รำยชือ่ ผูเ้ ข้ำร่วมประชุม
เรื่อง แนวทำงกำรกำกับดูแลยำชีววัตถุคล้ำยคลึงในประเทศไทยแบปรับปรุงและแนวทำงกำรกำกับดูแลยำชีววัตถุคล้ำยคลึงอินซูลนิ
ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมมิรำเคิลแกรนด์คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ
ลำดับที่
1
คุณ

ชือ่ - สกุล
ฐิตำภำ
วรเสำหฤท

บริษัท
บริษัท แดวูง ฟำร์มำซูตคิ อล
(ไทยแลนด์) จำกัด

ออกบิลในนำม
สำขำ
ที่อยู่
เลขที่ผเู้ สียภำษี
บริษัท แดวูง ฟำร์มำซูตคิ อล (ไทย สำนักงำนใหญ่ 1550 อำคำรธนภูมิ ชัน้ 14 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
0-105550078863
แลนด์) จำกัด
แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

2

ภญ.

นพวรรณ

อำจำรีย์

บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด

บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด
(สำนักงำนใหญ่)

สำนักงำนใหญ่ 106 หมู่ 4 นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ถนน
ฉลองกรุง แขวลำปลำกทิว เขตลำดกระบัง
กรุงเทพมหำนคร 10520

0-105513004495

3

นำย

อรรถพร

ไศวรำกุล

บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด

บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด
(สำนักงำนใหญ่)

สำนักงำนใหญ่ 106 หมู่ 4 นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ถนน
ฉลองกรุง แขวลำปลำกทิว เขตลำดกระบัง
กรุงเทพมหำนคร 10520

0-105513004495

4

นำงสำว

ฐิตนิ ันท์

โชคชนะชัยสกุล บริษัท ซำโนฟี่-อเวนตีส
ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ซำโนฟี่ -อเวนตีส ประเทศ
ไทย จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 87/2 อำคำร CRC ทำวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนวิทยุ 10330 0-105508001106
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

5

ภญ.

นำรีนุช

เอี่ยมลิขติ เกือ้ กูล บริษัท ซำโนฟี่-อเวนตีส
ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ซำโนฟี่ -อเวนตีส ประเทศ
ไทย จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 87/2 อำคำร CRC ทำวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนวิทยุ 10330 0-105508001106
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

6

นำงสำว

พรำววีร์

ลิม่ ทอง

บริษัท ซำโนฟี่-อเวนตีส
ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ซำโนฟี-่ อเวนตีส ประเทศ
ไทย จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 87/2 อำคำร CRC ทำวเวอร์ ออลซีชนั่ เพลส ชัน้ 24
ถนนวิทยุ 10330แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330

0-105508001106

7

ภญ.

วิภำดำ

ญำณเกียรติ

บริษัท ซำย ฟำร์มำ จำกัด

บริษัท ซำยฟำร์ม จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 402,404 แยกซอยศิริพจน์ ถนนสุขมุ วิท แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร

0-105549144483

8

นำย

บริวัฒน์

พำยัพทิศำรักษ์

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จำกัด

สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 2 อำคำรเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชัน้ 8-9 ถนนสุขมุ วิท 0-105539106911
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร
10110

9

คุณ

จิณณวัตร

สีสงวนกุล

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

ก00016

2106 ถนนสุขมุ วิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหำนคร 10260

0-105523002118

10

คุณ

ชัญญำ

สันประเสริฐ

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

ก00016

2106 ถนนสุขมุ วิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหำนคร 10260

0-105523002118

11

คุณ

พรนภัส

พุธวัฒนะ

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

ก00016

2106 ถนนสุขมุ วิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหำนคร 10260

0-105523002118

12

คุณ

พัชทวี

เพชรทวี

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

ก00016

2106 ถนนสุขมุ วิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหำนคร 10260

0-105523002118

13

คุณ

พิมกำญจน์

สมภพกุลเวช

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

ก00016

2106 ถนนสุขมุ วิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหำนคร 10260

0-105523002118

14

คุณ

พิรชำ

ศิลป์ศรีกลุ

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

ก00016

2106 ถนนสุขมุ วิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหำนคร 10260

0-105523002118

15

ภญ.

