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การอบรมขอกําหนดระบบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป%งบประมาณ 2557
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ หองประชุมชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
หนวยงาน
นางสาวสุมาลี พรกิจประสาน
ผูอํานวยการเฉพาะดาน (เภสัชกรรม) 9
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
นางสาววาลิกา สนองคุณ
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
สํานักอาหาร
นางสาวมยุรีพร พรมใบ
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
สํานักอาหาร
นางสาวภัทราวรรณ วัฒนศัพท3
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
สํานักอาหาร
นางสาวมนสุวีร3 ไพชํานาญ
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ
สํานักอาหาร
นางสาวชูศรี ภู8กําจัด
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
สํานักอาหาร
นางสาวสายหยุด ประเสริฐวิทย3
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ
สํานักอาหาร
นางสาวจารุณี อินทรสุข
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ
สํานักอาหาร
นางสาวจารุณี วงศ3เล็ก
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
สํานักอาหาร
นางวาสนา วงษ3นิล
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักอาหาร
นายวรพจน3 ฤทธิ์ดี
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
สํานักอาหาร
นางธิดา ทวีฤทธิ์
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการการ
สํานักอาหาร
นางขนิษฐา ชาญธวัชชัย
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักอาหาร
นางสาวอรสา จงวรกุล
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ
สํานักอาหาร
นางสาวสุรปานี บุรานนท3
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ
สํานักอาหาร
นางสาวจุไรรัตน3 ถนอมกิจ
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
สํานักอาหาร
นางสาวกังสดาล สิงห3สูง
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
สํานักอาหาร
นางสาวสุทธินารถ อนุรักษานุตร3
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นางสาวศุภลักษณ3 คีรีคช
เภสัชกรปฏิบัติการ
สํานักยา
นางสาวรัตนา ทรงเมฆ
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นางสาวมธุรส ยอดพรหม
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นางสาวพรหมพร นาคะลักษณ3
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นางสาวพรทิพย3 เบญจศิริมงคล
เภสัชกรปฏิบัติการ
สํานักยา
นางสาววรรณนิษา เถียรทวี
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นางสาวชุติมา เกียรติวุฒิอมร
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นางสาวศศิภาส3 ศรีสวัสดิ์
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักยา
นายสุนัย จิวะรังสินี
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นายประสิทธิ์ ศรีทิพย3สุโข
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
สํานักยา
นายกฤษดา ลิมปนานนท3
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นางพิสชา ลุศนันทน3
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
สํานักยา
นางเยาวภา สระบัว
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นายทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ3
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นายธนานันท3 ทรัพย3เจริญ
เภสัชกรปฏิบัติการ
สํานักยา
นายนิพัทธ3 สุขแสนสําราญ
เภสัชกรปฏิบัติการ
สํานักยา
นายปEยะ ฉิ่นมณีวงศ3
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นายมรกต ประภัสศิริพันธุ3
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นางนารีพรรณ กิจเจริญนุกูล
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นายวิทวัส วิริยะบัญชา
เภสัชกรปฏิบัติการ
สํานักยา
นางนันทรัตน3 สุขรอด
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
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การอบรมขอกําหนดระบบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป%งบประมาณ 2557
