเองเพื่อรบัการตรวจประเมนิ
คุณภาพภายในขึ้นเป็นครัง้แรกเพื่ อเป็นต้นแบบ 
ปรากฏว่าคณะเทคนิคการแพทย ์ทีม่ ีผศ.เลอสรวง ชว
นิชย์ เป็นคณบดีในขณะนัน้ ได้รบัเลือกเป็นหนึ่งใน
คณะตน้แบบ จงึต้องรว่มดว้ยช่วยกนัจดัท ารายงานการ
ประเมนิตนเอง ฉบบัแรกขึน้ จ าไดว้่า เอกสารหลกัฐาน
เยอะมาก เพราะในยุคนัน้ ต้องจดัเตรยีมหลกัฐานเป็น
กระดาษ หลกัฐานจงึมมีากมาย หลายกล่องท ารายงาน
และหลกัฐานกนัเป็นเดอืน แต่ผลการประเมนิก็เป็นที่
น่าพอใจ  จากวนันัน้ “คุณภาพ” ก็กลายเป็นนโยบาย
ส าคญัของคณะฯ มกีารตื่นตวัทัง้อาจารยแ์ละลูกศิษย ์
เมื่อจดัประกวดค าขวญัประจ าคณะฯ ก็ได้ค าขวญัที่
โดนใจสุดๆ เป็น “ความรู้น า  คุณธรรมเด่น  เน้น
สามคัค ี มคีุณภาพ” 
  
 

คณะมีการพัฒนาระบบและกลไก การ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ทีส่อดคลอ้งกบัตวั
บ่ งชี้ ในองค์ป ระกอบ ต่ าง  ๆ  ที่ ท างส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด (สกอ.) ซึ่งจะ
ประเมิน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
หรือผลลัพธ์  และเตรียมความพร้อมเพื่ อการ
ตรวจสอบ และ ประเมนิคุณภาพ จากภายนอก  โดย
ส านักงานรบัรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ที่ เน้นการประเมินผลการจัด
การศกึษา 
 คณะเทคนิคการแพทย์มีนโยบายให้การ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการ
บรหิารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่ อง 
โดยมีแนวทางด าเนินตามพันธกิจของคณะฯ ที่
สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั และ
แผน ยุทธศาสตรข์องคณะฯ ต้องจดัท ารายงานการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ประจ าปี ให้
ส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จัด
คณะกรรมการตอบสอบภายใน ซึง่เชญิผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกเป็นประธาน เข้าตรวจประเมินผลการ
ด าเนิ นการของคณ ะฯ และรวบรวมข้อมูล ให้
มห าวิทยาลัย เพื่ อ รับ การตรวจประเมิน  จาก
คณะกรรมการตรวจสอบภายนอก จากสมศ. ผลการ
ประเมนิและขอ้เสนอแนะจากกรรมการตรวจสอบทัง้
ภายใน และภายนอก ได้น ามาปรบัปรุงกระบวนการ
บรหิารการศกึษาของคณะฯในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
เกดิเป็นวฎัจกัรคุณภาพ …. 
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ผศ.เลอสรวง ชวนิชย ์



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้องกันจากภายในสู่ภายนอก 
ผลิใบชูช่อท้าภมร 

Green leaf and bloom 
ผศ. ทนพญ.สวรรยา  พงศป์รติร 

“ให้การด าเนินการประกนัคณุภาพของคณะฯ... 
ผสานไปกบัการท างานแต่ละด้าน 

อย่างเป็นเน้ือเดียวกนั” 
 

