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ประกาศศูนยก์ารศกึษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์ 
ที่ 1/2564 

เรื่อง   รายชื่อผู้ท าการศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือเก็บหน่วยกติการศกึษาต่อเน่ืองรวมในรอบการศึกษาต่อเน่ือง 5 ปี 
(พ.ศ. 2558-2562) เพ่ิมเตมิ ครบเกณฑต์ามวธิีการทีส่ภาเภสชักรรมก าหนด 

************************************************* 
 
 ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ โดยความเห็นชอบของสภาเภสัชกรรม ก าหนดวิธีการเก็บ 
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวมในรอบการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) เพ่ิมเติมไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้เลือกด าเนินการตามวิธีการ  
ทีก่ าหนดให้ได้หน่วยกิตครบตามเกณฑ์นั้น 

 ภายหลังเปิดระบบให้มีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพ่ิมเติม มีผู้ประกอบวิชาชีพฯ ที่ด าเนินการตาม
วิธีการเก็บหน่วยกิตได้ครบถ้วน หรือผ่านการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว อาศัย
อ านาจตามความในหมวด 2 (12) แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม พ.ศ.2559 ประกาศรายชื่อผู้ท าการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวมในรอบการศึกษา
ต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) เพ่ิมเติมครบเกณฑ์ตามวิธีการที่สภาเภสัชกรรมก าหนด ตามรายชื่อที่แนบท้าย
ประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามที่ประกาศ ช าระค่าธรรมเนียมการขอเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องชดเชย  
เป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อสภาเภสัชกรรม และส่งหลักฐานการช าระเงินให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ 
ทาง Email: ccpe@pharmacycouncil.org  

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

           ประกาศ ณ วันที่  2  มกราคม พ.ศ. 2564 

 

 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรชาลี  ทองเรือง) 

      ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม 

 



ล ำดับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

เภสัชกรรม เลขที่ ภ.
ชือ่ นำมสกุล

1 705 ประกิจ  อิศวรพันธ์

2 939 ศิริรักษ์ เหมะธร
3 1333 ยงยทุธ  อิสสระอานัติพงษ์
4 1497 สมมาส  ชัยพานิช
5 1509 ประวิทย ์ โตดิลกเวชช์
6 1977 สุรชัย ตรีรัตนาวงศ์
7 3028 จนัทนี พัฒนสิริกุล
8 3417 ทมยนัต์  พฤกษะริตานนท์
9 3744 ภาณีย ์ ศักด์ิศรีวิทยา

10 3866 นัคนันท์ ชิตอรุณ
11 4437 พานิช สิมะไพศาล
12 4478 ธิดาเทพ ดาวพิเศษ
13 4774 สมชาย  ชัยประเสริฐ

14 5019 ภาคภมูิ เต็งอ านวย
15 5280 ปรีชา จริะสิทธิกร
16 5654 สมศักด์ิ  พึ่งเศรษฐ์ดี

17 6360 สุภาพ วิวัฒนปฐพี
18 6588 วันชัย ธีระจรรยาภรณ์
19 6778 นฤมล ลือกิตินันท์
20 6995 เรวัต   ไชยเพชร
21 7539 เปรมฤดี  ต้ังมัน่คง

22 7785 สว่างพงษ์ ต้ังกิจศิริ
23 7786 สุพัตรา  เมฆนาวิน
24 7937 จนัทนา  บุญยะรัตน์
25 8134 สันติ สันติอัศวราภรณ์
26 8290 อดาวัล เจริญพูนสวัสด์ิ
27 8504 สุพันธ์  ศรีชูกุล

รำยชือ่ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรมที่ท ำกำรศึกษำต่อเน่ืองเพ่ือเก็บหน่วยกิตรวม
ในรอบกำรศึกษำต่อเน่ือง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) เพ่ิมเติมรอบที่ 6

