
 5th FUNDAMENTALS BEHIND PHARMACEUTICAL SPECIFICATION 

EVALUATION OF CERTIFICATE OF ANALYSIS

วนัที ่6-7 กันยายน 2561  ณ โรงแรมตวนันา สรุวงศ ์กรงุเทพมหานคร

No Initial Fname Lname Licence Organization Status

1 Mr Chawapol Suwannarat ภ32048
บรษัิท สยรามแอม ทราเวล แอนด ์ทัวร์

 จ ากดั
Yes__paid

2 Ms. Ladaprim Thavornteerased
บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ากดั 

มหาชน
paid

3 Miss Panapor Iamsiri Roche Thailand Ltd. paid

4 Mr. Roji Abraham Thomas N/A
บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ากดั 

มหาชน
paid

5 นางสาว กชกร สนิสบืผล 20504
บรษัิท เฟรเซนอีสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ 

จ ากดั
paid

6 ภญ กนก พรายมี 11809
บรษัิท สยามฟารม์าซตูคิอล จ ากดั 

(ส านักงานใหญ่)
paid

7 ภญ. กนกกานต์ บญุเรอืง 38909 รพ.ธรรมศาสตร์ paid

8 นางสาว กนกพร วฒัยากร ภ.12178 โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ paid

9 นางสาว กนกวรรณ ธรีะวราพฤกษ์ ภ.9440
บรษัิท เฟรเซนอีสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ 

จ ากดั
paid

10 นางสาว กนกวรรณ เหลา่ชาญกจิวนชิ ภ.15515
บรษัิท เฟรเซนอีสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ 

จ ากดั
paid

11 นางสาว กมลพร คงนลิมณี ภ. 31195
บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา (ประเทศไทย) 

จ ากดั
paid

12 ภญ. กรรณกิา พงศท์รางกรู 9441
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระ

เกยีรติ
Yes__รอช าระเงนิ

13 ภญ. กรองทอง พฒุโิภคนิ 18165 รพ.รามาธบิดี Yes__รอช าระเงนิ

14 นางสาว กนัยรัตน์ กกึกอ้ง 24268 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั paid

15 ภญ. กานตฑ์ติา บญุปลกู ภ.34462 โรงพยาบาลรามาธบิดี รอช าระเงนิ

16 นาย กลุชนม์ ยิง่ชยัยะกมล
บรษัิท เฟรเซนอีสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ 

จ ากดั
paid

17 นางสาว กลุวดี สวสัดิไ์พบลูยท์วี ภ.24353 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา paid

18 ภญ. กลุวดี ชชูะเอม ภ.33496 รพ.รามาธบิดี paid

19 ภญ. เกศเแกว้ คณุวโรตม์ 37979 BIC Chemical Co., Ltd. paid

20 ดร. เกษมสริิ จันทรโชติ 21631 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ paid

21 นาย เกยีรตชิยั ธนปราการตระกลู 31750 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากดั paid

22 นาย เกยีรตวิฒุิ แซโ่คว้ xxxx
บรษัิท เฟรเซนอีสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ 

จ ากดั (ส านักงานใหญ่)
paid

23 นาย โกมลเชษฐ์ ชยัรุง่ปัญญา 14479
บรษัิท เฟรเซนอีสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ 

จ ากดั (ส านักงานใหญ่)
paid

24 น.ส. ขนษิฐา มณีสอดแสง 18747 โนวารต์สี paid
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25 นางสาว ขวญัใจ สาโรจน์ ภ.27719 โรงพยาบาลอทัุยธานี paid

26 นางสาว ขวญัธรา รุง่โรจนจ์นิดา 39280
บรษัิท ฟารม์าสนัต ์แล็บบอราตอรีส่ ์

จ ากดั
paid

27 นางสาว เขมจริา มลูศลิป์ ภ.33827
บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอลอนิดสัตรี้

 จ ากดั
paid

28 นางสาว คนธยิา เอีย่มอรุณไทย 21274 บรษัิท บ.ีเอ็ล.ฮัว้ จ ากดั paid

29 ภญ จงดี เฟ่ืองมารยาท 7343 สรุาษฎรธ์านี paid

30 ดร จรงิใจ อารมีติร ภ 13529
คณะเภสชัศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่
paid

31 นางสาว จันทกานต์ จันทยานนท์ 24642 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากดั. paid

32 นางสาว จดิราพร พันธพ์านชิ - บรษัิท โซเอทสิ(ประเทศไทย) จ ากดั paid

33 ภญ. จติตพ์ศิทุธิ์ สามัญ
บรษัิท แอลจ ีเคม ไลฟ์ ไซเอนเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั
paid