เพ็ญศรี

จตุนิรัตศิ ยั

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

ก00082

เลขที่ 2535 ถนนสุขมุ วิท แขวงบำงจำก เขตพระ
โขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

0-105523002118

16

นำง

ดวงใจ

สันตะวำนนท์

บริษัท ดีเคเอสเอช แมนเนจ
เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเอช แมนเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำกัด

ก00003

2533 ถนนสุขมุ วิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหำนคร 10260

0-105553046989

17

นำง

เพ็ญจันทร์

พำนิชกุล

บริษัท ดีเคเอสเอช แมนเนจ
เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีเคเอสเอช แมนเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำกัด

ก00003

2533 ถนนสุขมุ วิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหำนคร 10260

0-105553046989

18

ภญ.

พรลดำ

สุรติณฑ์

บริษัท โนวำตีส์ (ประเทศไทย)
จำกัด

บริษัท โนวำตีส์ (ประเทศไทย)
จำกัด

สำนักงำนใหญ่ อำคำรภิรัชทำวน์เวอร์แอ๊ตเอ็มควอเทียร์ ชัน้ 25 เลขที่ 0-105514002534
689 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10110

19

นำย

พรชัย

วงศ์ใจหำญ

บริษัท โนโว นอร์ดสิ ค์ ฟำร์มำ บริษัท โนโว นอร์ดสิ ค์ ฟำร์มำ
(ประเทศไทย) จำกัด
(ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงำนใหญ่ อำคำร สำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ ห้องเลขที่ 0-105526027545
2101-2105 ชัน้ ที่ 21 เลขที่ 98 ถนน สำทรเหนือ แขวง
สีลม เขต บำงรัก กรุงเทพมหำนคร

20

นำย

วิทธิเชษฐ์

พนิตชัยศักดิ์

บริษัท โนโว นอร์ดสิ ค์ ฟำร์มำ บริษัท โนโว นอร์ดสิ ค์ ฟำร์มำ
(ประเทศไทย) จำกัด
(ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงำนใหญ่ อำคำร สำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ ห้องเลขที่ 0-105526027545
2101-2105 ชัน้ ที่ 21 เลขที่ 98 ถนน สำทรเหนือ แขวง
สีลม เขต บำงรัก กรุงเทพมหำนคร

21

นำงสำว

สมิตำ

วิเศษสุทธิชยั

บริษัท โนโว นอร์ดสิ ค์ ฟำร์มำ บริษัท โนโว นอร์ดสิ ค์ ฟำร์มำ
(ประเทศไทย) จำกัด
(ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงำนใหญ่ อำคำร สำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ ห้องเลขที่ 0-105526027545
2101-2105 ชัน้ ที่ 21 เลขที่ 98 ถนน สำทรเหนือ แขวง
สีลม เขต บำงรัก กรุงเทพมหำนคร

22

นำงสำว

นันทนัช

23

นำงสำว

วิชญำ

มหัทธนโภไคย บริษัท โนโว นอร์ดสิ ด์ ฟำร์มำ
จำกัดดสิ ด์ ฟำร์มำ
เลิศมงคลรัตน์ (ประเทศไทย)
บริษัท โนโว นอร์

บริษัท โนโว นอร์ดสิ ด์ ฟำร์มำ
(ประเทศไทย)
จำกัดดสิ ด์ ฟำร์มำ
บริษัท โนโว นอร์

(ประเทศไทย) จำกัด

(ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 98 ห้อง 2101-210 อำคำรสำทรสแควร์ ออฟฟิศ 0-105526027545
ทำวเวอร์
สำทรเหนื
อ แขวงสีลม เขตบำงรั
สำนักงำนใหญ่ เลขที
่ 98 ห้ชัอน้ ง 21
2101-210
อำคำรสำทรสแควร์
ออฟฟิกศ 0-105526027545
ทำวเวอร์ ชัน้ 21 สำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก
10500

