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ประกาศศูนยการศึกษาตอเน่ืองทางเภสัชศาสตร 

ท่ี 2/2563 

เรื่อง   รายชื่อผูทำการศึกษาตอเน่ืองเพ่ือเก็บหนวยกติการศึกษาตอเน่ืองรวมในรอบการศึกษาตอเน่ือง 5 ป 

(พ.ศ. 2558-2562) เพ่ิมเตมิ ครบเกณฑตามวธิีการท่ีสภาเภสชักรรมกำหนด 

************************************************* 

 

 ตามที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร โดยความเห็นชอบของสภาเภสัชกรรม กำหนดวิธีการเก็บ 

หนวยกิตการศึกษาตอเนื่องรวมในรอบการศึกษาตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ. 2558-2562) เพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 สำหรับผู ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที ่มีหนวยกิตไมเปนไปตามเกณฑ ใหเลือกดำเนินการตามวิธ ีการ 

ท่ีกำหนดใหไดหนวยกิตครบตามเกณฑนั้น 

 ภายหลังเปดระบบใหมีการเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องเพิ่มเติม มีผูประกอบวิชาชีพฯ ที่ดำเนินการตาม

วิธีการเก็บหนวยกิตไดครบถวน หรือผานการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่องตามเกณฑที่กำหนดแลว อาศัย

อำนาจตามความในหมวด 2 (12) แหงขอบังคับสภาเภสัชกรรม วาดวยการจัดการศึกษาตอเนื่องแกผูประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม พ.ศ.2559 ประกาศรายชื่อผูทำการศึกษาตอเนื่องเพ่ือเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องรวมในรอบการศึกษา

ตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ. 2558-2562) เพิ่มเติมครบเกณฑตามวิธีการที่สภาเภสัชกรรมกำหนด ตามรายชื่อที่แนบทาย

ประกาศนี้ ทั้งนี้ ใหผู ที ่มีรายชื่อตามที่ประกาศ ชำระคาธรรมเนียมการขอเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องชดเชย  

เปนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ตอสภาเภสัชกรรม และสงหลักฐานการชำระเงินใหศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ 

ทาง Email: ccpe@pharmacycouncil.org  

 จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

           ประกาศ ณ วันท่ี  25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

 

     (รองศาสตราจารย ดร.เภสัชกรชาลี  ทองเรือง) 

      ผูอำนวยการศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร สภาเภสัชกรรม 

 



ลําดับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม เลขที่ ภ.
ชื่อ นามสกุล

1 2500 ทวี วิญูวิจิตร

2 2854 เกษรา ศิริสะอาด

3 2918 อรสา อารยพัฒน

4 2967 พรพิจิตร สุจริต

5 3016 เสาวลักษณ พงษไพจิตร

6 4442 วชิระ  สนธิชัย

7 4733 พิเศษศักดิ์  สมบูรณเวชชการ

8 5617 วัชรสิทธิ์  สุนทรีกุลพงศ

9 5685 รัชนีกร จงไพบูลยพัฒนะ

10 6030 บุญชัย เดชวัฒนะเดช

11 6630 ณัฐกาญจน เทพกาญจนา

12 6737 อนันต เธียรธรรมจักร

13 6778 นฤมล ลือกิตินันท

14 7274 เอกสุรีย  วงศชัยภูมิ

15 7303 สมบูรณ ชุติมานุกูล

16 7483 วีระวัฒน ทับทิมโต

17 7529 นพดล พงศรวีวรรณ

18 7642 นิมิตร  ไกรพิณดากุล

19 8441 ธณัฐฐา กําพลวัชรา

20 9081 ชาติชาย กรกิจสุวรรณ

21 9858 ลลิศราร อภิณัฐภูมิ์

22 10328 นันทิยา วชิรลาภไพฑูรย

23 10544 นิลาภรณ ภูหงษทอง

24 10611 สิทธิชัย ฤทธิกุลสิทธิชัย

25 10750 ชฎาพร ธนเกษมทรัพย

26 10845 สมสมร สกุลเอี่ยมไพบูลย

27 10932 จันทพร มณีเสน

28 11361 วรดา ดานดํารงรักษ

รายชื่อผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ทําการศึกษาตอเนื่องเพื่อเก็บหนวยกิตรวม

ในรอบการศึกษาตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ. 2558-2562) เพิ่มเติม 

ครบเกณฑตามวิธีการที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
เรียงลําดับตามเลขที่ใบอนุญาตฯ

 25 สิงหาคม 2563 หนาที่ 1



ลําดับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม เลขที่ ภ.
ชื่อ นามสกุล

29 11381 ณัฎฐา  ไชยวงศสาย

30 11390 ภัทรพร ศรีธาราธิคุณ (ลิ้มสุวรรรณ)