34 ภญ. จติประภา คนมัน่ 18171 รพ.รามาธบิดี Yes__รอช าระเงนิ

35 เภสชักรหญงิ จติราภรณ์ อรุณ ภ12044 อสิระ paid

36 นาย จนิดาพร ภรูพัิฒนาวงษ์ 6766 คณะเภสชัศาสตร์ paid

37 ภญ. จรินุช วงศว์รกลุ 28036 รพ.จฬุาลงกรณ์ paid

38 นางสาว จริพรรณ คชประตยิทุธ์ ภ.6535 บ.อลัลายแอนซ ์ฟารม์า จ ากดั paid

39 นางสาว จริาภรณ์ ไชยประนัง บรษัิท โมเดริน์ ฟารม์า จ ากดั paid

40 นางสาว จฑุามาศ ดว้งสง ภ.26963 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา paid

41 ดร.ภญ. จฑุามาศ เจยีรนัยกลุวานชิ 20955
คณะเภสชัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
paid

42 นางสาว จฑุามาศ เกตสุวุรรณ์ ภ. 24218 บรษัิท โนวารต์สี (ประเทศไทย) จ ากดั paid

43 นางสาว จฑุารัตน์ สรสทิธิร์ุง่สกลุ ภ20525
บรษัิท แบ็กซเ์ตอร ์เฮลธแ์คร ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
paid

44 ภญ. จตุพิร จันทรธ์รรม 15143 บรษัิท ซาโนฟ่ี ปาสเตอร ์จ ากดั paid

45 นาง จรุยี์ ศภุภาววสิฐิ 07433 บรษัิท เอ็ม เอส ด ี(ประเทศไทย)จ ากดั paid

46 ภญ จฬุาลกัษณ์ จริะศกัดิพ์ศิาล ภ.24092
บรษัิท ไดอจิ ิซงัเคยีว (ประเทศไทย) 

จ ากดั ส านักงานใหญ่
paid

47 นางสาว จฬุาลกัษณ์ จารุโรจนป์กรณ์ - GSK paid

48 นางสาว เจนจริา นลิบวร - บรษัิท เมดไลน ์จ ากดั paid
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49 นางสาว ฉัตมณีศ์ อนิทรัตน์ โรงพยาบาลศรธีัญญา Yes__รอช าระเงนิ

50 ภก เฉลมิเกยีรติ สงคราม 8690
คณะเภสชัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
paid

51 ภญ. ชนาภา ลิม้สจัจาพาณชิย์ 38804 บรษัิท โนวารต์สี (ประเทศไทย) จ ากดั paid

52 นาง ชนกิา บญุญารักษ์ ภ.6770 สถาบนัโรคผวิหนัง paid

53 นางสาว ชนนิาถ ตัง้อมรศริิ ภ.36353
บรษัิท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรีส่ ์

(1969) จ ากดั
paid

54 ภญ. ชมพนุูท กติตดิลุยการ 29113 องคก์ารเภสชักรรม paid

55 ภญ. ชมภนุูท อมาตยกลุ 12050 รพ.จฬุาลงกรณ์ paid

56 นาย ชฤต รุธรียทุธ ภ.33996 บรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั paid

57 ภก. ชยันรนิทร์ หมืน่เทพจอหอ 24787 รพ.ยวุประสาทไวทโยปถัมภ์ paid

58 ภก. ชยัวฒัน์ วรชาครยีนันท์ ภ.10752 บรษัิท โนวารต์สี (ประเทศไทย) จ ากดั รอช าระเงนิ

59 นาย ชยัวฒัน์ อนันตสทิธิส์กลุ 18736 องคก์ารเภสชักรรม paid

60 น.ส. ชาครยิา วรโชตกิาญจนา
บรษัิท อารเ์อ็กซ ์แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั

 (ส านักงานใหญ่)
paid

61 ภญ. ชานนัินท์ เรอืงอารักษ์ 14146 GSK paid

62 เภสชักรหญงิ ชตุมิา กติทัิศนเ์ศรณี 22883 บรษัิท โนวารต์สี (ประเทศไทย) จ ากดั paid

63 ภญ. ชตุมิา บตัรเจรญิ ภ.15811 รพ.ทหารผา่นศกึ paid

64 ภญ ฐารกิาญจน์ วรีะชงิชยั
บรษัิท แอลจ ีเคม ไลฟ์ ไซเอนเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั
paid

65 นางสาว ฐติชิญา อดุมรัตน์ 22458 รพ.สงขลานครนิทร์ paid

66 นางสาว ณปภา รุง่แสงเงนิ
บรษัิท ไบโอฟารม์ เคมคิลัส ์จ ากดั 

(ส านักงานใหญ่)
paid

67 นางสาว ณภญิญา ฤทธกิ ากบัการ ภ.27400
บรษัิท ไทยโอซกูา้ จ ากดั สาขาที ่

00001
paid

68 ภญ. ณสรวง ชคูรุธ ภ. 8721 บรษัิท แรนแบ็กซี ่(ประเทศไทย) จ ากดั paid

69 นางสาว ณัฏฐนันท์ วรมารษิ - GSK paid

70 นาวาอากาศตรหีญงิณัฐกานต์ ท าทอง 22062
กองเวชบรภัิณฑ ์กรมแพทยท์หาร

อากาศ
paid

71 นางสาว ณัฐพร บตุรเวช 25914 รพ.บา้นแพว้(องคกืารมหาชน) paid

72 ภญ. ดวงใจ สนัตะวานนท์ ภ.7633
บรษัิท ดเีคเอสเอช แมนเนจเมน้ท ์

(ประเทศไทย) จ ากดั สาขาที ่00003
paid
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73
ภญ.         

