
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
  

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566 

รอบรับตรง (ครั้งที่ 1)  
......................................................................... 

 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พร้อมทั้งรหัสประจำตัว
สอบ เพื ่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง (ครั้งที่ 1) จำนวน 63 คน ดังต่อไปนี้ โดยให้ปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล 

1 004 นางสาว กนิน อภิชัยเดชากร 

2 005 นางสาว กมลชนก บุญมาพัด 

3 011 นางสาว กฤติญา บุญกันชูวงศ์ 

4 012 นางสาว กฤษณานันท์ ศรีประทีปบัณฑิต 

5 017 นาย กิตติพศ ส่งเกียรติวงศ์ 

6 019 นาย กุลชาติ นรนาถตระกูล 

7 031 นางสาว จิรฐา บุตรขุนทอง 

8 032 นางสาว จิรัชญา กันยะจันทร์ 

9 035 นางสาว จิราพัชร ยศเสือ 

10 040 นางสาว จุฑาทิพย์ ธิขาว 

11 042 นางสาว จุฑามณี มาตรบุตร 

12 044 นางสาว ชญานิศ ถาวรรุ่งกิจ 

13 052 นางสาว ชลดา ศรีภา 

14 057 นางสาว ซัมรี ่ ดินแดง 

15 064 นางสาว ณภัทร อ านาจเจริญศีล 

16 066 นางสาว ณรันพัชร จิรัฎฐ์ชัยกุล 

17 069 นางสาว ณัฏฐณิชา นาคอ้าย 

18 086 นาย ติณณ์ตะวัน กัลณา 

19 096 นางสาว ธนัชพร ค าทะเนตร 

20 101 นางสาว ธัญชนก เพียแก้ว 



- 2 - 
 

 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล 

21 103 นางสาว ธัญพิชชา ดีกุดตุ้ม 

22 106 นาย ธาดา กุลจรัสเมธาธร 

23 107 นาย ธาดา ยอดใจ 

24 110 นาย นนทพัฒน์ ณ น่าน 

25 111 นางสาว นภัสวรรณ วงค์เมือง 

26 113 นาย นราวิทย์ กัลยาณวงศ์ 

27 117 นางสาว นัทธ์ชนัน จันต๊ะ 

28 123 นางสาว นิรมล ศรียายาง 

29 127 นาย ปฏิภาณ พิชญประเสริฐสุข 

30 130 นางสาว ประภาพร สระทองจันทร์ 

31 134 นางสาว ปาริชาติ งามรัตนกวี 

32 141 นางสาว ปุริมปรัชญ์ สิทธิภัทรนุกูล 

33 143 นางสาว พนัชกร อินทรทัต 

34 145 นางสาว พรรณปพร ชัยวิชิต 

35 149 นางสาว พราวประภัทร์ จุกมงคล 

36 150 นางสาว พัชรพร เนินธรรม 

37 152 นางสาว พัทธนันต์ รัตนศรี 

38 153 นางสาว พิชญา วงศ์ชารี 

39 154 นางสาว พิมพ์ชนก ถังเงิน 

40 156 นางสาว พิมพ์ตะวัน จันทร์แก้ว 

41 159 นางสาว พิมพ์มาดา คล ้าวิลัย 

42 162 นางสาว พิมสราญ หนองแส 

43 171 นางสาว ภณิชชา วรากุลกิจเจริญ 

44 172 นาย ภัทรเทพ เจริญสุข 

45 174 นางสาว ภัทรมน วัฒนวิจารณ์ 

46 176 นาย ภูบดินทร์ ใจประการ 

47 177 นางสาว ภูริชญา โพธิ์พันธ์ 

48 183 นาย มูฮ าหมัด เจ๊ะนุ 

49 186 นาย ยุทธเดช นพรัตน์ 
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ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล 