ครบเกณฑ์ตำมวิธีกำรที่สภำเภสัชกรรมก ำหนด

 30 ธนัวาคม 2563 หน้าที ่1



ล ำดับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

เภสัชกรรม เลขที่ ภ.
ชือ่ นำมสกุล

28 8551 ดวงดาว เกียรติศรีธนกร
29 8901 สุภทัรา บุญเสริม
30 9462 ชาตรี ฟุ้งเกียรติน าสุข
31 9547 สุขุม วัฒนาผาติ
32 9745 พงศกรพัฒน์ อรุโณทยานันท์
33 9769 ศราวุธ  เสริมสินสิริ
34 10092 ประทุม  อุฑารสกุล

35 10326 นฤมน  สู่วงศ์บุตร
36 10432 วีระศักด์ิ เลิศสังข์แจม่ใส
37 10484 ยวุดี  จรัิฐิติเจริญ

38 10575 ปิยะฉัตร ภูท่อง
39 10588 นันทภทั ศรีจนิดา
40 10806 ยิ่งลักษณ์ ก่อวุฒิพงศ์
41 10927 กัญญรัตน์  รัตนบุบผา
42 11113 อุทัยวรรณ โตดิลกเวชช์
43 11147 เยาวลักษณ์  ทองถวิล
44 11373 ปัทมาภรณ์  วิทูรศศิวิมล
45 11481 บ าเหน็จ สุวรรณนิตย์
46 11923 พรเพ็ญ  สังขจารุ
47 12457 ปณิตา สดศรีสุวรรณ์
48 12535 มนฤณช์  พร้อมมูล
49 12961 ต้องจติร ภูสุ่นทร
50 13101 น้ าฝน แสวงภาค
51 13344 ณัทศกุนต์ ขินทอง
52 13557 ตวงทิพย ์ตรีรัตนาวงศ์
53 13704 พัชรินทร์  สุระดรุณศรี

54 14072 จฑุามาส ชัยสิทธิ์
55 14084 ทวีศักด์ิ  ธรรมราช
56 14344 สุปราณี  ศรีกล่ า
57 14402 นวพัชญ์สรณ์ ยทุธวรเดชกุล

 30 ธนัวาคม 2563 หน้าที ่2



ล ำดับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

เภสัชกรรม เลขที่ ภ.
ชือ่ นำมสกุล

58 14454 ฉัตรนภา ธีรนิติวุฒิพงศ์
59 14486 จฑุารัตน์  ปัญญาแสงพานิชย์

60 15094 สุวรรณี สุวรรณราช
61 15153 ณ.ปีติ มณีวงศ์พงษ์พัน
62 15549 ธันยา  โรจนาเปรมสุข

63 15564 ปรีดากร  ชุณหะชา
64 15596 เมธ์วดี เรียววิไลสุข
65 15672 รติรัตน์  จอ้ยประดิษฐ์
66 15863 เพ็ญนภา บัวงาม

67 15993 วิลาวัลย ์จมูพลา
68 16129 ชมพูนุช แสวงศักด์ิ
69 16141 นันทกา สุขเกษม
70 16216 อัทธาพร รัตนะ
71 16398 วรพงษ์  ดีศิริ

72 16451 ณัฏฐ์รัตต์ิ กรธนาพงศ์
73 16551 ณัฐพร ดิลกรัตนตระกูล
74 16593 สุพัตรา  รุ่งเรือง

75 16688 ใบไผ่ ศีลรักษ์
76 17080 พลคณา  ชตาเริก

77 17222 พิเชฐ  พิพัฒน์สมุทร

78 17239 วรรณนิตย ์ ทองเขาอ่อน

79 17563 กิตต์ิธัญญา วงษ์ศรีเพ็ง
80 17602 ศรันยา อัครวิทยาภมูิ
81 17628 สุวภคั รุ้งทาบนภา
82 17725 สุดารัตน์ แซ่เล้า
83 17800 ณิศศา ทองสีเข้ม
84 17922 จติติกานต์  บุญประมุข
85 17940 ดลยา  ธนิตาภริมย์