เพื่อใหก้ารด าเนินการดา้นประกนัคุณภาพของ
คณ ะฯ เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ  จึงแ ต่ งตั ้ง 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะ
เทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นระบบและกลไกในการ
ด าเนินการ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ท่าน
คณบดเีป็นประธาน และกรรมการบรหิารทุกท่านเป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง และคัดเลือกผู้แทนอาจารย ์
เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเป็น
กรรมการร่วมด้วย กรรมการบรหิารแต่ละท่านที่มสี่วน
เกี่ยวข้องกับแต่ละตัวบ่ งชี้ด าเนินการเก็บข้อมูล
หลักฐานของผลการด าเนินการแต่ละองค์ประกอบ
ตัง้แต่ต้นปี ให้การด าเนินการประกนัคุณภาพผสานไป
กับการท างานแต่ละด้านอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน และ
เพื่อใหก้ารจดัท ารายงานประกนัคุณภาพมกีารปรบัปรุง
แก้ไขในระดับคณะก่อน จึงแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบการประกนัคุณภาพการศกึษา คณะเทคนิค
การแพทย์ ให้อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถใน
คณะฯ ช่วยกนัตรวจสอบรายงานประกนัคุณภาพ และ
หลักฐานก่อน และปรบัปรุงให้ทันตามก าหนดเวลา 
โดยกรอกผลการด าเนินการ online ให้คณะกรรมการ
ต รวจสอบ  และให้  สกอ . พิ จารณ า ซึ่ งผ ลการ
ด าเนินการของคณะฯ ในหลายๆปีที่ผ่านมาอยู่ใน
เกณฑ ์ดมีาก มาตลอด… 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 
 

ปีการศึกษา คะแนน เกณฑ ์
2551 4.56 ดมีาก 
2552 4.61 ดมีาก 
2553 4.73 ดมีาก 
2554 4.73 ดมีาก 
2555 4.73 ดมีาก 
2556 4.74 ดมีาก 

 

“จากยคุเอกสารหลกัฐาน หลายสิบกล่อง… 
                สู่ยคุสมยั Check QA Online” 

นอกจากนี้หลกัสูตรปรญิญาตรเีทคนิคการแพทย ์ของ
คณะฯมีการพัฒนาปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับ
ความต้องการของสังคมทุก 5 ปี โดยมีกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒหิลายท่าน ไดแ้ก่ คณะกรรมการหลกัสูตร 
และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศกึษา รว่มกนัพจิารณา โดยค านึงถงึความตอ้งการ
ของผู้ใช้บณัฑติ ความต้องการของบณัฑติ รวมทัง้ให้
อาจารยผ์ูส้อนรว่มกนัพจิารณา จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 
และ อุปสรรค จึงก าหนดรายวิชาที่ควรมีในปัจจุบัน 
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ป้องกันจากภายในสู่ภายนอก 
ผลิใบชูช่อท้าภมร 

Green leaf and bloom 
ผศ. ทนพญ.สวรรยา  พงศป์รติร 

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเทคนิคการแพทย์ (มคอ.1) เพื่ อ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร ก่อน
น าเสนอเพื่อรบัการรบัรองจากสภาเทคนิคการแพทย ์
ก่อนเปิดรบันักศกึษาในหลกัสูตรนัน้อยา่งน้อย 180 วนั 
โดยสภาเทคนิคการแพทย์ จะแต่งตัง้คณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒ ิมาตรวจประเมนิเพื่อรบัรองหลกัสูตรและ
ความพร้อมของการด าเนินการเพื่อเปิดหลกัสูตร ใน
ปัจจุบนัเป็นหลกัสูตรปีการศึกษา 2555-2559 ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 คณะฯก าลงัจะต้องประเมนิหลกัสูตร
ใหมเ่พื่อใชใ้นปีการศกึษา 2560-2564 

ในแต่ละปีการศกึษา ใหค้ณะฯแต่งตัง้อาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร เพื่อบรหิารจดัการหลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ.
คุณภาพบณัฑิต แผนการรบันักศึกษา การพฒันา
นักศึกษา และผลที่เกิดกับนักศึกษา คุณภาพและ
การพัฒนาอาจารย์ การจดัการเรยีนการสอน และ
การประเมนินักศกึษา สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ โดย
มหาวิทยาลัยแต่งตัง้กรรมการภายใน พิจารณา
คุณภาพของการด าเนินการระดบัหลกัสูตร ซึง่มกีาร
ด าเนินการตัง้แต่ปีการศึกษา 2557 พบว่าผลการ
ด าเนินการของหลกัสตูร  อยูใ่นเกณฑ ์ดมีาก 