50 196 นางสาว วรันธร มนุษย์พันธุ์ 

51 199 นาย วริทธิ์ธร วงศ์นอก 

52 207 นาย วาริช ชูอ่อน 

53 212 นาย วุฒิพงษ์ วงศ์ค าแก้ว 

54 213 นางสาว ศตพร ศิลปเวชกุล 

55 215 นางสาว ศรัณย์ทิพย์ ศรีจันทร์ 

56 225 นางสาว ศิริลักษณ์ ยวงทอง 

57 228 นางสาว ศุภิสรา สอนทน 

58 234 นางสาว สุนิสา เสมอใจ 

59 235 นางสาว สุพิชญา แสงอรุณ 

60 239 นางสาว สุริวิภา แย้มวงษ์ 

61 248 นางสาว อมลรดา ภคบวร 

62 250 นางสาว อัจฉรา เกิดแก้ว 

63 257 นางสาว อาฑิตชญา แสงสุริยะ 

 
ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ โดยให้ปฏิบัติตาม

ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดตามวันและเวลาดังกล่าว หรือ ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ประกาศ ณ วันที่  8  มีนาคม 2566  

 
 

(อาจารย์ ดร.ภก. ธีรพงศ์ ตั้งใจ) 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 



ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566 
รอบรับตรง (ครั้งที่ 1) 

 
แจ้งข้อมูลการติดต่อของตนเองเพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ 
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แจ้งข้อมูล email address และเบอร์โทรศัพท์ของตนเองเพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
โดยการกรอกข้อมูลตามลิงค์ด้านล่าง ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.  
https://forms.office.com/r/zqz58nwZC8 
 
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
ตั้งแต่เวลา 9.00 น.   

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ 

• บัตรประจำตัวประชาชน (เพ่ือแสดงตัวในวันสอบแก่อาจารย์ผู้คุมสอบ) 

• ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอัน
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตามประกาศศูนย์
ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสตูร
เภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2559 (ข้อ 2) โดยให้ส่งสำเนาเอกสารใบรับรองแพทย์ เป็นไฟล์เอกสาร
รูปแบบ PDF ทาง e-mail: pharmacy_pyu@payap.ac.th (ระบุชื ่อเรื ่องในการส่ง email เป็น รหัส
สอบ_ชื่อ_นามสกุล_ใบรับรองแพทย ์เช่น 000_สัจจะ_แน่วแน่_ใบรับรองแพทย)์  
ภายในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น. 
หมายเหตุ:  

1. หากพบว่าเป็นเอกสารที่ปลอมแปลงขึ้น จะพิจารณาตัดสิทธิ์การรับเข้าเป็นนักศึกษาทันท ี
2. การเข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่มีตาพร่องสีอาจมีอุปสรรคต่อการเรยีน

และการทำงาน 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์  

• ให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมอุปกรณ์ในการสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์  
แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง 

• ระบบที่ใช้ คือ Zoom โดยให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องประชุมผ่านทางลิงค์ ที่จะได้รับทาง email ของผู้เข้าสอบ 
ภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.  
(หากไม่ได้รับภายในวัน-เวลาที่กำหนด ให้ติดต่อที่ pharmacy_pyu@payap.ac.th) 

https://forms.office.com/r/zqz58nwZC8


หากพบป ัญหาการเข ้าระบบ สามารถสอบถามได ้ท ี ่ เว ็บไซต ์ของสำน ักเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
https://it.payap.ac.th/home/ ตรง Chat with IT-Payap University หรือ Facebook ของสำนักฯ 
https://www.facebook.com/itpayap 

การสอบสัมภาษณ์ 
1. ผู้เข้าสอบเข้าห้องประชุมตามลิงค์ที่ได้รับทาง email และให้กำหนดชื่อเป็น “รหัสสอบ_ชื่อ สกุล” โดยให้เข้า

ห้องประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. และรออยู่เพื่อให้อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์อนุญาตให้เข้าห้องสอบทีละคน (ใช้
เวลาสอบประมาณคนละ 10 - 15 นาที) โดยให้เปิดกล้องและไมโครโฟน ระหว่างการสอบสัมภาษณ์ 

2. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวในวันสอบแก่อาจารย์ผู้คุมสอบ 
3. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดสุภาพ  
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต ์

https://www.payap.ac.th/_admissions-center/ หรือ https://pharmacy.payap.ac.th/ 

https://it.payap.ac.th/home/
https://www.facebook.com/itpayap
https://www.payap.ac.th/_admissions-center/
https://pharmacy.payap.ac.th/