24

นำงสำว

สุทธิรัตน์

จรรยงค์

บริษัท บี.เอ็ล.ฮัว้ จำกัด

บริษัท บี.เอ็ล.ฮัว้ จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 2 ซอยสิทธิเกษม ถนนสมเด็จเจ้ำพระยำ แขวงสมเด็จ 0-105490000456
เจ้ำพระยำ แขวงคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600

25

นำง

เพียงเพ็ญ

เมฆอรุณเรือง

บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนท์
จำกัด

บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนท์ จำกัด สำนักงำนใหญ่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพะโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

0-105557052347

26

นำย

สุเทพ

โภทชวรัก

บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนท์
จำกัด

บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนท์ จำกัด สำนักงำนใหญ่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพะโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

0-105557052347

27

นำย

อุดม

จันทร์เจริญ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด
(มหำชน)

บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนท์ จำกัด สำนักงำนใหญ่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพะโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

0-105557052347

28

นำงสำว

ปัญญรัฎฐ์

พงศ์กล่ำ

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
บริกำร จำกัด
บริกำร จำกัด

สำนักงำนใหญ่ ชัน้ 5 และชัน้ 21-25 เลขที่ 990 อำคำรอับดูลรำฮิม
ถนนพระรำม 4 แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 10500

0-105519011892

29

นำงสำว

พริม

อุทิตำนนท์

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
บริกำร จำกัด
บริกำร จำกัด

30

นำงสำว

มนสิชำ

บุญศิริ

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
บริกำร จำกัด
บริกำร จำกัด

สำนักงำนใหญ่ ชัน้ 5 และชัน้ 21-25 เลขที่ 990 อำคำรอับดูลรำฮิม
ถนนพระรำม 4 แขวงสีลม เขตบำงรัก
สำนักงำนใหญ่ กรุ
ชัน้ ง5เทพมหำนคร
และชัน้ 21-2510500
เลขที่ 990 อำคำรอับดูลรำฮิม

0-105519011892
0-105519011892

31

ภก.

เกวรินทร์

ศิริธำรำธิกลุ

บริษัท เบอร์ลนิ ฟำร์มำซูตคิ อล
อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท เบอร์ลนิ ฟำร์มำซูตคิ อล
อินดัสตรี้ จำกัด

ถนนพระรำม 4 แขวงสีลม เขตบำงรัก
งเทพมหำนคร
สำนักงำนใหญ่ กรุ
เลขที
่ 359 ถนนเจริ10500
ญกรุง แขวงป้อมปรำบ เขต
ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

32

ภญ.

นพรัตน์

แซ่ลี้

บริษัท เบอร์ลนิ ฟำร์มำซูตคิ อล
อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท เบอร์ลนิ ฟำร์มำซูตคิ อล
อินดัสตรี้ จำกัด

สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 359 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปรำบ เขต
ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

0-105527028430

33

ภญ.

วัลภำ

เตียสุวรรณ

บริษัท เบอร์ลนิ ฟำร์มำซูตคิ อล
อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท เบอร์ลนิ ฟำร์มำซูตคิ อล
อินดัสตรี้ จำกัด

สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 359 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปรำบ เขต
ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

0-105527028430

34

ภญ.