ในการด าเนินการระดบัสถาบนั คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ร ับการตรวจ
ประเมนิเพื่อรบัการรบัรองสถาบนัโดยสภาเทคนิค
การแพทย์ โดยผลการด าเนินการของคณะฯผ่าน
เกณฑ์ส าคัญ 45/60 คะแนน ; ผ่านเกณฑ์ทัว่ไป 
38.8/40 คะแนน;  โดยร้อยละของคะแนนรวมของ
เกณฑส์ าคญัและเกณฑท์ัว่ไปทีไ่ด ้เท่ากบั 83.8 โดย
ผ่านการรบัรองคุณภาพสถาบนั ระหว่างปีการศกึษา 
2559-2562 
 ในการด าเนินการตามหลักสูตร  คณะฯ

แต่งตัง้กรรมการก ากบัมาตรฐาน โดยเชญิอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลยัต่างๆ  ที่เชี่ยวชาญ
แต่ละกลุ่มวชิา พจิารณาขอ้สอบ และการประเมนิผล
การศกึษาในแต่ละรายวชิา และการด าเนินการของ
หลักสูตร ต้องมีการประเมินผลการด าเนินการ 
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ผลการประเมินคณุภาพหลกัสตูร 
 

ปีการศึกษา คะแนน เกณฑ ์
2557 4.13 ดมีาก 
2558 4.21 ดมีาก 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้องกันจากภายในสู่ภายนอก 
ผลิใบชูช่อท้าภมร 

Green leaf and bloom 
ผศ. ทนพญ.สวรรยา  พงศป์รติร 

 ผลการประกนัคุณภาพนับว่ามคีวามส าคญัอย่างยิง่ เพื่อตวัชีว้ดัทีส่รา้งความมัน่ใจและความพงึพอใจใน
คุณภาพการจดัการศกึษา และการด าเนินการตามพนัธกิจ โดยต้องมกีารวางแผนและการเตรยีมการ (Plan) 
ด าเนินงานตามแผน (Do) ตดิตามตรวจสอบผลการด าเนินการ ประเมนิตนเอง (Check)  และน าผลการประเมนิ
ไปพฒันา (Act)  จนเกิดวงจรคุณภาพที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับนักศึกษา 
ผูป้กครองและบุคลากรในสถานศกึษา ช่วยสะทอ้นใหค้ณะฯเลง็เหน็ถงึจดุเด่น และจดุทีค่วรพฒันาของคณะฯ หา
เงื่อนไขของความส าเรจ็ และสาเหตุของปัญหา เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหานัน้ ๆ  ทัง้เป็นช่องทางในการ
เสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการศกึษาของคณะฯ แก่หน่วยงานต้นสงักดั ให้ลงมาแก้ไข
ปรบัปรุงปัญหานัน้ แม้เมื่อตัง้ต้นขัน้ตอนจะดูยุ่งยาก แต่ผลลพัธ์เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ และคณะฯพัฒนา
คุณภาพเพื่อสร้างนักเทคนิคการแพทย์ที่มคีุณภาพออกไปรบัใช้สงัคม โดยปรบัปรุงและยกระดบัมาตรฐาน
คุณภาพการศกึษาใหส้งูขึน้... อยา่งต่อเนื่อง 
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กิจกรรมพิเศษ 
งานครบรอบ 30 ปี 

Flowering Blossoms 
อวดสีสันสวยงามน่าชมเอย 
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กิจกรรมพิเศษ 
งานครบรอบ 30 ปี 

อวดสีสันสวยงามน่าชมเอย; Flowering Blossoms 

“งานประชมุวิชาการ 30 ปี 
       เทคนิคการแพทยร์งัสิต” 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัรงัสติ จดั
งานประชุมวชิาการในวนัที่ 30 มถุินายน - 1 กรกฎาคม 
2559 ในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะฯ 30 ปี 
 