86 17978 ริญญาภสัร์  อรรธเสรีรุจน์

87 18202 พิมลพรรณ กิตติพีรชล

 30 ธนัวาคม 2563 หน้าที ่3



ล ำดับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

เภสัชกรรม เลขที่ ภ.
ชือ่ นำมสกุล

88 18337 กมลวรรณ วงศ์วัชรอ าพน
89 18590 ประมรรัตน์ รัตนวดีชัยกุล
90 18786 พัชราภรณ์  เยี่ยมสวัสด์ิ

91 18876 ไกรวุฒิ  ไกรสรศิวเวท

92 19067 ทิวาวรรณ สุขแช่ม
93 19100 วรพงษ์ มณีพรม
94 19358 กรรณิกา  ดรอินทร์

95 19398 กัมปนาท  ลัภนะยศ

96 19407 คณาพร  เทพทอง

97 19582 ชิดกมล  ต้นกัน

98 20213 พัชรินทร์ จ ารูญกิตติชัย
99 20578 พิสุทธิดา คารวะกุล
100 20622 สุภาพรรณ ต้ังพูนทรัพยศิ์ริ
101 20696 วรรณพรรณ ไทยด ารงค์
102 20734 เอชิรญา  มณีรัตน์
103 20941 วรนุช  ศานติยานนท์ 
104 21042 ภทัรพงศ์ พฤกษ์ไพศาล
105 21102 จรีุ  วัฒนาวิริยะกุล

106 21191 รุจภิาส  ปานะโปย

107 21332 วรชัย มัทกิจ
108 21336 วาสินี  นงลักษณ์
109 21404 นราธิป สิงหประเสริฐ
110 21574 สิริประภา อาภาอดุล
111 21848 สินีรัตน์ พรหมประดิษฐ

112 21867 สุพัตรา เพิ่มพูนพัฒนา 
113 22323 วีรยา เท่ียงตรง
114 22431 ภานุ คว้าพงศ์ไพทูรย ์
115 22492 น้ าฝน ฉลองกุลศักด์ิ
116 22703 ปฐมชัย ขัติยะ
117 22866 จามร รุ่งโรจน์นวกุล
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ล ำดับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

เภสัชกรรม เลขที่ ภ.
ชือ่ นำมสกุล

118 23085 วุฒินันท์ ส่องเสนา
119 23232 บุณยาพร ดีบุบผา
120 23255 มัณฑนา ทรงธรรมวัฒน์
121 23322 กุลลดา ภบิาลจอมมี
122 23336 สุชีพา นุ่มแสง
123 23430 ธนัญญา  เหลืองจนัทวงศ์

124 23686 ปาณิสรา เพชรภา
125 23731 ธานิดานันท์  ปุราชะโก
126 24344 ประยรุภทัร ไตรรัตน์
127 24548 สมสมัย  เสถียรพูนสุข

128 24608 ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ
129 24679 ณัฐพงษ์ รัตนวิจติตากร
130 24729 ศิวัลยภ์ทัร  ชูศิริโรจน์
131 25009 ธวัลรัตน์  ค ายนัต์
132 25072 กฤษณา ธีราประดิษฐ์
133 25094 สุรียม์าศ  เดชมนตรี

134 25121 ชลาศัย พยคัฆพันธ์
135 25195 ปรมาภรณ์ ตรงสถิตกุล
136 25294 ภควรรณ เทพสิทธิทรากรณ์
137 25376 ภวูนัย มณีปิตะสุต
138 25745 อรรถพล ตันติก าเนิดกุล
139 25972 เฑียรงาม  ทัพศาสตร์

140 26346 อารยา  ด าเนินสวัสด์ิ

141 26349 ธนิตา  เทพสงวน

142 26815 ศรินยา นามหาชัย
143 26851 วนาลี  คุณทน

144 26853 จริวรรณ มะโนรมณ์
145 26930 ศรุตา  ณ สงขลา

146 27111 อัตถ์  ค าโพธิ์
147 27347 ชัชวาลย ์ศรีชยานุรักษ์
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ล ำดับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