ศรำลี

สิริสลำมัตติ์

บริษัท เบอร์ลนิ ฟำร์มำซูตคิ อล
อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท เบอร์ลนิ ฟำร์มำซูตคิ อล
อินดัสตรี้ จำกัด

สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 359 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปรำบ เขต
ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100

0-105527028430

35

นำงสำว

ดวงรัตน์

นิยิมไทย

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 18 ซอยอุดมสุข 37 ถนนสุขมุ วิท 103 แขวงบำงจำก 0-105536030123
เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

36

นำงงสำว น้ำพลอย

ร่มแก้ว

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 18 ซอยอุดมสุข 37 ถนนสุขมุ วิท 103 แขวงบำงจำก 0-105536030123
เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

37

นำงสำว

อติยำ

ทรัพย์สังข์

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 18 ซอยอุดมสุข 37 ถนนสุขมุ วิท 103 แขวงบำงจำก 0-105536030123
เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260

38

นำย

สุรชัย

เพ็ฐศิรินภำ

บริษัท ไบโอฟำร์ม เคมีคลั ล์
จำกัด

บริษัท ไบโอฟำร์ม เคมีคลั ล์ จำกัด สำนักงำนใหญ่ 55 อำคำรไบโอเฮ้ำส์ ชัน้ 7 ซอยพร้อมพงศ์ ถนน
สุขมุ วิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร 10110

39

นำงสำว

ณัฐกำนต์

ตัง้ หลักมัน่ คง

บริษัท ฟำร์มำ อัลลิอันช์ จำกัด

บริษัท ฟำร์มำ อัลลิอันช์ จำกัด

40

นำงสำว

พิชชำพร

กล้ำหำญ

บริษัท ฟำร์มำ อัลลิอันช์ จำกัด

บริษัท ฟำร์มำ อัลลิอันช์ จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 874 ซอยอุรุพงษ์ 2 ถนนพระรำม 6 แขวงถนน
รี เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร
10400
สำนักงำนใหญ่ เพชรบุ
874 ซอยอุ
รุพงษ์ 2 ถนนพระรำม
6 แขวงถนน
เพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

0-105527028430

0-105520000343

41

นำงสำว

จิรภัทร

ใคร่กระโทก

บริษัท ฟำร์มำ เอคซ์เพอร์ที จำกัด บริษัท ฟำร์มำ เอคซ์เพอร์ที จำกัด

42
43

นำย
คุณ

ณัฐพล
บงกช

เตมีย์เจริญถำวร บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จำกัด บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จำกัด สำนักงำนใหญ่ 56 ซอยสุภำพงษ์ 1 ถนนศรีนครรินทร์ แขวงหนองบอน
0-115525000465
เขตประเวศ กรุงเทพมหำ
หันวรวงศ์
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงำนใหญ่ 323 ชัน้ 36 อำคำรยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ถนนสีลม
0-105511004048
จำกัด
แขวงสีลม เขตบำงรัก จังหวัด กรุงเทพมหำนคร

44

นำงสำว

ศรีสุธำ

ปี่มณี

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงำนใหญ่ 323 ชัน้ 36 อำคำรยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบำงรัก จังหวัด กรุงเทพมหำนคร

0-105511004048

45

คุณ

อุษณีย์

หำญประมุขกุล บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงำนใหญ่ 323 ชัน้ 36 อำคำรยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบำงรัก จังหวัด กรุงเทพมหำนคร

0-105511004048

46

นำงสำว

พัชรำวรรณ พลรักษำ

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 193 หมูท่ ี่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปำกคลองบำง
0-115543001559
ปลำกด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร
10290

47

นำงสำว

ศุกลักษณ์

บุรี

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

48

ภญ.

วัชรำภรณ์

โพธิสรณ์

บริษัท เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด บริษัท เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด
(มหำชน)
(มหำชน)

สำนักงำนใหญ่ 193 หมูท่ ี่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปำกคลองบำง
0-115543001559
ปลำกด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร
10290นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ถนนพัฒนำ3
สำนักงำนใหญ่ 384
ต. 0-107556000221
แพรกษำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร

49

ภก.

