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ตาแ นง ชอ  กุ
เ มายโทร ัพท์

โทร ัพท์
านักงาน

โทร ัพท์
เค อนทีเ อร์ตรง โทร าร

เ าธิการ    

นพ พ าล ดัน ุม้

รองเ าธกิาร

นพ รุ ช า่งววิฒัน์

รองเ าธกิาร

ภ ภุทัรา บุ รมิ

รองเ าธกิาร

นพ วชิิ ชยักลุ

ทูรงคณุ ฒุดิานมาตร าน ติภณั ด์าน าธารณ ุ

ภ ภุทัรา บุ รมิ (รก )

ทูรงคณุ ฒุดิานค าม อดภัยแ ะ ระ ทิธิ อง ติภัณ แ์ ะการ ช ติภณั ด์าน าธารณ ุ  

ภก มรก จรู วรรธนะ (รก )

เูชีย ชา ดานก มายอา ารแ ะยา    

นายวิ ณุ ชอพนัธุ์

เ านุการกรม

อูาน ยการกองค คมุเครองมอแพทย์

นางกรภทัร ร าร ร

เูชีย ชา ดานค าม อดภัย องเครองมอแพทย์    

นางนชุนา กิ วิรนนท์

อูาน ยการกองค คมุ ตัถเุ พตดิ

นางขนิ า นั ิ รินิทร์

เูชีย ชา ดานระ าด ทิยา อง ตัถเุ พตดิ

น กรพนิธุ์ ณ ระนอง (รก )

านักงานคณะกรรมการอา ารแ ะยา
โทร    โทร าร  
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ต�าแหน่ง/ชื่อ - กุล
เลขหมายโทรศัพท์

โทรศัพท์
�านักงาน

โทรศัพท์
เคลื่อนที่เบอร์ตรง โทร าร

ผูอ้�านวยการกองยุทธศา ตร์และแผนงาน    
นางวารรีตัน์		เลิศนท	ี 02-5907282	 7282	 02-5918457	 085-4851386
ผูอ้�านวยการกองพัฒนาศกัยภาพผูบ้รโิภค	 	 	 	
นายเลิศชาย		เลิศวฒุ	ิ 02-5907111	 7111	 02-5918472	 081-8433647
ผูอ้�านวยการกอง ง่เ รมิงานคุม้ครองผู้บรโิภคด้านผลติภณัฑ์ ขุภาพใน ว่นภมูภิาคและท้องถิน่ 
น. .วร ดุา		ยงูทอง	 02-5907444	 7444	 02-5918484	 086-3109302
	 	 	 02-5918486	
ผูเ้ช่ียวชาญด้านพฒันาระบบการคุม้ครองผู้บรโิภคผลิตภณัฑ์ด้าน าธารณ ขุ   
น. .ณธปิ		วมิตุตโิกศล	 02-5907152	 7152	 02-5918446	 081-9408088
ผูเ้ช่ียวชาญด้านพฒันาระบบงานคุม้ครองผู้บรโิภคด้านผลติภณัพ์ ขุภาพใน ว่นภมูภิาคและท้องถ่ิน 
น. .พรทพิย์		เจยีม ชุน	(รก.)	 02-5907282	 7282	 02-5918457	 089-1823331
ผูเ้ช่ียวชาญด้านพฒันาระบบก�ากบัดูแลผลติภณัฑ์หลงัออก ูต่ลาด   
น. . ชุญัญา		พลเพชร	(รก.)	 02-5907156	 7156	 02-5918446	 089-8922349
ผูอ้�านวยการ �านักควบคมุเคร่ือง �าอางและวตัถอุนัตราย   
นาง ภุาวด	ี	ธรีะวฒัน์ กลุ	 02-5907272	 7272	 02-5918468	 089-4887050
ผูเ้ช่ียวชาญด้านความปลอดภัยของเครือ่ง �าอางและวตัถอุนัตราย	 	 	
นาง นุนัทา		พนัธ์ุวรรณ์	(รก.)	 02-5907300	 7300	 02-5907308	 086-9980800
ผูอ้�านวยการกองด่านอาหารและยา    
นายธเนศ		 วุรรณเกษาวงษ์	 02-5907351	 7351	 02-5918477	 081-3726396
ผูเ้ช่ียวชาญด้านพฒันาระบบน�าเข้า - ง่ออกผลติภัณฑ์ ขุภาพ   
นางอมัพร		พฒุอิงักลุ	(รก.)	 02-5907077	 7077	 02-5918477	 081-7514299
ผูอ้�านวยการ �านักยา    
นาย ชุาต	ิ	จองประเ รฐิ	 02-5907162	 7162	 02-5918390	 081-6947930
ผูเ้ช่ียวชาญด้านมาตรฐานยา	 	 	 	
นางธารกมล		จนัทร์ประภาพ	 02-5907153	 7153	 02-5918446	 089-1420456
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ต�าแหน่ง/ชื่อ - กุล
เลขหมายโทรศัพท์

โทรศัพท์
�านักงาน

โทรศัพท์
เคลื่อนที่เบอร์ตรง โทร าร

ผูเ้ช่ียวชาญด้านความปลอดภัยและประ ทิธิผลของยาและการใช้ยา   
	 -	 -	 -	 -	 -
ผูอ้�านวยการกองอาหาร    
นายวรีะชยั		นลวชยั	 02-5907175	 7175	 02-5918460	 080-4330055
ผูเ้ช่ียวชาญด้านมาตรฐานอาหาร	 	 	 	
น. .อร รุางค์		ธรีะวฒัน์	(รก.)	 02-5907406	 7406	 02-5907406	 -
ผูเ้ช่ียวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร
	 -	 -	 -	 -	 -
หัวหน้ากลุม่กฎหมายอาหารและยา    
นายวษิณ	ุ	เชือ้พนัธุ	์ 02-5907079	 7079	 02-5907093	 089-4159374
หัวหน้ากลุม่ตรวจ อบภายใน    
	 -	 02-5907409	 7409	 02-5907409	 -
หัวหน้ากลุม่พฒันาระบบบรหิาร    
น. .ภทัราภรณ์		วฒันโพธธิร	 02-5907403	 7403	 02-5919622	 081-7026903
ผูอ้�านวยการกองผลติภณัฑ์ มนุไพร    
นายวราวธุ		เ รมิ นิ ริ	ิ 02-5907477	 7477	 02-5907478	 089-7961437
ผูอ้�านวยการกองผลติภณัฑ์ ขุภาพนวัตกรรมและการบรกิาร
นายปิยะ		ฉิน่มณวีงศ์	 -	 -	 02-5907629	 081-7117115
ผูอ้�านวยการกลุ่มเงนิทุนหมนุเวยีนยาเ พติด    
นายมรกต		จรญูวรรธนะ	 02-5907711	 7711	 02-5907711	 081-9408077
ผูอ้�านวยการศนูย์จดัการเรือ่งร้องเรยีนและปราบปรามการกระท�าผดิกฎหมายเกีย่วกับผลติภัณฑ์ ขุภาพ 
นางอรัญญา		เทพพทิกัษ์	 02-5907410	 7410	 02-5907355	 081-7026094


