
หนา้ที ่ 1

ล ำดับที่   เลขที่สมคัรสอบ ช่ือ - สกุล สำขำ
1 64302-00063 นางสาว อภิญญา โพธ์ิหล่าม เภสัชกรรมอุตสาหการ
2 64302-00111 นางสาว ปรางทิพย์ วัชระศิริบรรลือ เภสัชกรรมอุตสาหการ
3 64302-00217 นาย ปติิพล ฟองค า เภสัชกรรมอุตสาหการ
4 64302-00219 นางสาว ฐิติกานต์ ซู เภสัชกรรมอุตสาหการ
5 64302-00280 นางสาว อารยา กาบค า เภสัชกรรมอุตสาหการ
6 64302-00349 นางสาว ปิน่ปกั ชัยสิทธ์ิสงวน เภสัชกรรมอุตสาหการ
7 64302-00351 นางสาว ปยิะธิดา ขวัญงอน เภสัชกรรมอุตสาหการ
8 64302-00364 นาย ธีรเดช มีเดช เภสัชกรรมอุตสาหการ
9 64302-00392 นางสาว เพ็ญพิชชา  ศรีพวงวงษ์ เภสัชกรรมอุตสาหการ
10 64302-00467 นางสาว ญาณิศา อินทรประเสริฐ เภสัชกรรมอุตสาหการ
11 64302-00472 นาย ชญานนท์ คลังอาวุธ เภสัชกรรมอุตสาหการ
12 64302-00496 นางสาว วิไลพร จันทรืศรี เภสัชกรรมอุตสาหการ
13 64302-00562 นาย ธนกฤต  พันธ์เกษม เภสัชกรรมอุตสาหการ
14 64302-00582 นาย สุธิเวช เศียรอักษร เภสัชกรรมอุตสาหการ
15 64302-00584 นางสาว อรศรี บญุรักศรพิทักษ์ เภสัชกรรมอุตสาหการ
16 64302-00595 นางสาว ฐานสิ นามวงษ์ เภสัชกรรมอุตสาหการ
17 64302-00615 นางสาว หทัยรัตน ์จิรกิตติกูล เภสัชกรรมอุตสาหการ
18 64302-00623 นาย ทิพย์พชร จิตพรรณวรรณ เภสัชกรรมอุตสาหการ
19 64302-00624 นางสาว สุพิชญา โมธรรม เภสัชกรรมอุตสาหการ
20 64302-00634 นาย นา่นฟ้า เรืองเเก้ว เภสัชกรรมอุตสาหการ
21 64302-00678 นาย อวยชัย สวัสด์ิเฉลิม เภสัชกรรมอุตสาหการ
22 64302-00756 นางสาว ธีวราดา นนัสุนานนท์ เภสัชกรรมอุตสาหการ
23 64302-00763 นางสาว สิรีน อาด า เภสัชกรรมอุตสาหการ
24 64302-00774 นางสาว ณัฏฐณิชา วัฒนเสย เภสัชกรรมอุตสาหการ
25 64302-00807 นางสาว วิภวา ภาณุวรรณากร เภสัชกรรมอุตสาหการ
26 64302-00833 นางสาว ปาณิศรา แสงอรุณ เภสัชกรรมอุตสาหการ
27 64302-00865 นางสาว สุพิชญา ทองศรี เภสัชกรรมอุตสาหการ
28 64302-00947 นางสาว อัยลดา ศรีสุข เภสัชกรรมอุตสาหการ
29 64302-00956 นางสาว ลภัสรดา เตียววนากูล เภสัชกรรมอุตสาหการ
30 64302-00980 นางสาว ณัฐชา ศิรพรพิรุฬห์ เภสัชกรรมอุตสาหการ

รำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ 
วิทยำลัยเภสัชศำสตร ์มหำวิทยำลัยรงัสิต

รอบที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2564



หนา้ที ่ 2

ล ำดับที่   เลขที่สมคัรสอบ ช่ือ - สกุล สำขำ

รำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ 
วิทยำลัยเภสัชศำสตร ์มหำวิทยำลัยรงัสิต

รอบที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2564

31 64302-01101 นางสาว วริษฐา ภาณุวรรณากร เภสัชกรรมอุตสาหการ
32 64302-01118 นางสาว ภาคิน ีเพ็ชร์ดี เภสัชกรรมอุตสาหการ
33 64302-01208 นาย เจษฎากร สมบติั เภสัชกรรมอุตสาหการ
34 64302-01260 นางสาว เมทิกา โต้เศรษฐี เภสัชกรรมอุตสาหการ
35 64302-01262 นางสาว สุธาทิพย์ ศิริเสน เภสัชกรรมอุตสาหการ
36 64302-01329 นางสาว ภัทรภรณ์ ค าเชิด เภสัชกรรมอุตสาหการ
37 64302-01366 นาย ฐิติพันธ์ เพชรกระจายแสง เภสัชกรรมอุตสาหการ
38 64302-01379 นางสาว กานต์ชนดิา มหพิันธ์ เภสัชกรรมอุตสาหการ
39 64302-01400 นางสาว อุษารัชฏ์ เรืองชาติ เภสัชกรรมอุตสาหการ
40 64302-01414 นางสาว ณัชชวิศา อินต๊ะสาน เภสัชกรรมอุตสาหการ
41 64302-01477 นางสาว จิรัชญา อาหมัด เภสัชกรรมอุตสาหการ
42 64302-01513 นาย ธนเดช สุขสุวรรณ เภสัชกรรมอุตสาหการ
43 64302-01559 นาย เจษฎากร  อรินค า เภสัชกรรมอุตสาหการ
44 64302-01623 นางสาว วรินท์ลัคน ์เผ่าสวัสด์ิยรรยง เภสัชกรรมอุตสาหการ
45 64302-01657 นางสาว ภัทรภา เทียนเขียว เภสัชกรรมอุตสาหการ
46 64302-01826 นางสาว ภีรนย์ี เศรษฐกานต์ภัค เภสัชกรรมอุตสาหการ
47 64302-01856 นาย เชาว์วัฒน ์ อุ่นใจ เภสัชกรรมอุตสาหการ
48 64302-01863 นาย จีฮาน ใบกาเด็ม เภสัชกรรมอุตสาหการ
49 64302-01910 นาย ปญุชรัสมิ ์ รุจิระเชาวพัฒน์ เภสัชกรรมอุตสาหการ
50 64302-01917 นางสาว ณัฐติกาญจน ์ราชรองเมือง เภสัชกรรมอุตสาหการ