วีกจิ

สีสังข์

บริษัท เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด บริษัท เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด
(มหำชน)
(มหำชน)

สำนักงำนใหญ่ 384 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ถนนพัฒนำ3
แพรกษำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร

50

นำงสำว

จันทร์รัตน์

ยิ่งสถำพรอนันต์ บริษัท เมด้ำ ฟำม่ำร์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

บริษัท เมด้ำ ฟำม่ำร์ (ประเทศไทย) สำนักงำนใหญ่ อำคำรปัญจธำนี ทำวเวอร์ ชัน้ 18 โซนเอ เลขที่
0-105550032014
จำกัด
127/23 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร 10120

51

นำย

สุรวุฒิ

วูวงศ์

บริษัท เมดิเซเลส จำกัด

บริษัท เมดิเซเลส จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 65/13 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

0-105554056449

ต. 0-107556000221

สำนักงำนใหญ่ 455/578 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขต
บำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700

0-105560000051

52

นำย

ศุทธิเกียรติ

สิริวรกุล

บริษัท แรนแบ็กซี(่ ประเทศไทย) บริษัท แรนแบ็กซี(่ ประเทศไทย)
จำกัด
จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 31 อำคำรพญำไทบิวดิง้ ชัน้ 3 ห้องเลขที่ 313-317
ถนนพญำไท แขวงถนนพญำไท กรุงเทพมหนำคร
10400

0-05556033179

53

ภก.

ภูมนิ ทร์

ยั่งยืนนำน

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 89 อำคำรเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 26-27
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400

0-105514000345

54

ภญ.

วรำภรณ์

เธียรธโนปจัย

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 89 อำคำรเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 26-27
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400

0-105514000345

55

ภญ.

วรำภรณ์

เลิศวิมลชัย

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 89 อำคำรเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 26-27
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400

0-105514000345

56

ภญ.

กฤษณำ

วินิจธรรมกุล

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด
(สำนักงำนใหญ่)

สำนักงำนใหญ่ 89 อำคำรเอไอเอ แคปิตอล ซ็นเตอร์ ชัน้ 26-27
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400

0-105514000345

57

นำงสำว

นันทวัน

ชัยญำคุณำพฤกษ์ บริษัท สตำดำ (ประเทศไทย)
จำกัด

บริษัท สตำดำ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงำนใหญ่ 3 ซอยลำซำล 29 ถนนสุขมุ วิท 105 แขวงบำงนำ
เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

0-105541078422

58

นำงสำว

วำสนำ

ชยำภรณ์วงศ์

บริษัท สตำดำ (ประเทศไทย)
จำกัด

บริษัท สตำดำ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงำนใหญ่ 3 ซอยลำซำล 29 ถนนสุขมุ วิท 105 แขวงบำงนำ
เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

0-105541078422

59

คุณ

นุจรี

เหลืองอรุณ

บริษัท สมิธ แอนด์ เนฟฟิว จำกัด บริษัท สมิธ แอนด์ เนฟฟิว จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 33/7 อำคำรเอ เดอะไนน์ทำวเวอร์ แกรนด์ รำมำไนน์ 0-105517012964
ชัน้ 16 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วย
ขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

60

นำง

ณัฐิดำ

บรำค

บริษัท สยำมไบโอโซเอนซ์ จำกัด บริษัท สยำมไบโอโซเอนซ์ จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 44 อำคำรศรีจุลทรัพย์ ชัน้ 18 ยูนิตเอ ถนนพระรำม 0-105552083511
1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
10330

61

นำงสำว

ดุษฎี

อ๊อสปอนด์พันธ์ บริษัท สยำมไบโอโซเอนซ์ จำกัด บริษัท สยำมไบโอโซเอนซ์ จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 44 อำคำรศรีจุลทรัพย์ ชัน้ 18 ยูนิตเอ ถนนพระรำม 0-105552083511
1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
10330

62

นำงสำว

นันทิยำ

ภำระมำตย์

บริษัท สยำมไบโอโซเอนซ์ จำกัด บริษัท สยำมไบโอโซเอนซ์ จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 44 อำคำรศรีจุลทรัพย์ ชัน้ 18 ยูนิตเอ ถนนพระรำม 0-105552083511
1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
10330