ตวัแทนคณาจารย์เดินทางไปสมัภาษณ์ ผศ.เลอสรวง ชวนิชย์ คณบดีท่านแรกของคณะเทคนิค
การแพทย ์โดยขอความอนุเคราะห ์ผศ.เลอสรวง อธบิายประวตัขิองคณะฯและเชญิชวนกรรมการเตรยีม
งานและนกัศกึษาร่วมกนัเตรยีมจดัของทีจ่ะแจกใหผู้เ้ขา้รว่มประชุม และตดิป้ายงานประชุม เพื่อเชญิชวน
ใหม้างานประชุม 
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 ตวัแทนคณาจารย์น าโดย รศ. ทนพญ.เยาวลกัษณ์ พิมายนอก คณบดคีณะเทคนิคการแพทย ์และ
ตวัแทนศษิยเ์ก่า เชญิชวนรว่มงานประชุมวชิาการผ่านรายการ RSU society ทางชอ่ง RSU Wisdom TV 

“งานประชุมวิชาการ 30 ปี  เทคนิคการแพทย์รังสิต” 
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“งานประชุมวิชาการ 30 ปี  เทคนิคการแพทย์รังสิต” 

รศ. ทนพญ.เยาวลกัษณ์ พิมายนอก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายแพทยศุ์ภชยั คุณารตันพ
ฤกษ์ รองอธกิารบดฝ่ีายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตรส์ุขภาพ ภายในงานประชุมวชิาการ มผีูเ้ขา้ร่วมจาก
หลาย หน่วยงาน เช่น ดา้นการศกึษาและหน่วยงานสาธารณสุขทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน 
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 “งานประชุมวิชาการ 30 ปี  เทคนิคการแพทย์รังสิต”

ภาพหมู่ของผูจ้ดังานและผูเ้ขา้รว่มประชุม 
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บทความจาก 
ประธานชมรมศษิย์เก่า 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

จากวนัแรกที่ได้ก้าวเขา้มาสู่ คณะเทคนิคการแพทย ์ในรุ่นที่ 2 วทิยาลยัรงัสติเมื่อปี พ.ศ.2531 
ซึง่ต่อมาได้ยกระดบัเป็นมหาวทิยาลยัรงัสติ จ าได้ว่าช่วงนัน้พวกเรารวมใจกนัมาก มุ่งมัน่ทุ่มเทกนัมาก 
ทัง้อาจารย์ และลูกศิษย์เพื่อแสดงให้ทุก ๆ คน ได้เห็นว่าพวกเรามีความสามารถกันมากเพียงใด 
เนื่องจากในขณะนัน้เราเป็นคณะเทคนิคการแพทยใ์นมหาวทิยาลยัเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย โดย
มเีพยีงมหาวทิยาลยัของรฐับาลอีก 4 แห่งเท่านัน้ที่ผลติบณัฑติให้เป็น “นักเทคการแพทย์” และเป็น
มหาวทิยาลยัแห่งเดยีวเท่านัน้ทีต่้องสอบเพื่อใหไ้ดใ้บประกอบโรคศลิปะ ก่อนทีต่่อมาจะจดัใหม้กีารสอบ
เหมอืนกนัทุกแห่ง พวกเราต้องฟันฝ่าด่านทดสอบกนัอย่างหนักเพื่อพสิูจน์ ว่าเรา “ของจรงิ” สุดทา้ยเรา
กฝ่็าฟันกนัมาไดอ้ยา่งสงา่งาม 

กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัรงัสิต ได้ผลิตนักเทคนิค
การแพทย์ที่มีคุณภาพออกสู่สงัคมและประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ด้วยพื้นฐานกระบวนการ ทาง
ความคดิและตรรกะ  โดยใช้หลกัคดิแบบวทิยาศาสตรแ์บบมเีหตุมผีล ท าให้นักเทคนิคการแพทย์จาก
มหาวทิยาลยัรงัสติ นัน้ได้เขา้ไปมสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศไทยในหลายสาขา และหลาย ๆ ด้าน
นอกเหนือ จากการท างานแต่เพยีงในหอ้งปฎบิตักิารทีเ่ป็นภารกจิหลกั เพยีงเท่านัน้ 