ภก.

ตอ้งลกัษณ์ 

Natapol

สชัฌะไชย  

Supsomwong
Santen (Thailand) Co., Ltd. paid

74 ภก. ทวเีกยีรติ จติรประทักษ์ ภ.8556
บรษัิท แอลเลอรแ์กน (ประเทศไทย) 

จ ากดั
paid

75 ภก. ทวศีกัดิ์ คงกตญัญูสูกลุ ภ.06635 บรษัิท โนวารต์สี (ประเทศไทย) จ ากดั รอช าระเงนิ

76 นางสาว ทศนันท์ นิม่เจรญิวรรณ 35499 บรษัิท ไทยเมจฟิารม์าซวิตคิลั จ ากดั paid

77 นางสาว ทพิยว์ดี แยม้ชืน่พงศ์ 29566 HIV-NAT paid

78 นางสาว ทพิวรรณ กมิอือ้ รพ.จฬุารัตน ์11 อนิเตอร์ paid

79 นางสาว ทวิาพร มะอนิทร์ 22711 รพ.จฬุารัตน ์11 อนิเตอร์ paid

80 นาย ธนกฤต คงเกยีรตกิอ้ง 26427 บรษัิท สลีมการแพทย ์จ ากดั paid

81 นางสาว ธนธรณ์ พรมวงษ์ ภ.35943 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา paid

82 นาย ธนพล ผลดเีจรญิ บรษัิท แอมเจน (ประเทศไทย) จ ากดั paid

83 นาย ธนพัฒน์ เลาวหตุานนท์ ภ.12449 ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ paid

84 นางสาว ธนภรณ์ โฉมนภาเพ็ญ 36203 Ranbaxy (Thailand) Co. Ltd. paid

85 นางสาว ธนาภรณ์ โอภาสรุง่เรอืง ภ.29053
บรษัิท ทอีารบ์ ีเชอรเ์ม็ดดกิา้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
paid

86 ภก. ธนติ วริยิะธารากจิ ภ. 31321
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล

รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล
paid

87 ภญ. ธนษิฐา พึง่อมัฤทธิ์ ภ.12063 รพ.ทหารผา่นศกึ paid

88 นาย ธวชัชยั บญุศรารักษพงศ์ ภ.12210 บ.ฟารม์น่ีา จก. paid

89 ภก. ธวชัชยั แซฉ่ั่ว บรษัิท โนวารต์สี (ประเทศไทย) จ ากดั paid

90 นางสาว ธัญชติา ธนุรักษ์ไพโรจน์ 34488 Pfizer (Thailand) Ltd. paid

91 ภญ. ธัญลกัษณ์ เรอืงมงคลเลศิ พ.22782 บรษัิท เมดไลน ์จ ากดั paid

92 ภญ. ธดิารัตน์ จงสมจติต์ ภ.11197 บรษัิท โนวารต์สี (ประเทศไทย) จ ากดั รอช าระเงนิ

93 เภสชักรหญงิ ธดิารัตน์ ศสีงัข์ ภ.9646 โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช paid

94 ภก. ธษิณ์ธวชั เชาวปั์ญญพัฒน์ ภ.21193
บรษัิท ไบโอฟารม์ เคมคิลัส ์จ ากดั 

(ส านักงานใหญ่)
paid

95 ภก. ธรีน์รศิวร์ ตลุยกนษิก์ ภ.13987 บรษัิท แรนแบ็กซี ่(ประเทศไทย) จ ากดั paid

96 นาย นพพล อาภรณ์วรัิตน์ ภ.29760
บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอลอนิดสัตรี้

 จ ากดั
paid
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97 นางสาว นรศิรา โสวนติย์ ภ.19071 บรษัิท โซเอทสิ(ประเทศไทย) จ ากดั paid

98 ภญ นลนิี อ ิม่เอบิสนิ ภ15170 คณะแพทยศาสตร ์รด.รามาธบิดี paid

99 นางสาว นวศกัดโิสภา กองสมทุร 30201 โรงพยาบาลมติรภาพเมโมเรยีล สระบรุี paid

100 ภญ. นัทธมน ค าประดษิฐ์ ภ.18903
กลุม่งานเภสชักรรม ร.พ. เจรญิกรุง

ประชารักษ์
paid

101 คณุ นัทธมน สมศลิา -
บรษัิท เฟรเซนอีสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ 

