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ประกาศศูนยการศึกษาตอเน่ืองทางเภสัชศาสตร 

ท่ี 4/2563 
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 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

 
     (รองศาสตราจารย ดร.เภสัชกรชาลี  ทองเรือง) 

      ผูอำนวยการศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร สภาเภสัชกรรม 

 



 30 กันยายน 2563 หนาที่ 1

ลําดับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม เลขที่ ภ.
ชื่อ นามสกุล

1 1030 มาลี เถาะสุวรรณ

2 1946 นันทนา สิทธิชัย

3 2086 มยุรี ตันศิริคงคล

4 2154 เลี้ยง วงศสวัสดิ์สุริยะ

5 2739 วีระพันธ พงษสมบูรณ

6 2833 วรวุธ  ทัตตากร

7 3341 เรณู  ลําใย

8 3361 พวงรักษ ตรงเจริญชัย

9 3455 บรรลือ  สังขทอง

10 3506 อนุเทพ  ขวัญเลิศมงคล

11 4562 วราห ชีวธาดาวิรุทน

12 5365 เขมจิรา  เนียมหลาง

13 5527 บรรจง กิติรัตนตระการ

14 5691 ชาติ ชาติชายวงศ

15 6262 ศิริกุล ปงศรีสมบูรณ

16 6546 ชาลี สันประเสริฐ

17 6932 สมใจ วงศหาญชัย

18 7198 ธานินทร สุขเสงี่ยม

19 7423 อนุวัฒน  วัฒนพิชญากูล

20 7430 จันทรเพ็ญ วิศิษฏพงศ

21 7910 สาธิต  เที่ยงวิทยาพร

22 7982 วรานุช จิตประไพ

23 8216 น.อ.นฤพนธ อภิวาท

24 8904 สําราญ  ดํารงสัตยาภรณ

25 10916 สุรชาติ อุดมธนกุลชัย

26 11287 ปยะวรรณ ตั้งบัณฑิต

27 11445 จักรวุธ  คงทรัพยโสภา

28 11441 กุลวีร  ธีระพงษ

รายชื่อผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ทําการศึกษาตอเนื่องเพื่อเก็บหนวยกิตรวม

ในรอบการศึกษาตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ. 2558-2562) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)

ครบเกณฑตามวิธีการที่สภาเภสัชกรรมกําหนด



 30 กันยายน 2563 หนาที่ 2

ลําดับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม เลขที่ ภ.
ชื่อ นามสกุล

29 12280 อนันต ศุภชวาล

30 12423 สุมนมาลัย ชูรัตน

31 12625 วรวรรณ  สุนทรส

32 12979 ปลันธนา เขมะพันธุมนัส

33 13065 กาญจนพินิจ  เพิ่มสันติธรรม

34 13496 พรรษมนต สุรเลิศวัชรสิน

35 13858 นันทรัตน  โพธินามทอง

36 14136 ศรินทร  เตชะมโนกุล

37 14476 กองนภา  สุวิชากร

38 14783 กรรณิกา วรรธนะเลาหะ

39 15539 ณัฐพร หงษศรีสุข

40 15821 ธนวัฒน คันธทรัพย

41 16041 สิปปมาศ อํานาจตระกูล

42 16703 รวินทร  โชคชัยอภิวัฒน

43 16922 เสกสรร ขันศรีมนต

44 17890 อภัสนันท  กตัญุตา

45 18131 สุรียรัตน  รัญชัย

46 18233 ดาราวรรณ พิศาลพงศ

47 18416 วัชรี  รถทอง

48 18664 ศิริวรรณ  ทองไพบูลยกิจ

49 19051 กัญจนา ตระกูลชาง

50 19184 รัตติยา ประยูรพันธ

51 19397 กัญญารัตน พาสุวรรณ

52 20286 พิทยา  เอกบรรพต

53 20431 นันทรัตน อุยประเสริฐ

54 20917 ศิริพร  โชติมณี

55 20961 หนึ่งนภา  สตารัตน

56 21004 วิรุฬห ไพบูลยเวชสวัสดิ์

57 21551 ณัฐพร  คลายคลึง

58 22513 ภานุวัฒน ศรีวิเศษ

59 23050 กานตกมล  จํานวน



 30 กันยายน 2563 หนาที่ 3

ลําดับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม เลขที่ ภ.
ชื่อ นามสกุล

60 23138 มณฑล เหลืองดาวเรือง

61 23471 สุภาดา ฟองอาภา

62 23860 เพชรพิมพ  เกตุทัต

63 24778 นาถฤดี  โพธิวัฒน

64 26162 จิรายุทธ คชินทร

65 26698 สุรศีล อินทศร

66 27364 ขวัญชนก วาดเขียน

67 27458 ฐิติพล เยาวลักษณ

68 27926 ศิริรัตน สกุลศรีประเสริฐ

69 28375 บัณฑิตาฐ  บํารุง

70 28527 มีนา ดาดา

71 28871 ศุภกานต  ไมตรีประศาสน

72 29035 กาญจนา พัฒนชาติ

73 29627 วรฉัตร ปนหุน

74 29798 นิติพงศ ชัยยา

75 29803 ฐปนศักดิ์ เมฆขจร

76 30023 ธัญญพัทธ อธิหิรัญนรภัทร

77 30243 นัยนวัณย พิศาลปติ

78 30589 จิตรกานต ศรีจันทรดี

79 31597 หฤทัย สิงหโต

80 32090 ศิริพร เหลืองอาภรณเลิศ

81 32412 ปรียเนตร วิไลรัตน

82 32925 กานตปริยา เมืองอินทร

83 34760 พัทธธิรา  มณีธรรมวงศ

84 13239 ชลดา  คลายคลึง



 30 กันยายน 2563 หนาที่ 4

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 ประเภทบัญชี 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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