
รายช่ือผู้เข้าร่วม โครงการอบรมวิชาการ 

เรื่อง Pharmacy SWU: Annual Scientific Meeting 2019 “Geriatric Pharmacotherapy: 

Fundamental and Clinical Update” 

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมฟูราม่า สีลม กรุงเทพมหานคร 

 

โรงพยาบาล 

1. โรงพยาบาลบ้านนา    

- นางสาวจินตนา คูณหอม 

2. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณ

บุร- ภก.ปริญญ์ อยู่เมือง 

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

  

- ภญ.ธนัญญา มาฆะศิรานนท์ 

4. โรงพยาบาลมวกเหล็ก    

- นายวิฑูรย์ ชัยธีราศักดิ์ 

5. โรงพยาบาลวังน ้าเย็น    

- ภญ.ปิยรัตน์ ธรรมโชติวร 

6. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

- ภก. เวสารชั จิตติวรรณ 

7. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   

- ภก.ธนพัฒน์ ยิ มประเสริฐ 

8. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก  

  

- ภญ.ภิญญดา สินสถาพรกุล 

9. โรงพยาบาลราชวิถี    

- ภญ.น ้าทิพย์ จุติพงษ์  

- ภญ.ยอดหทัย หิรัญสาย 

 

10. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

  

- ภญ.เอมิกา มาหา 

11. โรงพยาบาลพระพุทธบาท   

- ภญ.มยุรี สร้อยศรีสวัสดิ ์   

- ภญ.อภิญญา  เกิดทะเล 

12. โรงพยาบาลองครักษ์    

- ภก.ศุภกร  เมฆะสุวรรณดิษฐ์ 

13. รพ.กรุงเทพ    

- ภญ.ทัศนันท์ ธนากรจักร์ 

14. รพ.อรัญประเทศ    

- ภญ.ทิพพวรรณ์ อินทร์ศร  

15. โรงพยาบาลกบินทร์บุรี  

  

- ภก.สุธาลินี ประดิษฐ์นวกุล 

16. โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี   

- น.ส.พรทิพย์ วรนัยพินิจ

 

 

 

 



ร้านยา 

1. ร้านคลังยาสัมมากร    

- ภก.สิงห์  พฤกษเศรษฐ 

2. ร้าน Dose    

- ภก.จิรวัฒน์  ทฤษฎีรักษ์ 

3. ร้านทวีเกียรติเภสัช    

- ภก.ทวีเกียรติ  ศุทธาดิศัย 

4. บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จ้ากัด   

- ภก.คมกิจ  จารีวัชระ 

5. องค์การเภสัชกรรม    

- ภญ.ณัฐพร ชูพันธ์ 

6. บริษัท บู๊ทส์ รีเทล ประเทศไทย จ้ากัด  

- ภญ.อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์ 

7. ร้านแก้วอารีเภสัช    

- ภก.สงกรานต์ คงคาเพชรสกุล 

8. ร้านสถานียา (ส่งเมล์ให้อีกรอบ)   

- ภญ.ณพรรษสร พิกุลธนพันธ์ 

9. ร้านบ้านยาและสุขภาพ (มีนศ.ฝึกงาน 1 คน) 

- ภก.ภูริทัต ว่องพุฒิพงศ์ 

10. ร้านยารวมเภสัช    

- ภก.นวัต ชวีะพฤกษ์ 

11. ร้านเฟื่องฟ้า    

- ภญ.ตมิสา เดชอาคม  

12. ร้าน Pharmaclick    

- ภกญ เนตรนภา เลิศมาลัยมาลย์ 

- นสภ.นลพรรณ บุญสนอง (มศว) 

- นสภ.อิสรีย์  พานิชพัฒนากิจ (มศว) 

- นศภ.สิรภัทร ต้นสาล ี(มธ.)

 

สถาบันการศึกษา/หน่วยงานเอกชน 

1. วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  

- ผศ.นริศา ค้าแก่น 

2. คณะเภสัชศาสตร์ มข    

- ผศ.ดร.ภญ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 

3. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช

ศาสตร์ จุฬาฯ    

- ภก.อนุกูล ชื่นอารมย์ 

4. คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  

- รศ.ภญ.ดร.อรลักษณา  แพรัตกุล 

5. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ   

- ภก.ธเนศ ศรีมติมานนท์ 

- ภญ. สิริพรรณ พัฒนาฤดี 

- ภญ. สุนทรี วัชรด้ารงกุล 

- ภญ. ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล  

6. หน่วยงานเอกชน    

- ภก.เกียรติสิน ประวีณวรกุล 

- ภญ.จินตนา ศุภศรีวสุเศรษฐ์ 

- ภญ.เพียบพร้อม อุดมรัตนานนท์

 

 

 

 



ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มศว 

- ภญ.ศศิวรรณ ลิ มฉุ้น  

- ภญ.ธนภรณ์ น้าเจริญ  

- ภญ.ณัฐติยา คณานุสรณ์  

- ภญ.กุลธิรา กลิ่นโมรา 

- ภญ.ปุนภิดา ชุมแสง 

- ภก.ชาญณรงค์ โชคบ้ารุงสุข  

- ภก.กิตต์ธเนศ(อภินันท์) ประเสริฐสัจจะ 

- ภก.อุเทน บุญญาสัย 

- ภญ.ศิริพร เหลืองอาภรณ์เลิศ  

- ภญ.อัญชลี ชัยชีวชื่น  

- นายศรัณย์ สุดเจริญ 

- ภญ.นิสญา สนสกุล

 

 

 

 

 

 