จ ากดั (ส านักงานใหญ่)
paid

102 เภสชัหญงิ นัทธมน เดชประภัสสร ภ27090 โรงพยาบาลรามาธบิดี Yes__paid

103 ภญ. นันทรัตน์ สามารถกจิ ภ.36833
บรษัิท ฟารม์าสนัต ์ แล็บบอราตอรีส่ ์

จ ากดั
paid

104 ภญ. นันทวนั จันทรว์ลยัพร 20064 บรษัิท เอ เมนารนิ ี(ประเทศไทย) จ ากดั paid

105 เภสชักรหญงิ นันทยิา สหสนุทรวฒุิ ภ 8570 โรงพยาบาลพระน่ังเกลา้ paid

106 ภญ. นัยนา วชัราภนิชยั ภ.26864
บรษัิท ฟารม์าสนัต ์ แล็บบอราตอรีส่ ์

จ ากดั
paid

107 ภญ. นารนุีช เอีย่มลขิติเกือ้กลู 12762
บรษัิท ซาโนฟ่ี-อเวนตสี (ประเทศไทย)

 จ ากดั
paid

108 ภ.ญ. นจิรัตน์ นาคถนอม 21302 บรษัิท ไทยเมจฟิารม์าซวิตคิลั จ ากดั paid

109 ภญ. นติยา ลผุลแท ้ 7531 โรงพยาบาลสรุนิทร์ paid

110 นาย นพัิทธ์ สริพิรรณยศ องคก์ารเภสชักรรม paid

111 พล.ต.ต.หญงิ นศิานันท์ จรุงศกัดิเ์ศรษฐ์ 4828 รพ.ต ารวจ paid

112 ภญ. นุชนาฏ สเุมธโชตเิมธา 10778 รพ.จฬุาลงกรณ์ paid

113 นาย บรวิฒัน์ พายัพทศิารักษ์ ภ. 23492 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากดั paid

114 นางสาว บณุฑรกิา มหาสมติิ ภ.17411 รพ.ก าแพงเพชร paid

115 นางสาว บษุราคมั หอมจ าปา ภ9482 รพ.ปทมุธานี paid

116 ภญ เบญจภา มณีพรพล 14952 บ เฟรเซนอีสุ คาบี paid

117 นางสาว เบญจมาภรณ์ ตน้บญุ 12522
รพ.ทหารอากาศ(สกีนั) กรมแพทย์

ทหารอากาศ
paid

118 นางสาว เบญจมาศ ตรสีงิหวงศ์ 14258
บรษัิท โตโยตา้ ทโูช (ไทยแลนด)์ 

จ ากดั
paid

119 นาย ปฐมรัตน์ ทองเรอืง 22439 รพ.นครปฐม paid

120 นางสาว ปนดิา ศรสีงคราม ภ.12219 โรงพยาบาลราชบรุี paid
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121 ภก. ประกาศติ บญุวฒันะ 36403 BIC Chemical Co., Ltd. paid

122 นส ปราณี ธนอญัญาพร ภ8703 สถาบนัโรคผวิหนัง paid

123 นางสาว ปรฉัิตร พรมสงูเนนิ 22018 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากดั. paid

124 ภก. ปรชีา อดศิรวรกจิ 07302
บรษัิท อลัลายแอนซ ์ฟารม์า จ ากดั 

(ส านักงานใหญ่)
paid

125 นางสาว ปรยีาภรณ์ เนตรหนิ ภ.36121 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รอช าระเงนิ

126 นาง ปัญจะ อนิทรทัศน์ 7881 โรงพยาบาลพจิติร paid

127 นาย ปัญญา อุย่ประเสรฐิ ภ 7661 รพ.ปทมุธานี Yes__รอช าระเงนิ

128 นางสาว ปารฉัิตร โพธไิสย ภ.26403
บรษัิท เฟรเซนอีสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ 

จ ากดั
paid

129 ภญ. ปาลรัีตน์ วฒักชยั ภ 27399 บรษัิท เอฟ ซ ีพ ีจ ากดั paid

130 ภก. ปิยทัต แจม่รัตนกลุ ภ.35656
บรษัิท ฟารม์าสนัต ์ แล็บบอราตอรีส่ ์

จ ากดั
paid

131 นางสาว ปิยนุช วรฉัตร 18770
สถาบนัสรินิธรเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ทางการแพทยแ์หง่ชาติ
paid

132 ภญ. ปิยรัตน์ ยิม้เจรญิ 36196
บรษัิท จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั 

(ไทย) จ ากดั
paid

133 นาง ปิยาภรณ์ ออ้นค าภา ภ.13588 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา paid

134 ภก. เปรม มาซากิ ซาโต ้ ภ.38485 บรษัิท ไทยเมจฟิารม์าซวิตคิลั จ ากดั paid

135 ว.ต.อ. พงศกร ปานชยั 27729 รพ.ต ารวจ paid

136 รศ.ภก.ดร. พจน์ กลุวานชิ
คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั
paid

