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ประกาศศูนยการศึกษาตอเน่ืองทางเภสัชศาสตร 

ท่ี 3/2563 

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  30 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

 

     (รองศาสตราจารย ดร.เภสัชกรชาลี  ทองเรือง) 

      ผูอำนวยการศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร สภาเภสัชกรรม 

 



ลําดับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม เลขที่ ภ.
ชื่อ นามสกุล

1 1822 อารยา กําเนิดมั่น

2 2934 ฉลอง  กอนันทเกียรติ

3 4222 ชัญชาต กุลานุวัฒน

4 4534 สมพร จึงศิรกุลวิทย

5 5129 พรสรวง เสรีกุล

6 5567 จิรัชฌา อุดมชัยสกุล

7 6550 ธงชัย  ธีระเจริญทรัพย

8 7066 บุญชัย อนุตรเวคิน

9 27996 ปถมน  นีลพันธ

10 7158 อนุเทพ ฟองสมุทร

11 7829 ธวัชชัย  แพชมัด

12 8511 อนุชิต สันประเสริฐ

13 8961 พณาวรรณ รัตนพฤกษสกุล

14 9040 สุเมศ สยุมภุรุจินันทื  

15 9274 รัตนา  พรหมลิขิตชัย

16 10636 งามพิศ  แชมขุนทด

17 11046 ทิพยมงคล ศิลปเทพ

18 11444 เงาใจ  สังขมาลา

19 11735 ปยะนุช  เทพรอด

20 12776 อิงสาริศา กันตาคม

21 13773 ปยนุช  วรจินต

22 13866 ปวีณา ตรีรัตนพันธุ

23 15149 ชนิตา เกษประทุม

24 20429 นวีรัศมิ์  สินวรรณกุล

25 15714 เอกราช  ดีประเสริฐ

26 15822 ธนา ขํายัง

27 16134 ณัฐฐินี ผองศิริ

28 16199 สิทธิพันธ ทองเขาออนอุดม

รายชื่อผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ทําการศึกษาตอเนื่องเพื่อเก็บหนวยกิตรวม

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

ครบเกณฑตามวิธีการที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
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ลําดับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม เลขที่ ภ.
ชื่อ นามสกุล

29 16470 ธนากร  รุงประเสริฐ

30 16677 จวงจันทน รัตนะพิสิฐ

31 16818 ปริญญา สมจันทร

32 16841 วณมารินทร  สมจันทร

33 17008 สาวิตรี วนิชาชีวะ

34 17268 สุภาณุพงศ ศรีวิชัย 

35 17280 อรทัย วลีวงศ

36 17364 สรียา ปญญาโพธาสกุล

37 17703 ขวัญธนศ นาบุญ

38 17787 จุฑามาศ บัวสกุล

39 17809 ธํารงค เครือหงษ

40 17999 วรญา ดรงคมาศ

41 18854 สุรสิทธิ์  จันทรวิเศษ

42 19199 สุบรรณ มณฑนะพิศุทธิ์

43 19881 ณัชชารีย เจริญไชยนันท

44 20372 วีระยุทธ มหามนตรี

45 20810 ประดิษฐ  โคตรสังข

46 20915 เกศแกว แกวตระกูล

47 21248 สิทธิชัย ยงษยุติ

48 24829 เอกชัย ธรรมจรุงวงศ

49 26596 สุนทร  แกวอําไพ

50 27032 สริตา นิลแสง

51 27406 นันทนา  กายนันท

52 28109 ปวีณา บุญรําลึกถนอม

53 28502 ธราธร ศรีทองสุก

54 29239 ภณภาส พุทธิพรชัย

55 29464 ศราวุธ อุดมธนกุลชัย

56 29516 นุชาวรรณ   สุราสา

57 30673 วราภรณ  เลี้ยงอํานวย

58 7198 ธานินทร  สุขเสงี่ยม
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ลําดับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม เลขที่ ภ.
ชื่อ นามสกุล

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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