31 11514 รุงลาวัณย วิบูลยเกียรติ

32 12362 นฤดม  รัตนสุวรรณ

33 12507 ทิพยรัตน อึ้งสกุล

34 12931 กิ่งทิพย ภูพิพัฒน

35 12993 มณฑิรา แตงขาว

36 13068 ขวัญเดือน  อินทรประการ

37 13271 เสกสรรค สิริผดุง

38 13528 แคทรียา ปวุตติกุล

39 14239 อารยา ฉัตรพงศธาดา

40 14437 ชนันทกรณ หลีวิจิตร

41 14813 พัตติกา ลาภกระจาง

42 14890 สุภมาส วังมี

43 15382 สุดารัตน  มีถาวรกุล

44 15802 จิระจิต สิริเพชรเกษม

45 15989 วราภรณ แหลงสนาม

46 16234 ชลลดา จันทรทอง

47 16691 ณัฏฐาณ  ไทรสาเกตุ  นาเลี้ยง

48 17614 สุทธิทิพย อนัมบุตร

49 18393 พิชนัน บัวจีน

50 18700 ศิรกาญจน พูลสวัสดิ์

51 19578 เจษฎา กาศโอสถ

52 19758 ปทุมทิพย อินตาลา

53 19988 สุมาลี กุลสารี

54 20097 สมิตา วิเศษสุทธิชัย

55 20270 พรมมินทร ไกรยสินธ

56 20286 พิทยา เอกบรรพต

57 20405 ชวนพิศ นิลสันเทียะ

58 20768 อรอนงค ศิริวัฒน

59 20801 ธนิชา คําภูมี
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ลําดับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม เลขที่ ภ.
ชื่อ นามสกุล

60 20851 อารมณ พิลาวุฒิ

61 20974 จิราภรณ จวนานนท

62 21026 บงกช พันธพุก

63 21038 ภกรกิจ ดอกรักกลาง

64 21049 อลงกรณ สกุลอารียมิตร

65 21090 มินทฐิตา ชัยสินพัฒนโชติ

66 21290 ดุลฑิพัทธ ตั้งวงศศิริ

67 21551 ณัฐพร คลายคลึง

68 21628 กรีฑาพล ชวยนุกูล

69 21685 วัศนันท สุนทรวราภาส

70 21985 เต็มศิริ ถาวดี

71 22106 ฐิติมา เจริญวิทู

72 22456 ขนิษฐา ชิตเพชร

73 22547 ชฎา กาญจนสุวรรณ

74 22622 นุรฮายาตี แอแด

75 22741 สุชาธิษณ พล ัAนสังเกตุ
76 22755 ศศิวิมล คลายคลึง

77 23310 บารมี  อับดุลอารีย

78 23416 กันตภณ เพลินสุขดี

79 23546 หลิน ชินกระจางกิจ

80 23886 อุสุมา สาระนพ

81 24031 สิทธิพร วงศจิรัฐิติกาล

82 24445 ปณิดา ดิศวนนท

83 25086 ณัฐพร พิทักษวิทยกูล

84 25103 ษานิยาห  ลอแมง

85 25198 จารุพงษ วงศโฆษวรรณ

86 25258 สิรรักษ  สุเมธาพันธุ

87 27300 พีรยา  กลิ่นมาลี

88 27321 ลฎาภา ประพนธ

89 27381 เอมมนัส ถมยามงคล

90 27776 ปวีณา อุตสาหรุจิกุล
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ลําดับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม เลขที่ ภ.
ชื่อ นามสกุล

91 27801 วิศูตร พงษศิริวรรณ
92 28527 มีนา ดาดา

93 28764 เกษวราภรณ วงษพิมพ

94 29228 นักรบ ผองอําไพ

95 29753 พัชรภรณ ตันติยาภรณ

96 30000 กฤดากร พงศธนิศร

97 30748 สกาวรัตน อัศวสุนทรเนตร

98 30854 ธนิตา จารุธีรชน

99 31213 ฐิติรัตน ลิ่มดุลย

100 31298 อัจจิมา องคไพบูลย

101 31975 พนิตนาฏ บุญชูชวย

102 32094 พัฒนภรณ  เจียมสมัย

103 32230 ธนกฤต โรจนกิจจานุรักษ

104 33029 ธนัชชา เหลือบจําเริญ

105 33102 สุภัทรา สกุลณมรรคา

106 34015 วรมน พิเชียรโสภณ

ผูที่ผานการประเมินความรูฯ หรือเขารวมกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง ตามวิธีการที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องกําหนด

เพื่อเก็บหนวยกิตรวม 5 ปสวนที่ขาดเรียบรอยแลว ใหดําเนินการ ดังนี้

1. ชําระคาธรรมเนียมการเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องชดเชย เปนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)

โอนเงินเขาบัญชี ชื่อบัญช ีสภาเภสัชกรรม ประเภทบัญช ีออมทรัพย สาขา กระทรวงสาธารณสุข

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01454 - 8 

    ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)      เลขที่บัญชี 142 – 1 - 06705 - 6

2. สงหลักฐานการโอนเงินไปใหศูนยการศึกษาตอเนื่องทาง Email : ccpe@pharmacycouncil.org

แจงขอมูล ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตฯ หมายเลขโทรศัพท ของผูที่ผานการประเมินความรูฯ

ตามที่ศูนยการศึกษาตอเนื่อง ออกประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ จะสงหนังสือรับรองการเก็บหนวยกิตเพิ่มเติมกลับใหทานทาง Email

ที่ทานสงแจงหลักฐานการโอนเงินคาธรรมเนียมไปใหทราบ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ โทรศัพท 080 285 8082 ในวัน เวลา ราชการ
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