
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดบัปริญญาตรี  
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio ประจ าปีการศึกษา 2566 

………………………………………………………….. 

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภาพทั่วประเทศเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio ประจ าปีการศึกษา 2566 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) และแฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 กันยายน 2565 – 16 มกราคม 
2566 และด าเนินการประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรมเมื่อวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ไปแล้วนั้น 

บัดนี้กระบวนการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้า
ศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จ านวน 172 คน และผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารอง 50 คน อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 จึงขอประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา  2566 ดัง
เอกสารแนบท้ายประกาศ โดยขอให้ด าเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (https://student.mytcas.com) ในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมทั้งช าระเงินค่ายืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษา จ านวนเงิน 31,400 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค
เรียนที่ 1/2566 ล่วงหน้าผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (https://entry.wu.ac.th) ในวันที่ 
11 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่าง 
ๆ ที่ได้ช าระเงินให้กับมหาวิทยาลัยทุกกรณี  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

(อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์) 
   คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
1. รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี ส านักวิชา

เภสัชศาสตร์ รอบท่ี 1 Portfolio ประจ าปีการศึกษา 2566
2. รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ล าดับส ารอง ระดับปริญญาตรี 

ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ รอบท่ี 1 Portfolio ประจ าปีการศึกษา 2566
หมายเหตุ   

1) ขอให้ผู้สอบผ่านการการประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม (ตัวจริง) ยืนยันสิทธิ์ ภายในวัน เวลา 
ตามก าหนดการรับสมัคร ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 
Portfolio ประจ าปีการศึกษา 2556

2) ผู้สอบผ่านการประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรมล าดับส ารอง จะได้รับการติดต่อกลับและจะถูก
เรียกตามล าดับ เมื่อตัวจริงสละสิทธิ์แล้วเท่านั้น โดยการเรียกเป็นไปตามล าดับที่ประกาศใน
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 

3) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ตามมติของคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566 ถือเป็นที่สิ้นสุด

4) กรณีต้องการติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณพรพิมล สุคนธชาติ โทรศัพท์ 0-
7567-2808 ในวันเวลาราชการ



เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

ระดับปริญญาตรี ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ รอบท่ี 1 Portfolio ประจ าปีการศึกษา 2566 
(ตัวจริง เรียงตามตัวอักษร) 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 16603235 นางสาว กนกลักษณ ์ เพชรรัตน ์