137 ภญ พจนจ์ารี เกตนุพคณุ ภ20313 บรษัิทมลิลเิมด จ ากดั paid

138 นาง พนารัตน์ ชตุมิานุกลู ภ8594 โรงพยาบาลอา่งทอง paid

139 ภญ. พรเพ็ญ ลอืวทิวสั ภ.20071
กลุม่งานเภสชักรรม รพ.เจรญิกรุง

ประชารักษ์
paid

140 นางสาว พราวเดอืน นราภรณ์ 15581
บรษัิท แอสเทลลสั ฟารม์า (ไทย

แลนด)์ จ ากดั
paid

141 น.ส. พัชชา แกว้ก าพลนุชติ 29943
บรษัิท อารเ์อ็กซ ์แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั

 (ส านักงานใหญ่)
paid

142 นางสาว พัชรพรรณ ผลบญุ ภ.38523 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รอช าระเงนิ

143 นาย พัทธดนย์ ฮงึรักษา ภ.35756
บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอลอนิดสัตรี้

 จ ากดั
paid

144 ภก. พันธลุ คงประพันธ์ 26927 บรษัิท เอ เมนารนิ ี(ประเทศไทย) จ ากดั paid
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145 นางสาว พชิญพ์ฤณท์ เต็มโชคทรัพย์ ภ 22228 บรษัิท Indochina Healthcare paid

146 นางสาว พชิญา ชวีกดิาการ โรงพยาบาลหัวหนิ paid

147 นาย พพัิฒนพ์งษ์ วงศใ์หญ่ ภ.29821 บรษัิท ท.ีแมน ฟารม์า จ ากดั paid

148 ภญ. พมิผกา สนัธิ 31172 รพ.สมเด็จเจา้พระยา paid

149 นางสาว พมิพว์ดี ทพิยช์ยั องคก์ารเภสชักรรม paid

150 ภญ. เพชรัตน์ จริะธนะพรพงศ์ 27012 บรษัิท เมดไลน ์จ ากดั paid

151 ภญ. เพ็ญนภา เจรญิววิฒันกจิ 22630 คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสยาม paid

152 ภญ. เพ็ญพสิทุธิ์ วรรณวสิทุธิ์ ภ.38099
บรษัิท ฟารม์าสนัต ์ แล็บบอราตอรีส่ ์

จ ากดั
paid

153 นางสาว ภญ วรนิทร ศรปีระโมทย์ ว 25467 Great Eastern Drug Co., Ltd. paid

154 ภญ ภัชฌาภา สมวงศ์ 25026
บรษัิท เฟรเซนอีสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ 

จ ากดั (ส านักงานใหญ่)
paid

155 นางสาว ภัทรธนัินท์ อ านวยชยัวฒัน์ ภ.37988 บรษัิท ท.ีแมน ฟารม์า จ ากดั paid

156 นางสาว ภัทรวรรณ ฉมิวงษ์ ภ.25437 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รอช าระเงนิ

157 ภก ภัทรศกัดิ์ สวุรรณมณี ภ12880 โรงพยาบาลเกาะยาวชยัพัฒน์ paid

158 น.ส. ภัทรกิา นรัิตศิยักลุ 39976
บรษัิท อารเ์อ็กซ ์แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั

 (ส านักงานใหญ่)
paid

159 นาย ภาณุ พนิทพุรีโกวทิ ภ.25137
บรษัิท ทอีารบ์ ีเชอรเ์ม็ดดกิา้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
paid

160 ภก. ภชุงค์ ตัง้นรกลุ 30096
บรษัิท อลัลายแอนซ ์ฟารม์า จ ากดั 

(ส านักงานใหญ่)
paid

161 นาย ภรูพิงษ์ นติไิชย ภ.36742 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา paid

162 ภญ มณีรัตน์ สรุยิวงศพ์งศา ว. 20081
บรษัิท ไดอจิ ิซงัเคยีว (ประเทศไทย) 

จ ากดั ส านักงานใหญ่
paid

163 นาง มณีรัตน์ พสิารวฒันา 18646 รพ.บา้นแพว้(องคก์ารมหาชน) paid

164 รศ.ภญ.ดร. มะลิ วโิรจนแ์สงทอง 6227 คณะเภสชั จฬุา paid

165 นาง มาฆมาส หรรษคณุาฒัย ภ.13121 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา paid

166 ภญ. มกุแพรว ววิฒันม์นัสกลุ 35545 Pfizer Thailand Ltd. paid

167 ภก. เมตต์ บรรเทงิเภสชัสกลุ 33722 บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอล paid

168 ภก เมธาศษิฐ์ มงคลไชยวรโชติ 17813
บรษัิท เฟรเซนอีสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ 

จ ากดั (ส านักงานใหญ่)
paid
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169 ภก. เมธพิจน์ ศรสีารคาม ภ. 30599
บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ากดั 

มหาชน
paid

170 ภญ. รตริส เทอดสวุรรณ 10200 บรษัิท แบลคมอรส์ จ ากดั paid

171 ภญ. รตรัิตน์ รัตนไทย ภ.17344
บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ากดั 