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ หองประชุมชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
หนวยงาน
นายเกรียงไกร แกวชัยภูมิ
เภสัชกรปฏิบัติการ
สํานักยา
นางสาวเสาวลักษณ3 เลิศอมรเสถียร
เภสัชกรปฏิบัติการ
สํานักยา
นางสาวเพ็ญศิริ โปราณานนท3
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักยา
นางสาวอกนิษฐ3 เวพีวุฒิกร
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นางสาวศศิธร แงเจริญกุล
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นางนภาภรณ3 ภูริปFญญาวานิช
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นางสาวอังคณา อิ่มเอิบสิน
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นางสาวลภัสรดา เซี่ยงหลิว
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา
นางสาวจินตนา ศุภศรีวสุเศรษฐ3
เภสัชกรชํานาญการ
สํานักด8านอาหารและยา
นางสาวฉวีวรรณ3 ภูชนะศรี
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ
สํานักด8านอาหารและยา
นายชวนภ คณานุกูล
เภสัชกรปฏิบัติการ
สํานักด8านอาหารและยา
นางสดใส ลือพรมมาศ
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
สํานักด8านอาหารและยา
นายสมศักดิ์ หาญหัทยา
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
สํานักด8านอาหารและยา
นายสุรศักดิ์ บุญพาณิชยการกุล
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
สํานักด8านอาหารและยา
นางอรทัย แสงสวัสดิ์
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักด8านอาหารและยา
นางอัมพร ดลรัตนภัทร
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
สํานักด8านอาหารและยา
นางสาวบุษบง ขําแปHง
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานเลขานุการกรม
นางสาวจิรปรียา ธนะเพิ่ม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานเลขานุการกรม
นางสาวสุจิกา ศรีจรัส
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สํานักงานเลขานุการกรม
นางยุวเกศ เกตุถนอม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักงานเลขานุการกรม
นางไทรทอง ศิลาภัย
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักงานเลขานุการกรม
นางนิรดา เหล8าภานุพงษ3
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สํานักงานเลขานุการกรม
นายนพพร สิงห3โต
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สํานักงานเลขานุการกรม
นางชนิดาภา ดิเรกศิลปI
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานเลขานุการกรม
นางกนกวรรณ ศรีเพ็ชร
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
สํานักงานเลขานุการกรม
นางสาวอนงค3นาฏ ราชเมืองศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สํานักงานเลขานุการกรม
นางสาวนิศามณี ชาติมนตรี
เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ศูนย3ขอมูลและสารสนเทศ
นายนพดล เสาร3สุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร3ปฏิบัติการ
ศูนย3ขอมูลและสารสนเทศ
นางสาวสุกัญญา มีคํา
นักวิชาการคอมพิวเตอร3ชํานาญการ
ศูนย3ขอมูลและสารสนเทศ
นางสาวรุ8งนภา รื่นกลิ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร3ชํานาญการ
ศูนย3ขอมูลและสารสนเทศ
นางสุธานันท3 สอาดดี
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ศูนย3ขอมูลและสารสนเทศ
นางจันทรา รอดอยู8
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ศูนย3ขอมูลและสารสนเทศ
นางสาวปานชนก ปวงนิยม
เภสัชกรปฏิบัติการ
กองส8งเสริมงานคุมครองผูบริโภคฯ
นางสาววรนุช รื่นหาญ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
นางสาวพาฝFน กิติเงิน
เภสัชกรปฏิบัติการ
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
นางสาวจิตรา เอื้อจิตรบํารุง
นักวิชาการเผยแพร8ชํานาญการ
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
นางสาวเพียงฤทัย ปEจดี
นักวิเคราะห3นโยบายและแผนชํานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
นายชาพล รัตนพันธุ3
ผูอํานวยการ
กองแผนงานและวิชาการ
นางสาวสาวิตรี มงคลศิลปI
เภสัชกรชํานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
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การอบรมขอกําหนดระบบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป%งบประมาณ 2557
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ หองประชุมชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
หนวยงาน
นางสาววธู ยงพันธ3กุล
นักวิเคราะห3นโยบายและแผนชํานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
นางสาวภวัญญา มีมั่งคั่ง
เภสัชกรชํานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
นางสาวพิมพ3ธิดา วงศ3สุนทร
นักวิเคราะห3นโยบายและแผนชํานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
นางสาวพรทิพย3 เจียมสุชน
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กองแผนงานและวิชาการ
นางสาวทศพร เวศนานนท3
นักวิเคราะห3นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กองแผนงานและวิชาการ
นางสาวจุฑาทิพ เลาหเรืองชัยยศ
เภสัชกรปฏิบัติการ
กองแผนงานและวิชาการ
นายมานพ ปEยนุสรณ3
นักวิเคราะห3นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กองแผนงานและวิชาการ
นายสมศักดิ์ สุหร8ายพรหม
นักวิเคราะห3นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กองแผนงานและวิชาการ
นายเจษฎาพร เจียรตระกูล
นักวิเคราะห3นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กองแผนงานและวิชาการ
นางสาวอารีย3 กุลเขมานนท3
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กองแผนงานและวิชาการ
นางสาวสุวพิชชา อรรถวรรัตน3
เภสัชกรชํานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
นางสาวศิริพร ฉวานนท3
เภสัชกรชํานาญการ
กองควบคุมวัตถุเสพติด
นางสาวศุจินาถ จันทรกูล
เภสัชกรปฏิบัติการ
กองควบคุมวัตถุเสพติด
นางสาวสุชา อู8เจริญ
เภสัชกรชํานาญการ
กองควบคุมวัตถุเสพติด
นางสาวศรัณยา ชวนิชย3
เภสัชกรชํานาญการ
กองควบคุมวัตถุเสพติด
นางสาวบุณณดา หิรัญเจริญ
เภสัชกรปฏิบัติการ
กองควบคุมวัตถุเสพติด
นางสาวกรพินธุ3 ณ ระนอง
เภสัชกรชํานาญการ
กองควบคุมวัตถุเสพติด
นางสุภาวดี วัจนะพรสิทธิ์
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กองควบคุมวัตถุเสพติด
นางสาวโศภิต แสนโกศิก
เภสัชกรชํานาญการ
กองควบคุมวัตถุเสพติด
นางจันทนา ธรรมวีระพงษ3
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กองควบคุมวัตถุเสพติด
นางขนิษฐา ตันติศิรินทร3
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กองควบคุมวัตถุเสพติด
นางสาวสุจิตรา ภัทรเวชภูมิ
เภสัชกรชํานาญการ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย3
นางสาวพิณศิริ เฮงมีสวัสดิ์
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย3
นางสาวจิราภา รักษ3สาคร
เภสัชกรชํานาญการ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย3
นางสาวจารุวรรณ หันตา
เภสัชกรปฏิบัติการ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย3
นายณัฐพร ธัญญเกษตร
เภสัชกรปฏิบัติการ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย3
นางพิมลวรรณ ทันตวิวัฒนานนท3
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย3
นางสิธรา พึ่งพินิจ
เภสัชกรชํานาญการ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย3
นางสาวอุบลรัตน3 สกลวิทยานนท3
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย3
นางสาวอมรรัตน3 เลิศมโนญาน
เภสัชกรชํานาญการ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย3
นางสาวสุฮวง ฐิติสัตยากร
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย3
นางสิรินมาส คัชมาตย3
เภสัชกรชํานาญการ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย3
นางสาวภัทราภรณ3 วัฒนโพธิธร
นักวิเคราะห3นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กลุ8มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวนันทภัค บูรณ3พยุง
นักวิเคราะห3นโยบายและแผนชํานาญการ
กลุ8มพัฒนาระบบบริหาร
พันจ8าเอก ธนาพนธ3 ทองพานิช
นักวิเคราะห3นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กลุ8มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาธิตา มาดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
