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หลักสูตร Introduction and Internal Auditor ISO 9001:2008 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
วันที่ 1 - 3 เมษำยน 2557 ณ โรงแรม ริเวอร์ไรน์ เพลส ถ.พิบูลย์สงครำม อ.เมือง จ.นนทบุรี
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงำน
นางสาวดารณี
เพ็ญเจริญ
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
สานักยา
นายวราวุธ
เสริมสินสิริ
เภสัชกรชานาญการ
สานักยา
นางสาวศุภลักษณ์ คีรีคช
เภสัชกรชานาญการ
สานักยา
นางมาฆมาส
หรรษคุณาฒัย
เภสัชกรชานาญการ
สานักยา
นางสาวอธิพร
ดุมแก้ว
เภสัชกรชานาญการ
สานักยา
นายปราโมทย์
อัครภานนท์
เภสัชกรชานาญการ
สานักยา
นางสาวรุจิรา
หวังธีระประเสริฐ เภสัชกรชานาญการ
สานักยา
นางคัคนางค์
ปอแก้ว
เภสัชกรชานาญการ
สานักยา
นางสาวศันสนีย์ มันจันดา
เภสัชกรชานาญการ
สานักยา
นายเสริมรัฐ
ไชยคุณ
เภสัชกรชานาญการ
สานักยา
นายชัชช์กุญช์
เตชะกิตติโรจน์ เภสัชกรปฏิบตั ิการ
สานักยา
นายยอดวิทย์
กาญจนการุณ
เภสัชกรปฏิบตั ิการ
สานักยา
นางกษมา
ยืนยิ่ง
เจ้าหน้าที่สานักอาหาร
สานักอาหาร
นางสาววรลักษณ์ หล้าจันทร์ดาดา เจ้าหน้าที่สานักอาหาร
สานักอาหาร
นางสาวอทิตา
ชนะสิทธิ์
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบตั ิการ
สานักอาหาร

16 นางสาวสุรปานี

บุรานนท์

นักวิชาการอาหารและยาชานาญการ

สานักอาหาร

17 นางสาวมยุรีพร

พรมใบ

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบตั ิการ

สานักอาหาร

18 นางสาวปนัดดา

ตุ้งสวัสดิ์

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบตั ิการ

สานักอาหาร

19
20
21
22
23

นายเอกชัย
นางสาวอริสรา
นางสาวโชตินภา
นางสาวชฎามาศ
นางสาวสุมาลี

ศุภประวัติ
รอดมุ้ย
เหล่าไพบูลย์
พรหมคา
สาริวงค์

ผู้ช่วยนักวิชาการวิทยาศาสตร์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบตั ิการ

สานักอาหาร
สานักอาหาร
สานักอาหาร
สานักอาหาร
สานักด่านอาหารและยา

24
25
26
27
28
29
30
31
32

นางสาวสุพิชฌาย์
นางสาวนฤมล
นางสิรินมาส
นางสิธยา
นางสาวนิภารัตน์
นางสาวนลินี
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวณัฐพร
นางสาวแววตา

อัครจิตตานนท์
หลวงพรม
คัชมาตย์
สุมนานนท์
สวัสดิ์จู
ตรีวิจิตรศิลป์
โสภากิติบรู ณ์
กิติพิพัฒน์
ประพัทธ์ศร

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
เภสัชกรชานาญการ
เภสัชกรชานาญการ
เภสัชกรชานาญการ
เภสัชกรชานาญการ
เภสัชกรปฏิบตั ิการ
เภสัชกรปฏิบตั ิการ
เภสัชกรชานาญการพิเศษ

สานักด่านอาหารและยา
สานักด่านอาหารและยา
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
กองควบคุมวัตถุเสพติด
กองควบคุมวัตถุเสพติด
กองควบคุมวัตถุเสพติด
กองควบคุมวัตถุเสพติด
กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง
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หลักสูตร Introduction and Internal Auditor ISO 9001:2008 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
วันที่ 1 - 3 เมษำยน 2557 ณ โรงแรม ริเวอร์ไรน์ เพลส ถ.พิบูลย์สงครำม อ.เมือง จ.นนทบุรี
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงำน
นางสาวพรรณี พุทธศรีจารุ
เภสัชกรชานาญการ
กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง
นางเสาวลักษณ์ ปาละนันทน์
เภสัชกรชานาญการ
กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง
นางสาวกุลธิดา สุขนิวัฒน์ชัย
เภสัชกรปฏิบตั ิการ
กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง
นางสาวพิชญานิน อรรธนิศาสุข
เภสัชกรปฏิบตั ิการ
กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง
นางสาวปุณณวีย์ หวังศุภกิจโกศล เภสัชกรปฏิบตั ิการ
กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง
นางสาวพิมพ์ชนก ดิษบรรจง
เภสัชกรปฏิบตั ิการ
กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง
นายวิบลู ย์
เวชชัยชีวะ
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
นางสาวนิชานันท์ ดีวิญญา
เภสัชกรปฏิบตั ิการ
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
นางไทรทอง
ศิลาภัย
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงานเลขานุการกรม
นายภูมิพัฒน์
อรุณากูร
เภสัชกรปฏิบตั ิการ
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
นายธีรุตม์
การะเกตุ
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบตั ิการ
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
นางสาวหทัยรัตน์ งิ้วงาม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นายธนาพนธ์
ทองพานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายธีรพันธ์
ปานเจริญ
รองผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
นายนพดล
เสาร์สุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
นางสาวนิศามณี ชาติมนตรี
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบตั ิงาน
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
นางสาวจารุวรรณ เจริญทรัพยานันต์ เจ้าหน้าที่จ้างเหมา
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
นางสาวฐิติมาพร สุนทรนันท์
เจ้าหน้าที่จ้างเหมา
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
นางสาวศิรประภา วีรแพทยโกศล
เจ้าหน้าที่จ้างเหมา
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
นางสาวพรทิพย์ เจียมสุชน
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
กองแผนงานและวิชาการ
นางสาวภวัญญา มีมั่งคั่ง
เภสัชกรชานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
นายเจษฎาพร
เจียรตระกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กองแผนงานและวิชาการ
นางสาวพิมพ์ธิดา วงศ์สุนทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
นายมานพ
ปิยนุสรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบตั ิการ
กองแผนงานและวิชาการ