มหาชน
paid

172 เภสชักรหญงิ รววีรรณ เพยีรวทิยาพันธุ์ ภ.7776 สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิี paid

173 นางสาว รสชงค์ เครอืมณี 15869 องคก์ารเภสชักรรม paid

174 เภสชัหญงิ รสสคุนธ์ ทาขดั ภ26050 โรงพยาบาลรามาธบิดี Yes__paid

175 นาย รักเกยีรติ ตัง้ล ้าเลศิ 8891 บรษัิท ทาเคดา (ประเทศไทย) จ ากดั paid

176 ผศ.ดร.ภญ รังษินี พงษ์ประดษิฐ 21837
คณะเภสชัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
paid

177 นาง รัชนี บตุรราช 10587 โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์ paid

178 นาง รัชพณิ ชนิวณชิยั ภ 7977 กลุม่งานเภสชักรรม รพ.ล าปาง paid

179 นางสาว ราศรี แซโ่งว้ ภ.12466 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รอช าระเงนิ

180 นส. รุง่ทพิย์ พทัิกษ์มงคล ภ 14563 โรงพยาบาลบางพลี paid

181 ภญ. ล าดวน ผลพานชิย์ ภ.20120 บรษัิท แมคโครฟาร ์จ ากดั paid

182 นาง วชริา สเุมธวิทิย์ 11756 โรงพยาบาลศรสีะเกษ paid

183 นางสาว วนดิา พนูสถาพร ภ.19331 รพ.จติเวชสระแกว้ราชนครนิทร์ paid

184 นางสาว วนดิา หมัน่ผดงุกจิ 23139 บรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั paid

185 นางสาว วรรณชิา คงเจรญิ 31065 Johnson&Johnson(Thailand) Ltd. paid

186 ภญ. วรรณี อทิธวิฒันกลุ 7098 รพ.จฬุาลงกรณ์ paid

187 ภญ. วรัญญา เรอืงรุง่รัตนกลุ ภ22871
บรษัิท เฟรเซนอีสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ 

จ ากดั (ส านักงานใหญ่)
paid

188 นางสาว วราภรณ์ สงวนวรพงศ์ ภ.10820
บรษัิท ทอีารบ์ ีเชอรเ์ม็ดดกิา้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
paid

189 ภญ วรศิรา นาเมอืงรักษ์ บรษัิท เอ็มเอสด ี(ประเทศไทย) จ ากดั paid

190 ภญ. วรษิฐา ธเนศผาตสิขุ 25246
บรษัิท เฟรเซนอีสุ คาบ(ีไทยแลนด)์ 

จ ากดั
paid

191 นาย วชัร เอกประดษิฐ์ 28696 โรงพยาบาลวชริะภเูก็ต paid

192 นางสาว วฒันนติย์ สขุโข ภ.15760 รพ.ก าแพงเพชร paid
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193 เภสชักร วนัชยั อนิทอง 27204 รพ.เกาะลนัตา paid

194 ภญ. วนัทนี อภชินาพงศ์ ภ.20230 โรงพยาบาลรามาธบิดี รอช าระเงนิ

195 นางสาว วนัวสิาข์ สรุยิวงค์ ภ.32408 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รอช าระเงนิ

196 ภญ. วาณี มหาไตรภพ 10380 รพ.ตากสนิ paid

197 น.สพ. วชิญ์ สตัยต์ระกลูวงศ์ 01-6295/51
บรษัิท ซวีา แอนมิัล เฮลธ ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
paid

198 นางสาว วนิติา วทิยกลุ
บรษัิท เฟรเซนอีสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ 

จ ากดั (ส านักงานใหญ่)
paid

199 ภญ. วมิลจติ จันทโชตกิลุ 22522 โรงพยาบาลกระบี่ paid

200 นางสาว วริงรอง ชยัเจรญิ บรษัิท ไบโอแลป จ ากดั paid

201 พ.ต.ท.หญงิ วลิาวณัย์ นันทมงคล 6673 รพ.ต ารวจ paid

202 สพ.ญ. วลิาสนิี ฤทธวิกิรม 01-10520/2557
บรษัิท ซวีา แอนมิัล เฮลธ ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
paid

203 นาย ววิฒัน์ เลศิววิฒันว์งศา ภ.13888 โรงพยาบาลตะกัว่ป่า paid

204 นาย ววิฒัน์ พชิญากร 10986 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ paid

205 ภญ. วรีะวรรณ เยาวว์วิฒัน์ ภ.4643 โรงพยาบาลรามาธบิดี รอช าระเงนิ

206 ภก. วรีะศกัดิ์ รอดสวุรรณ ภ.19654 บรษัิท โนวารต์สี (ประเทศไทย) จ ากดั paid

207 นางสาว ศกนุี เสนอกลาง ภ.15996 บ.โนวารต์สี (ประเทศไทย) จ ากดั paid

208 นางสาว ศตพร ซอ่นกลิน่ ภ.14399 บรษัิท ยนูซีนั จ ากดั paid

209 ภญ. ศรัณยา มัน่คง ภ.19655 บรษัิท ยนูซีนั จ ากดั paid

210 ภก. ศราวฒุิ ตนัตชิยัวนชิ 19108
โครงการจัดตัง้ศนูยเ์สรมิสรา้งอตุสาหกรรม

ชวีภาพจากนวตักรรม มหาวทิยาลยัมหดิล
paid

211 นางสาว ศศธิร ศริลินุ -
คณะเภสชัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
paid