ในโอกาสวาระอนัด ีที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัรงัสติ ครบรอบ 30 ปี ผมในฐานะ
ประธานชมรมศิษยเ์ก่าเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัรงัสติ ขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยัและสิง่
ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลาย ช่วยดลบนัดาลใหค้ณาอาจารย ์ทัง้ศษิยเ์ก่าและศษิยปั์จจุบนัรวมถงึน้อง ๆ ทีก่ าลงัจะ
ก้าวเขา้มาสู่คณะฯของเรา มแีต่ความสุข ความเจรญิ ประสบความส าเรจ็ดงัที่ตัง้ใจเอาไว้ใน สิง่ที่ดงีาม 
และมสีุขภาพลานามยัทีส่มบรูณ์ตลอดไป 

ทนพ.ณรงคฤ์ทธิ ์ เรอืงศร ี
ประธานชมรมศษิยเ์ก่า คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ประมวลผลงาน 
รางวัลที่น่าภาคภูมิใจของคณะฯ 

อาจารย์-บุคลากรดีเด่น 

ดร. ทนพญ.อรนันท ์พรหมมาโน 

 ไดร้บัรางวลัอาจารยด์เีด่น สาขาบรกิารสงัคม 
ประจ าปีการศกึษา 2558 จากมหาวทิยาลยัรงัสติ 

 ไดร้บัรางวลัอาจารยส์อนดเีด่น 6 ปี ซอ้น 
ประจ าปีการศกึษา 2551 - 2556 จากมหาวทิยาลยัรงัสติ 

รศ. ดร. ทนพญ.กาญจนา สริุยะพรหม 

 ได้ ร ับ รางวัลบุ ค ล าก รดี เด่ น  ด้ าน วิช าก าร จากสม าคม
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า เ อ ก ช น แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจ าปี
การศกึษา 2558 

 ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นอาจารย์ดเีด่นสาขางานวจิยัและ/หรอื
การประดิษฐ์ และ อาจารย์สอนดีเด่น 6 ปี ซ้อน ประจ าปี
การศกึษา 2551 - 2556 จากมหาวทิยาลยัรงัสติ 

ผศ. ทนพ.พิศิษฐ ์นามจนัทรา 

 ไดร้บัรางวลัอาจารยด์เีด่น สาขาการบรกิารสงัคม 
ประจ าปีการศกึษา  2553 จากมหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ประมวลผลงาน 
รางวัลที่น่าภาคภูมิใจของคณะฯ 

อาจารย์-บุคลากรดีเด่น 

ผศ. ทนพญ.สวรรยา พงศป์ริตร 

 ไดร้บัรางวลัอาจารยด์เีด่น สาขาการเป็นครู 
ประจ าปีการศกึษา 2549  จากมหาวทิยาลยัรงัสติ 

 ไดร้บัรางวลัอาจารยส์อนดเีด่น 6 ปี ซอ้น 
ประจ าปีการศกึษา 2551 - 2556 จากมหาวทิยาลยัรงัสติ 

คณุสชุาติ รอดรตัน์ 

 ไดร้บัคดัเลอืกจากมหาวทิยาลยัรงัสติ ใหไ้ดร้บัรางวลั 
บุคลากรดเีด่น ประจ าปีการศกึษา  2550 

คณุสภุาภรณ์ หงษ์ยนต์ 

 ไดร้บัคดัเลอืกจากมหาวทิยาลยัรงัสติ ใหไ้ดร้บัรางวลั 
บุคลากรดเีด่น ประจ าปีการศกึษา  2555 
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ประมวลผลงาน 
รางวัลที่น่าภาคภูมิใจของคณะฯ 

อาจารย์-บุคลากรดีเด่น 

คณุวริศรา ด้วงนคร 

 ไดร้บัคดัเลอืกจากมหาวทิยาลยัรงัสติ ใหไ้ดร้บัรางวลั 
บุคลากรดเีด่น ประจ าปีการศกึษา  2556 

ดร. ทนพญ.กนัทิมา ชแูสง 

 ไดร้บัคดัเลอืกจากมหาวทิยาลยัรงัสติ ใหไ้ดร้บัรางวลั 
บุคลากรดเีด่น ประจ าปีการศกึษา  2557 
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ประมวลผลงาน 
รางวัลที่น่าภาคภูมิใจของคณะฯ 