กลุ8มตรวจสอบภายใน
นางสุภาวดี ธีระวัฒน3สกุล
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กลุ8มควบคุมวัตถุอันตราย
นางสาวสายรุง ศรีเจริญ
เภสัชกรชํานาญการ
กลุ8มควบคุมวัตถุอันตราย
นางสาววรรณพร ศรีสุคนธรัตน3
เภสัชกรชํานาญการ
กลุ8มควบคุมวัตถุอันตราย
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ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
หนวยงาน
นางสาวพาริดา สิงหเสนี
เภสัชกรปฏิบัติการ
กลุ8มควบคุมวัตถุอันตราย
นางสาวดุลาลัย เสฐจินตนิน
เภสัชกรชํานาญการ
กลุ8มควบคุมวัตถุอันตราย
นายวิบูลย3 เวชชัยชีวะ
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กลุ8มควบคุมวัตถุอันตราย
นางวิชญ3สินี จองประเสริฐ
เภสัชกรชํานาญการ
กลุ8มควบคุมวัตถุอันตราย
นางอรชุดา ธูปถมพงศ3
เภสัชกรชํานาญการ
กลุ8มควบคุมวัตถุอันตราย
นางสุนันทา พันธุ3วรรณ3
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กลุ8มควบคุมวัตถุอันตราย
นางสุดาวรรณ อ8วมอ8อง
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กลุ8มควบคุมวัตถุอันตราย
นางขวัญจิต วงศ3อาภาเนาวรัตน3
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กลุ8มควบคุมวัตถุอันตราย
นางสาวสุวดี เกษโกวิท
เภสัชกรปฏิบัติการ
กลุ8มควบคุมวัตถุอันตราย
นางสาวภูรีรัตน3 โตสถาน
เภสัชกรปฏิบัติการ
กลุ8มควบคุมวัตถุอันตราย
นางสาวรพิศพรรณ แสนวงศ3
เภสัชกรปฏิบัติการ
กลุ8มควบคุมวัตถุอันตราย
นางสาวนิชานันท3 ดีวิญญา
เภสัชกรปฏิบัติการ
กลุ8มควบคุมวัตถุอันตราย
ว8าที่รอยตรี ณัฐพงษ3 สนิทมัจโร
เภสัชกรชํานาญการ
กลุ8มควบคุมวัตถุอันตราย
นางสาวพิมพ3ชนก ดิษบรรจง
เภสัชกรปฏิบัติการ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางสาวยุพา ไตรศิลปI
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางสาวพรรณอร ว8องสนั่นศิลปI
เภสัชกรชํานาญการ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางสาวบงกชกร ตุงคะเสน
เภสัชกรชํานาญการ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางสาวทิพย3วรรณ มาวัฒนพงศ3
เภสัชกรชํานาญการ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางสาววิภา สุขขุม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
หม8อมหลวงวรดนู ศรีรัตนสถาวร
เภสัชกรชํานาญการ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นายสุรศักดิ์ โอสถเจริญผล
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางสมศรี ปรีชาทวีกิจ
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางวิมลรัตน3 สอดส8องจิตต3
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางเสาวลักษณ3 ปาละนันทน3
เภสัชกรชํานาญการ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางเกษรา จันทรวงศ3ไพศาล
เภสัชกรชํานาญการ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางอารทรา ปFญญาปฏิภาณ
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางปริณดา เตชะศิรินุกูล
เภสัชกรปฏิบัติการ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางอรวรรณ ตูพานิช
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางสุภาศิริ ศรีชาติ
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางนฤภา วงศ3ปEยะรัตนกุล
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
รอยตํารวจโทกนกพร หังสวณิช
เภสัชกรชํานาญการ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางสาวแววตา ประพัทธ3ศร
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางสาวอนัญญา มณีภาค
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางสาวพิชญานิน อรรธนิศาสุข
เภสัชกรปฏิบัติการ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางสาวปุณณวีย3 หวังศุภกิจโกศล
เภสัชกรปฏิบัติการ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางสาวกุลธิดา สุดทิม
เภสัชกรปฏิบัติการ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางสาวกุลธิดา สุขนิวัฒน3ชัย
เภสัชกรปฏิบัติการ
กลุ8มควบคุมเครื่องสําอาง
นางสาวนิภาพร วงษ3ธนสุภรณ3
นิติกรชํานาญการพิเศษ
กลุ8มกฎหมายอาหารและยา