212 ภญ. ศศวิรรณ อนิวงศว์รรณ 19660 บรษัิท เอ เมนารนิ ี(ประเทศไทย) จ ากดั paid

213 นาง ศริิ ไววอ่ง ภ.14411 โรงพยาบาลราชธานี paid

214 ภญ. ศริปิณุณ์ ทพิลอืชา 22335 รพ.จฬุาลงกรณ์ paid

215 นาง ศริลิกัษณ์ ทวรัีตน์ 8635 รพ.นครนายก paid

216 นาย ศวิชั เหมอืนฤทธิ์ บรษัิท Indochina Healthcare paid
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217 ภญ. ศภุศลิ สระเอีย่ม 5753 รพ.รามาธบิดี Yes__รอช าระเงนิ

218 ภ.ก. เศรษฐี มากบ ารุง ภ16308
บรษัิท แอสตา้เซเนกา้ (ประเทศไทย) 

จ ากดั
paid

219 นางสาว สมนภา บวัโทน ภ16421 กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลล าปาง paid

220 นาย สมบรูณ์ อ าไพเพ็ญสริิ 9537 Pfizer (Thailand) Ltd. paid

221 นางสาว สรารัตน์ จันทบรุานันท์ 31063 HIV-NAT paid

222 ภญ. สวติตา มธรุสพรวฒันา 24719
บรษัิท อเมรกินั ไตห้วนั ไบโอฟารม์ 

จ ากดั (ส านักงานใหญ่)
paid

223 ภก.ดร. สนัทัด จันทรป์ระภาพ ภ.7133
คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั
paid

224 ภญ. สายไหม ศรจัีนทร์ ภ.24644 บรษัิท ยนูซีนั จ ากดั paid

225 นางสาว สริพิมิ โรจนวภิาต 25273
บรษัิท ดเีคเอสเอช แมนเนจเมน้ท ์

(ประเทศไทย) จ ากดั สาขาที ่00003
paid

226 นางสาว สริรัิญญา ผดงุอรรถ
บรษัิท ไบโอฟารม์ เคมคิลัส ์จ ากดั 

(ส านักงานใหญ่)
paid

227 นางสาว สกุญัญา พรมมาศ 9952 โรงพยาบาลพจิติร paid

228 ภญ สดุารัตน์ ทองบรบิรูณ์ ภ34534 บรษัิทมลิลเิมด จ ากดั paid

229 นส. สธุามาศ เมธรัีตนาพพัิฒน์ 26888 โนวารต์สี paid

230 ภญ. สธุาวลัย์ ฉายะจนิดา 18034
บรษัิท แอลเลอรแ์กน (ประเทศไทย) 

จ ากดั
paid

231 นางสาว สพุรรณี ภริมยไ์กรภักดิ์ ภ 6060 โรงพยาบาลชยัภมูิ paid

232 นางสาว สพัุชฌาย์ เทพสวุรรณ ภ.20444 บรษัิท ฟารม์า่ อนิโนวา จ ากดั paid

233 นางสาว สพัุตรา ฉัตรธ์นะกลุ
บรษัิทแอสตรา้ เซเนกา้ (ประเทศไทย)

 จ ากดั
Yes__รอช าระเงนิ

234 นางสาว สภุานัน อนิแผลง 36394 NHSO paid

235 นางสาว สมุาลนิ ศลีพพัิฒน์ 10412
ส านักงานบรรเทาทกุขแ์ละประชานา

มัยพทัิกษ์ สภากาชาดไทย
paid

236 ภญ. สรัุชวดี อมรเดชาวฒัน์ 17625
โครงการจัดตัง้ศนูยเ์สรมิสรา้งอตุสาหกรรม

ชวีภาพจากนวตักรรม มหาวทิยาลยัมหดิล
paid

237 ภญ. สวุรรณี พฤกษ์งามพันธุ์ ภ.6062 โรงพยาบาล กาฬสนิธุ์ paid

238 ภญ. สวุาที รักษ์บรสิทุธิศ์รี ภ15657 บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ จ ากดั (มหาชน) paid

239 เภสชักรหญงิ สวุภิา วชิญวรรณกลุ ภ.36338 บรษัิท เภสชักรรมศรปีระสทิธิ ์จ ากดั paid

240 นางสาว เสาวภา กาญจนา 27750
รพ.ทหารอากาศ(สกีนั) กรมแพทย์

ทหารอากาศ
paid
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241 นางสาว โสรยา ชาวปากน ้า ภ.26253 บรษัิท ท.ีแมน ฟารม์า จ ากดั paid