63

นำย

ภำวัต

โอฬำรเวช

64

นำงสำว

วสุ

บริษัท สยำมไบโอโซเอนซ์ จำกัด บริษัท สยำมไบโอโซเอนซ์ จำกัด
กงำนใหญ่
วิฑูรย์สฤษฎ์ศลิ ป์ บริษัท สยำมไบโอโซเอนซ์ จำกัด สำขำส
บริษัท ำนั
สยำมไบโอโซเอนซ์
จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 44 อำคำรศรีจุลทรัพย์ ชัน้ 18 ยูนิตเอ ถนนพระรำม 0-105552083511
แขวงรองเมื
วัน ยูกรุ
สำนักงำนใหญ่ 441 อำคำรศรี
จุลอทรัง พเขตปทุ
ย์ ชัน้ ม18
นิตงเอเทพมหำนคร
ถนนพระรำม 0-105552083511
1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
10330

65

ภญ.

สุชำดำ

เนตรสุวรรณ

บริษัท สยำมไบโอโซเอนซ์ จำกัด บริษัท สยำมไบโอโซเอนซ์ จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 44 อำคำรศรีจุลทรัพย์ ชัน้ 18 ยูนิตเอ ถนนพระรำม 0-105552083511
1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
10330

66

นำงสำว

ภัทรำภรณ์

เปี่ยมเจริญสุข

บริษัท สยำมเภสัช จำกัด

บริษัท สยำมเภสัช จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 123 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร 0-105516006065
กรุงเทพมหำนคร 10900

67

นำย

พิสิฎฐ์

ธีรสุขำภรณ์

บริษัท สีลมกำรแพทย์ จำกัด

บริษัท สีลมกำรแพทย์ จำกัด

68

นำงสำว

กมลรัตน์

ทองประเสริฐ

บริษัท อะโปพลัส (ประเทศไทย) บริษัท อะโปพลัส (ประเทศไทย)
จำกัด
จำกัด

สำนักงำนใหญ่ อำคำรภิรัช ทำวเวอร์แอ๊ตเอ็มควอเฑียร์ ชัน้ 21 ห้อง 0-1054489000499
เลขที่ 1-2, 7-17 เลขที่ 689 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลอง
นเหนื
อ เขตวั
ฒนำ
กรุงซอย
เทพมหำนคร
10110 ด
สำนักงำนใหญ่ ตั308
ถนนจรั
ญสนิ
ทวงศ์
67 แขวงบำงพลั
0-105559143901
เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

69

นำย

ประทำน

ป้อมจักรศิลป์

บริษัท อะโปพลัส (ประเทศไทย) บริษัท อะโปพลัส (ประเทศไทย)
จำกัด
จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 308 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 67 แขวงบำงพลัด
เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700

0-105559143901

70

นำย

กฤติเดช

ศุทธภำวงษ์

บริษัท อำร์เอ็กซ์ จำกัด

บริษัท อำร์เอ็กซ์ จำกัด (สำนักงำน สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 93/90 ซอยรัชดำภิเษก 64 แขวงบำงซื้อ เขต
ใหญ่)
บำงซือ้ กรุงเทพมหำนคร 10800

0-105519003547

71

ภญ.

วรรณี

วรวัฒนชัย

บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย)
จำกัด
จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 689 อำคำรภิรัช ทำวเวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชัน้
0-105545012396
17/1-3,9-14 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

72

ภญ.

วิภำดำ

โรจน์ธนำภรณ์

บริษัท อีไล ลิลลี่ เอเชียอิงค์
(สำขำประเทศไทย)

บริษัท อีไล ลิลลี่ เอเชียอิงค์ (สำขำ สำนักงำนใหญ่ ชัน้ 9 อำคำรซีอำร์ซี ทำวเวอร์ ออลซ๊ซันส์เพลส
ประเทศไทย)
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330

0-100521000253

73

นำงสำว

มยุรี

ชัยชโลทรกุล

บริษัท เอ เมนำรินี (ประเทศไทย) บริษัท เอ เมนำรินี (ประเทศไทย)
จำกัด
จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 63 อำคำรแอทธินีทำวเวอร์ ชัน้ 33 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

74

นำง

รัสรินทร์

ทิพยเมธำพันธ์

บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย)
จำกัด
จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 287 อำคำรลิเบอร์ตสี้ แควร์ ชัน้ 20 ห้อง 2002 ถนนสี 0-105550070978
ลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

75

ภญ.