ศิษย์เก่าดีเด่น 

ศาสตราจารย ์ดร. ทนพ.ฉัตรเฉลิม อิศรางกรู ณ อยธุยา 
(รหสันักศึกษา 3308007) 

 ได้ ร ับ รางวัลศิษ ย์ เก่ าดี เด่ นป ระจ า ปี ก ารศึกษ า 2542 
จากคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ทนพ.พนัธกิจ  จิวากานนท ์
(รหสันักศึกษา 413469) 

 ได้รบัรางวัล จากโครงการนวตักรรมแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ที่  2 ปี  พ .ศ.2545 ใน
หวัขอ้เรื่อง “การตรวจหา anti-dsDNA ดว้ย
วิ ธี  ELISA โ ด ย ใ ช้  human genomic 
dsDNA ที่ ส กั ด จ าก  human blood เ ป็ น 
antigen” 

ทนพญ.ธนารตัน์ เตชวฒิุวฒัน์ 
(รหสันักศึกษา 401273) 

 ได้รบัรางวลั “The Best Post-graduate Student in Biomedical 
Sciences Identification of Complement Component Factor 
B in a Sheep Cosmid Cloned”  ใน ระดับ น าน าช าติ  จ าก
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยเีคอรต์นิ  ประจ าปี พ.ศ.2548 
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ประมวลผลงาน 
รางวัลที่น่าภาคภูมิใจของคณะฯ 

ศิษย์เก่าดีเด่น 

พนัโท ทนพ.พิทกัษ์ จลุนันโท 
(รหสันักศึกษา 32081018) 

 ได้ร ับ รางวัลศิษ ย์ เก่ าดี เด่ นจากคณ ะเทคนิ คการแพทย ์
มหาวทิยาลยัรงัสติ ประจ าปีการศกึษา 2552 ในด้านศษิยเ์ก่าที่
เป็นเจ้าห น้าที่ /พนักงานของรัฐ หรือ  รัฐวิสาหกิจรวมถึง
นกัการเมอืงและขา้ราชการการเมอืง 

พนัต ารวจโท ทนพ.วาที อศัวตุมางกรุ 
(รหสันักศึกษา 33080060) 

 ได้ร ับ รางวัลศิษ ย์ เก่ าดี เด่ นจากคณ ะเทคนิ คการแพทย ์
มหาวทิยาลยัรงัสติ ประจ าปีการศกึษา 2553 ในด้านศษิยเ์ก่าที่
เป็นเจ้าห น้าที่ /พนักงานของรัฐ หรือ  รัฐวิสาหกิจรวมถึง
นกัการเมอืงและขา้ราชการการเมอืง 

ทนพ.นพณัฐ  นิลนาม 
(รหสันักศึกษา 412240) 

 ได้ ร ับ ร า ง วัล รอ งช น ะ เลิ ศ อั น ดั บ  1 
ด้ า น ก า ร อ อ ก แ บ บ เชิ ง น วั ต ก ร ร ม 
ประจ าปี พ.ศ.2553 
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ประมวลผลงาน 
รางวัลที่น่าภาคภูมิใจของคณะฯ 

ศิษย์เก่าดีเด่น 

ทนพ.สรุพงษ์ เศรษฐปราโมทย ์
(รหสันักศึกษา 363309) 

 ไดร้บัรางวลัศษิยเ์ก่าดเีด่นประจ าปีการศกึษา  2554 
จากคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ทนพ.สมโชค จนัทรส์ถาพร 
(รหสันักศึกษา 392646) 

 ได้ ร ับ รางวัล ชน ะ เลิศ  The Best innovation 
Award 2012 จาก สภาเทคนิคการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 

ทนพญ.เบญจมาศ ศรีคิรินทร ์
(รหสันักศึกษา 480705) 

ไดร้ับรางวลั MT Best Practice Awards 2013 
จาก สภาเทคนิคการแพทยแ์หง่ประเทศไทย 
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ภาคผนวก 
รวมศิษย์เก่ารุ่นที ่1-24 
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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 ิ

30 ปีเทคนิคการแพทย ์รงัสติ | 106 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

30 ปีเทคนิคการแพทย ์รงัสติ | 125 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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