2 16606382 นางสาว กมลชนก รัตนะ 

3 16615956 นางสาว กมลวรรณ เทพขวัญ 

4 16615590 นางสาว กรกมล แก้วตาทิพย ์

5 16600204 นางสาว กรชนก สูญกรรมรัตน ์

6 16607755 นาย กรินทร ์ สิกขฤทธิ ์

7 16601167 นาย กฤตเมธ พูลผล 

8 16607936 นาย กฤษฎานนท์ เถาว์ชาล ี

9 16609193 นาย กฤษณพัทธ ์ ว่องพรรณงาม 

10 16600113 นาย ก่อกนก พันธุ์เดช 

11 16602150 นางสาว กัญญพัชร ชลมูณ ี

12 16611380 นางสาว กัญญาวีร ์ เกาะสมุทร 

13 16608599 นาย กันตพงศ์ เจษฎาภินันท ์

14 16604874 นางสาว กันย์จิรา ก้านบัว 

15 16615535 นางสาว กานต์ชนก ปู่วัง 

16 16605971 นาย กิตติธัช รอดแก้ว 

17 16615505 นางสาว กุลทรัพย ์ ช่วยเสน 

18 16615324 นางสาว แก้วเก้า กลั่นสุวรรณ 

19 16608182 นางสาว คณัสนันท์ นงค์นวล 

20 16610671 นาย จามิกร กรองเห็น 

21 16607904 นางสาว จิณณพตั สงสุรินทร ์

22 16601377 นางสาว จิรประภา จันทวงค ์

23 16606859 นางสาว จิรัชญา ชูอ่อน 

24 16614958 นาย เจตนิพัทธ์ ขาวล้วน 

25 16602480 นาย เจียรนัย บิลหมดั 



ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

26 16615941 นางสาว ชนัญชิดา เด่นวัฒนา 

27 16601862 นางสาว ชนัญชิดา กาญจนมสุิก 

28 16604199 นางสาว ชนัญชิดา มณีมยั 

29 16603738 นาย ชนันธร ศิริกิจ 

30 16608881 นางสาว ชนาภา สังข์สินชัย 

31 16604314 นางสาว ชาลิสา เกปัน 

32 16604427 นางสาว ชิดชนก มีสุข 

33 16608009 นาย ชิตดนัย วิเศษประไพ 

34 16603339 นาย ชิษณุกิตติ ์ ข าวิชา 

35 16612350 นางสาว ชิษณุชา นิรันดรร์ุ่งเรือง 

36 16604510 นางสาว ชุติมณฑ ์ พรมกิตตยิานนท์ 

37 16612974 นางสาว ญาณิศา ดีสุทธิ 

38 16602054 นางสาว ฐปนภัส ชูจินดา 

39 16613868 นางสาว ฐิตารีย ์ มาระเพ็ญ 

40 16615346 นางสาว ฐิติชญา ศิริโสม 

41 16600863 นาย ณภัทร หนูขาว 

42 16604519 นาย ณภัทร สืบสาย 

43 16600726 นางสาว ณัชชา จิรัฐิติโชต ิ

44 16610713 นางสาว ณัฏฐ์กิฎา ชายวงศ์ 

45 16609288 นางสาว ณัฏฐณิชา โพธิศร ี

46 16606446 นางสาว ณัฏฐณิชา ดิสวัสดิ ์

47 16609136 นางสาว ณัฐกฤตา ปลอดทองสม 

48 16606145 นางสาว ณัฐณิชา ปาละสัน 

49 16615047 นางสาว ณัฐณิชา พลอินทร ์

50 16604294 นางสาว ณัฐณิชา ก าเนิด 

51 16610117 นาย ณัฐดนัย ธีรโรจนวงศ ์

52 16607293 นางสาว ณัฐธิดา แก่นทอง 

53 16600953 นางสาว ณัฐวด ี ตันติวรานุกลู 

54 16607054 นางสาว ณัฐวนันท์ เจริญมรรค 

55 16610455 นางสาว ณัฐากาญจน ์ บุญช ู



ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

56 16602809 นางสาว ณิชนันท์ เขียวหล ี

57 16611225 นางสาว ณิชนันท์ ไชยพูล 

58 16603699 นางสาว ณิชาพัชร์ จิตต์หลัง 

59 16615649 นางสาว ณิชารีย ์ ด าแจ่ม 

60 16608050 นางสาว ดียาน่า เหมหีม 

61 16615499 นางสาว ถลัชนันท์ หนูอินทร์ 

62 16615686 นางสาว ทอฝัน สุนทรากร 

63 16608492 นางสาว ทิฆัมพร ทุ่มขุน 

64 16607501 นางสาว ธนพร พรหมจันทร ์

65 16615727 นางสาว ธนพร เหรียญไกร 

66 16613548 นาย ธนายุทธ กลางเดช 

67 16612845 นางสาว ธวพร ปัญญสถิต 

68 16612461 นาย ธัชชัย แก้วมา 

69 16613835 นางสาว ธัญชนก พินิจจิตรสมุทร 

70 16609877 นางสาว ธัญญพร รักสมบตั ิ

71 16607239 นางสาว ธัญญมน บุญศร ี

72 16608466 นางสาว ธัญภัทร อภิวัฒน์วุฒิกุล 

73 16606444 นางสาว ธัญวรัตม ์ จู่ทิ่น 

74 16612622 นาย ธันยวรรธน ์ พัฒนรักษ ์

75 16613943 นาย ธิษณพล วันทนาพิทักษ์ 

76 16600714 นางสาว นงนภัส แสนใจยา 