สุวดี

แซ่เฮง

บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย)
จำกัด
จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 287 อำคำรลิเบอร์ตสี้ แควร์ ชัน้ 20 ห้อง 2002 ถนนสี 0-105550070978
ลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

76

คุณ

พีรญำ

สุริยำโอภำ

บริษัท เอบินิส จำกัด

บริษัท เอบินิส จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 44 อำคำรศรีจุลทรัพย์ ชัน้ 18 ยูนิตเอ ถนนพระรำม 0-105559002690
1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
10330

77

นำย

ประภวิษณุ์

ศรีวิเชียรชัย

บริษัท เอเพ็กซ์เซล่ำ จำกัด

บริษัท เอเพ็กซ์เซล่ำ จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 44 อำคำรศรีจุลทรัพย์ ชัน้ 18 ยูนิติ เอ ถนนพระรำม 1 0-105553044528
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

78

นำงสำว

วัชรำภรณ์

เปรมประวัติ

บริษัท เอเพ็กซ์เซล่ำ จำกัด

บริษัท เอเพ็กซ์เซล่ำ จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 44 อำคำรศรีจุลทรัพย์ ชัน้ 18 ยูนิติ เอ ถนนพระรำม 1 0-105553044528
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

79

นำง

สุพิญญำ

อิ่มบำรุง

บริษัท เอเพ็กซ์เซล่ำ จำกัด

บริษัท เอเพ็กซ์เซล่ำ จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 44 อำคำรศรีจุลทรัพย์ ชัน้ 18 ยูนิติ เอ ถนนพระรำม 1 0-105553044528
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

80

นำงสำว

ผึง้ ไพรส์

พัฒนประภำพันธุ์ บริษัท เอส.เอ็ม.ฟำร์มำซูตคิ อล
จำกัด

บริษัท เอส.เอ็ม.ฟำร์มำซูตคิ อล
จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 46/170 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ 0-105505001973
กรุงเทพมหำนคร 10230

81

นำงสำว

สุภมำส

เสียงแจ้ว

บริษัท แอ๊บบอต ลำบอแรตอรีส บริษัท แอ๊บบอต ลำบอแรตอรีส
จำกัด
จำกัด

0-105509002106

82

นำงสำว

รัชนก

เพ็ญพวง

บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย)
จำกัด

0-105558155107

83

นำงสำว

วิภัชชำ

อินทรโกเศศ

บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย)
จำกัด

สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 1อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ชัน้ 30 และ ชัน้ 33
ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร
งเทพมหำนคร
10120
บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงำนใหญ่ กรุ
เลขที
่ 98 อำคำรสำทร
สแควร์ ชัน้ ที่ 37 ยูนิตเลขที่
3703 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก
งเทพมหำนคร
10500
บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด (ส
สำนั
ำนักกงำนใหญ่
งำนใหญ่) กรุ
เลขที
่ 98 อำคำรสำทร
สแควร์ ชัน้ ที่ 37 ยูนิตเลขที่
3703 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 10500

84

ภญ.

จิตต์พิศทุ ธิ์

สำมัญ

บริษัท แอลจีไลฟ์ ไซเอนเซส
(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แอลจีไลฟ์ ไซเอนเซส
(ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 87/2 อำคำรซีอำร์ซีทำวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชัน้ 19
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330

0-105556001391

85

ภญ.