เภสัชกรรม เลขที่ ภ.
ชือ่ นำมสกุล

148 27358 ภทัร์วรินทร์  ชามะรัตน์

149 27455 จริานุวัฒน์ ปลิวสุนทรรัตน์
150 27466 สมฤดี  เรียบร้อย

151 28096 ชลากร แมนธนานนท์
152 28220 กฤษธร   พวงพันธ์
153 28329 ณภทัร  ไตรธีรเดช
154 28358 ชุติกาญจน์  เกตุชู

155 28422 กมลากร  ออมสิน
156 28466 กมลวรรณ นิลหยก
157 28527 มีนา  ดาดา

158 29647 สุภาวดี พยอมน้อย
159 29827 ปาณิสรา  รัตนศุภสิน

160 29829 จฑุารัตน์ จนัทร์กลับ
161 29967 ภริูดา  นิรันพรพุทธา

162 29985 ชานนท์  ดวงแข

163 30172 พัชรินทร์ เทพมณี
164 30365 เฉลิมยศ จนัทร์จงปราณี
165 30375 ฉัตรลดา รัตนะ
166 30423 รินรัตน์ สมยานนทนากุล
167 30566 วรวิทย ์ตันทโอภาส
168 30822 ธิดารัตน์ เจยีมถาวร
169 31339 เมธัส  เฮวสุวรรณ

170 31396 นุจรินทร์  ธารนาถ

171 31544 ศุทธินี  สันตอาจหาญปรีชา
172 31687 เพ็ญนภา  เชิดชูชัยทิพย์
173 31701 ศรินภสัร์  ธนาพันธ์สิริ

174 31952 อริสรา จนัทร์จ าปา
175 32057 นันท์ปกรณ์ ดีประดิษฐ์
176 32494 บัญญวัต ตรียกูล
177 32497 รัฐพล  ค านุช
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ล ำดับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

เภสัชกรรม เลขที่ ภ.
ชือ่ นำมสกุล

178 32751 กุลนิดา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
179 32927 กิตติคุณ  ยั่งยนื
180 33044 ฉัตรทิพย ์นิธิเศรษฐิยกุล
181 33060 พรภมิล อังสุภานิช
182 33550 ก้องกิตติ  สุภา
183 34683 ปรินทร์ บัวจนี

ผู้ทีผ่่ำนกำรประเมนิควำมรู้ฯ หรือเขำ้ร่วมกิจกรรมกำรศึกษำตอ่เน่ือง ตำมวิธีกำรทีศู่นย์กำรศึกษำตอ่เน่ืองก ำหนด
เพ่ือเก็บหน่วยกิตรวม 5 ปีส่วนทีข่ำดเรียบร้อยแล้ว ให้ด ำเนินกำร ดงัน้ี

1. ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเก็บหน่วยกิตกำรศึกษำตอ่เน่ืองชดเชย เป็นเงิน 1,000 บำท (หน่ึงพันบำทถ้วน)
โอนเงินเขำ้บัญช ีชื่อบัญช ีสภาเภสัชกรรม ประเภทบัญช ีออมทรัพย์ สำขำ กระทรวงสาธารณสุข

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  เลขทีบ่ัญชี 340 - 2 - 01454 - 8 
    ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)      เลขทีบ่ัญชี 142 – 1 - 06705 - 6

2. ส่งหลักฐำนกำรโอนเงินไปให้ศูนย์กำรศึกษำตอ่เน่ืองทำง Email : ccpe@pharmacycouncil.org
แจ้งขอ้มลู ช่ือ นามสกุล เลขท่ีใบอนุญาตฯ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ทีผ่่านการประเมินความรู้ฯ
ตามท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ออกประกาศเมื่อวันที ่30 ธันวาคม 2563

ศูนย์กำรศึกษำตอ่เน่ืองฯ จะส่งหนังสือรับรองการเก็บหน่วยกิตเพิม่เติมกลับให้ท่านทาง Email
ท่ีท่านส่งแจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมไปให้ทราบ

สอบถำมขอ้มลูเพ่ิมเตมิไดท้ี ่ศูนย์กำรศึกษำตอ่เน่ืองฯ์ โทรศัพท์ 080 285 8082 ในวัน เวลำ รำชกำร

 30 ธนัวาคม 2563 หน้าที ่7
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