77 16603668 นาย นนทพัทธ์ อุดมศิลป ์

78 16614749 นาย นภสร เงินด ี

79 16604853 นางสาว นภัสนันท์ หัดนา 

80 16615210 นางสาว นภัสวรรณ ยี่ภู ่

81 16602993 นาย นราวิชญ ์ พูนพนัง 

82 16613597 นางสาว นริศรา พึ่งชาติ 

83 16614509 นาย นวพล หนูนิล 

84 16608959 นางสาว นวินดา ภาละกาล 

85 16614519 นางสาว นัทธมน ศรีษะภมู ิ



ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

86 16615844 นางสาว นันท์นภัส จันทร์แสง 

87 16609231 นางสาว นันทวัน ลิ่มตระกลู 

88 16613638 นางสาว นัสรีน แดงคง 

89 16604515 นางสาว นาถฤดี ดลหมาน 

90 16613753 นางสาว นิศารัตน ์ ขุนทองจันทร์ 

91 16615249 นางสาว นูรปุตร ี สาแลมิง 

92 16611140 นางสาว นูร์รียา แสนเสนาะ 

93 16608271 นางสาว บัณฑิตา ศิริจินดาพันธ์ 

94 16614800 นางสาว บัวบูชา ฤทธิ์ค ารพ 

95 16603768 นางสาว เบญจวรรณ ศรีรัตน ์

96 16615539 นางสาว ปฏิญญา นัทสุทธ์ิ 

97 16609027 นางสาว ปทิตตา เจริญรักษ ์

98 16608990 นางสาว ปพิชญา สุขเสริม 

99 16613802 นางสาว ปภาว ี แสงสว่าง 

100 16605064 นางสาว ปรียาภรณ ์ แก้วนก 

101 16611207 นางสาว ปัญญดา ช่วยธรรมรตัน ์

102 16609759 นางสาว ปานภัส วสิษฐ์พล 

103 16607884 นางสาว ปิยกานต ์ โอทอง 

104 16605001 นาย ปุญญพัฒน ์ บุญล้ า 

105 16614262 นางสาว ปุณกฤษ เขษมภูริชกานต ์

106 16610481 นาย ปุณณวิช ทองหวาน 

107 16615552 นางสาว ปุณดณ เขษมภูริชกานต ์

108 16613530 นางสาว พรชนก เจริญสุข 

109 16608193 นางสาว พรรณพัชร สตารตัน ์

110 16612820 นางสาว พรรณสุทิพย ์ บุญมาทัน 

111 16604347 นางสาว พรสุภา เรืองม ี

112 16603969 นางสาว พรหมพร เทพบุรี 

113 16613717 นางสาว พลอยชมพู อภิชาตตระกูล 

114 16614421 นางสาว พลอยวริศรา เพชรชูช่วย 

115 16609192 นางสาว พัชรนันท ์ ทิพย์พิทักษ์ 



ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

116 16614763 นางสาว พัชรวลัย ซังปาน 

117 16604096 นางสาว พัทธนันท์ พรหมสุวรรณ ์

118 16615561 นางสาว พิชามญช์ุ รัตนะ 

119 16610571 นางสาว พิมพกานต ์ แซ่ว่อง 

120 16600178 นางสาว พิมพ์ณดา วิริยะฑรูย ์

121 16608011 นางสาว พิมพ์มาดา ขันชัยภูม ิ

122 16611866 นางสาว พิยดา ภูธรารักษ์ 

123 16601786 นาย พีรพัฒน ์ ไชยชนะ 

124 16608889 นางสาว เพชรลดา ศิริพันธ ์

125 16600857 นางสาว แพรไหม อ๋องสุวรรณ 

126 16614134 นางสาว ฟ้าวรินท์ นาคพงษ ์

127 16604100 นางสาว ภรพรหม วงศ์บันเทิง 

128 16603874 นางสาว ภัณฑริา ขุนภิบาล 

129 16615890 นางสาว ภัณทิรา วัฒนไชย 

130 16606492 นางสาว ภัทรมน ศุลีด ารงวุฒิ 

131 16601714 นาย ภูมิธนินท ์ ศรภักดีวัฒนกลุ 

132 16614589 นางสาว ภูริชญา แสงกล้า 

133 16615138 นางสาว มนัสว ี จินา 

134 16606085 นางสาว มุขอันดา ธิบด ี

135 16614992 นางสาว เมรียา ตุ้มกลีบ 

136 16606818 นางสาว เมษินี แช่ม 

137 16611751 นางสาว รณิดา บัวคง 

138 16608387 นางสาว รวิสรา คงพรหม 

139 16615673 นาย วงศธร พรหมมีชัย 

140 16606440 นางสาว วชิรญาณ ์ คงจิตงาม 

141 16615268 นาย วรชัย คงเสน 

142 16609802 นางสาว วรรณวรี ์ บุญญกิจไมตร ี

143 16611208 นางสาว วรัญญา อินหมัน 

144 16615258 นางสาว วราภรณ ์ สุวรรณปรีชา 

145 16600868 นางสาว วริศรา เมียนแก้ว 



ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

146 16606569 นาย วัลฮาดีย ์ โอล าผล 

147 16613683 นางสาว วาซินา แหละหละ 

148 16613693 นางสาว วาซินีย ์ แหละหละ 