ฐำริกำญจน์ วีระชิงชัย

บริษัท แอลจีไลฟ์ ไซเอนเซส
(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แอลจีไลฟ์ ไซเอนเซส
(ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงำนใหญ่ 87/2 อำคำรซีอำร์ซีทำวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชัน้ 19
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330

0-105556001391

86

คุณ

ปุณณดำ

เมฆชวำลนิช

บริษัท แอลจีไลฟ์ ไซเอนเซส
(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แอลจีไลฟ์ ไซเอนเซส
(ประเทศไทย) จำกัด

87

ภญ.

จันทนำ

ทิมศรี

บริษัท แอสตร้ำเซนเนก้ำ
(ประเทศไทย) จำกัด

88

นำย

พงศ์ศริ ิ

ใจนพเก้ำ

บริษัท เฮทเทอโร (ไทยแลนด์)
จำกัด

บริษัท เฮทเทอโร (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงำนใหญ่ 1350/136-143 อำคำรไทยรงค์ทำวเวอร์ ชัน้ 10 ถนน 0-105550048816
พัฒนำกร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหำนคร 10250

89

ภก.ดร.

ปุรินทร์

เจริญสุจใส

มหำวิทยำลัย ศิลปำกร

มหำวิทยำลัย ศิลปำกร

90

นำงสำว

อศัลยำ

ศิริสำนนท์

โรงงำนต้นแบบผลิตยำชีววัตถุ
แห่งชำติ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี

0-105558155107

สำนักงำนใหญ่ 87/2 อำคำรซีอำร์ซีทำวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชัน้ 19 0-105556001391
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร
10330 ย เซ็นเตอร์ ถนนสำทรใต้ แขวงทุ
บริษัท แอสตร้ำเซนเนก้ำ (ประเทศ สำนักงำนใหญ่ 173/20
ชัน้ 19 อำคำรเอเซี
0-105526048798
่งมหำเมฆ เขตสำทร
ไทย) จำกัด

6 ถนนรำชมรรคำใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 126 ถนนประชำอุทิศ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ่ 0-994000160097
กรุงเทพมหำนคร 10140

91
92

ภญ.
นำย

ธนวดี
จักกฤษณ์

รัตนงำมกุล
สถำนเสำวภำ สภำกำชำด
ประไพพิทยำคุณ องค์กำรเภสัชกรรม

สถำนเสำวภำ สภำกำชำด
องค์กำรเภสัชกรรม

93

นำย

นรภัทร

ปีสิริกำนต์

องค์กำรเภสัชกรรม

94

นำย

บัญชำ

เชือ้ สุวรรณ

95

นำง

ปรำณี

96

นำง

97
98

75/1 ถนนพระรำม 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร 10400

0-994000165

องค์กำรเภสัชกรรม

75/1 ถนนพระรำม 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร 10400

0-994000165

องค์กำรเภสัชกรรม

องค์กำรเภสัชกรรม

75/1 ถนนพระรำม 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร 10400

0-994000165

จำตุยิตำนนท์

องค์กำรเภสัชกรรม

องค์กำรเภสัชกรรม

75/1 ถนนพระรำม 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร 10400

0-994000165

สุมำลี

ธิตนิ ันท์

องค์กำรเภสัชกรรม

องค์กำรเภสัชกรรม

75/1 ถนนพระรำม 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร 10400

0-994000165

นำง

สุมำลี

ปรำงประทำนพร องค์กำรเภสัชกรรม

องค์กำรเภสัชกรรม

75/1 ถนนพระรำม 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร 10400

0-994000165

นำง

อุบลรัตน์

สินรักษำ

องค์กำรเภสัชกรรม

75/1 ถนนพระรำม 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร 10400

0-994000165

องค์กำรเภสัชกรรม

หมำยเหตุ : บริษัทที่ตอ้ งกำรแก้ไขและไม่มรี ำยชือ่ ในกำรเข้ำร่วมประชุม สำมำรถติดต่อ ทำง e-mail qa@fda.moph.go.th
สุธำทิพย์ แพ่งสภำ