149 16606152 นางสาว ศวรรยา ริยาพันธ ์

150 16606849 นางสาว ศิริทร เทียมสานจุิตต ์

151 16612872 นาย ศุภณัฐ แก้วพิทยา 

152 16610587 นางสาว ศุภรางค ์ วารีนพฤทธ์ิ 

153 16615256 นางสาว ศุภลักษณ ์ ตระการไทย 

154 16607831 นางสาว โศจิรัตน ์ หอสังข์ 

155 16604439 นางสาว สตตบงกช ดวงเด่น 

156 16613727 นาย สรวิศ หารธงชัย 

157 16615107 นางสาว สริตา ฤทธิหมุน 

158 16611165 นางสาว สิริธิดา วรพงศ์พัฒน ์

159 16603476 นางสาว สิรินทร ์ ตันติศรยีานุรักษ ์

160 16605569 นางสาว สิรีธร นวลแก้ว 

161 16611417 นางสาว สุรสัวด ี ภาภักด ี

162 16603100 นางสาว สุวัฒนา ข าเกิด 

163 16608341 นางสาว อมลวรรณ นิลอินจันทร ์

164 16605183 นางสาว อรปรียา ศรีสรุาช 

165 16613978 นาย อัครัช เพชรขาว 

166 16602153 นางสาว อัชญา เรืองรัตน ์

167 16615797 นางสาว อัฐมณ ี เตโช 

168 16615482 นาย อับดุลฮากิม กุลตามา 

169 16612588 นางสาว อัยศิกา ย่องซื่อ 

170 16607297 นางสาว อาติกานต ์ เด่นดารา 

171 16601980 นาย อาลีฟ สะมะลอ 

172 16615768 นางสาว ฮัซซูน่า งะสยัง 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 16615849 นางสาว ชนม์ชนก นามแก้ว 

2 16609423 นางสาว ธพัชร์สรณ ์ เราวิจิตร 

3 16603603 นางสาว มนัสนันท์ ปานเส้ง 

4 16613761 นางสาว อัยมี่ บุญมาเลิศ 

5 16614629 นาย ชุษณะ คงอินทร์ 

6 16614559 นางสาว หทัยชนก ภูริเริงชัย 

7 16607687 นางสาว ฐิติยาภรณ ์ จันทร์แย้ม 

8 16615721 นางสาว วธูสิร ิ ศรีเจริญ 

9 16615701 นางสาว รุ่งธิดา นวลแก้ว 

10 16615528 นางสาว สโรชา นุ้ยพ่วง 

11 16615343 นางสาว กัญญาณัฐ อุไรวงศ ์

12 16614086 นางสาว วิภาว ี รอบแคว้น 

13 16601251 นาย เกียรติศักดิ ์ สกลประกายกิจ 

14 16602230 นางสาว พีชญา อินปิน 

15 16602740 นางสาว อริสา ไม้ค้าง 

16 16610779 นางสาว อริสรา ชูทิพย์ 

17 16601229 นาย ปัณณวัฒน ์ หยูทองอินทร์ 

18 16615726 นางสาว ปาณิสรา พุฒทอง 

19 16615691 นางสาว จิรประภา เปรมศร ี

20 16607104 นางสาว ณัฐธิดา อัครมงคลเลิศ 

21 16611283 นางสาว กชกร เจริญสุข 

22 16615664 นางสาว กัญญาวีร ์ วงศ์สุวรรณ ์

23 16614935 นางสาว พิสุทธิน ี ผลวินิจ 

24 16609366 นางสาว ปุณยวีร ์ ประสิทธิแพทย ์

25 16609364 นางสาว ภัณฑลิา พุ่มสงวน 

26 16606985 นาย ภัทรพล แก้วค าแสน 

27 16614251 นางสาว พิชามญช์ุ พุดเทศ 



ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

28 16612213 นางสาว ศิริรัตน ์ โชติรัตน ์

29 16614158 นางสาว ณัฐณิชา กองแก้ว 

30 16604940 นาย ปฏิญญา ทองสุข 

31 16605074 นางสาว กนกวรรณ นมรักษ์ 

32 16602200 นางสาว สุกัญญา พฤษพนม 

33 16603416 นางสาว พิศุทธิรัก สุขเล็ก 

34 16614527 นางสาว เมธาวี ศรีนาค 

35 16604634 นางสาว ณิชารีย ์ ยอดด าเนิน 

36 16615732 นางสาว พัณณติา มณีโชต ิ

37 16605487 นางสาว กฤติยา บูชายันต์ 

38 16601227 นางสาว กรกนก จันทรงกุล 

39 16604802 นางสาว ปารม ี เลิศลิมปิยะรัตน ์

40 16600312 นางสาว ศศิกานต ์ ตู้แก้ว 

41 16615894 นางสาว นุชวรา เจริญวุฒมิากร 

42 16601933 นางสาว ศิริลักษณ ์ นิติชัย 

43 16614019 นางสาว อริสา สังข์มังกร 

44 16612231 นางสาว พิชญาณัฏฐ ์ รินทร์วงค ์

45 16614987 นางสาว อริสา โพหะมาตร 

46 16611431 นางสาว ณิชาภัทร ทองดี 

47 16602559 นางสาว ซินเดอรีน ปาลกาลย ์

48 16610033 นางสาว ศศิวิมล สารฤทธิ ์

49 16613421 นางสาว ศุภกานต ์ นิลวรรณ 

50 16602359 นางสาว ฉัตรธิชา ถาวรสังข ์