242 พ.ต.ท.หญงิ หทัยทพิย์ นาคเสน 14603 รพ.ต ารวจ paid

243 นางสาว หทัยรัตน์ จันทรเ์จรญิ ภ.27116
บรษัิท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรีส่ ์

(1969) จ ากดั
paid

244 นางสาว อธษิฐญ์านนิท์ ลอืนาม ภ.5931
บรษัิท เฟรเซนอีสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ 

จ ากดั (ส านักงานใหญ่)
paid

245 นางสาว อนุช กลุจงเจรญิเลศิ ภ. 26276 บรษัิท ยนูซีนั จ ากดั paid

246 ภญ. อนุศรา โตเจรญิบดี 20253 บรษัิท เอ เมนารนิ ี(ประเทศไทย) จ ากดั paid

247 นาย อภชิาติ จติตซ์ือ่ 16326 โรงพยาบาลวชริะภเูก็ต paid

248 นางสาว อภติยา ศริสิวสัดิ์ ภ.22424
บรษัิท ทอีารบ์ ีเชอรเ์ม็ดดกิา้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
paid

249 ภก. อภรัิกษ์ ปัญญาดี ภ.21535 โรงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ paid

250 นาย อภสิทิธิ์ ประสทิธิศ์ริผิล
บรษัิท เฟรเซนอีสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ 

จ ากดั (ส านักงานใหญ่)
paid

251 ภญ. อรชารี ทพิทวี 22404 Novartis Thailand Limited paid

252 นางสาว อรทัย เจยีมนภานนท์ 11565 MSD (Thailand)Ltd paid

253 นางสาว อรปภา ชยัเลศิวาณชิ 11998 โรงพยาบาลศรนีครนิทร์ paid

254 นางสาว อรพนิ เศรษฐาววิฒัน์ องคก์ารเภสชักรรม paid

255 ภก. อรรณพ ภูป่ระดษิฐ์ ภ.27644 รพ.รามาธบิดี paid

256 เภสชักรหญงิ อรอนงค์ เหลา่ตระกลู 7745 โรงพยาบาลนครปฐม paid

257 เภสชักร อคัเรศ ยิม้เอีย่ม ภ.19125 บรษัิท โมเดริน์ ฟารม์า จ ากดั paid

258 อ.ดร. ภญ. องัศมุา พงษ์พสิทุธนัินท์ 20259 คณะเภสชัศาสตร ์ม. ธรรมศาสตร์ paid

259 ภญ. อจัจมิา สระภักดิ์ 18133 รพ.ศริริาช paid

260 นางสาว อญัชลี อารยชยัชาญ 12824 สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิี paid

261 นางสาว อญัชลี แรมกลาง - บรษัิทมลิลเิมด จ ากดั paid

262 ภญ อญัชสิา พทิยาอมรวงศ์ ภ.27930 บรษัิท แอตแลนตา้ เมดดคิแคร ์จ ากดั paid

263 ภญ. อญัมณี ป่ินนอ้ย 11575 รพ.จฬุาลงกรณ์ paid

264 นางสาว อญัศาณี รัตนะชวีะกลุ ภ.35572 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา paid
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265 ภก. อาทติย์ ศริธิรีาลกัษณ์ ภ.15671 บรษัิท ยนูซีนั จ ากดั paid

266 เภสชักรหญงิ อาภรณ์ เกตกุราย ภ 13819 โรงพยาบาลพระน่ังเกลา้ paid

267 ดร.ภญ. อารยา ไรวา ภ.13671
คณะเภสชัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
paid

268 นางสาว อารรัีตน์ อรรถโชตศิกัดา บ.โนวารต์สี รอช าระเงนิ

269 ภญ. อษิฎา พันธุท์วี ภ.11578
บรษัิท ไบโอฟารม์ เคมคิลัส ์จ ากดั 

(ส านักงานใหญ่)
paid

270 ภญ. อทัุยรัตน์ ลคันานธิพัินธุ์ 12433 GSK paid

271 น.ต.หญงิ อทุมุพร หมืน่สกล 18780 รพ.ทหารอากาศ(สกีนั) paid

272 นาง อมุาภรณ์ ค าแชม่ ภ6750 dksh paid

273 ภญ. อไุรวรรณ ศลิปศภุกรวงศ์ 11690 รพ.ศริริาช paid

274 นส อไุรวรรณ โรจนก์งัวาล 8393
บรษัิท  แอสเทลลสั ฟารม์า (ไทย

แลนด)์ จ ากดั
paid

275 ภก. เอกพงษ์ กาชยั 20368 บรษัิท เอ็มเอสด ี(ประเทศไทย) จ ากดั รอช าระเงนิ

276 น.ส. เพลนินภา สถาน
บรษัิท อารเ์อ็กซ ์แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั

 (ส านักงานใหญ่)
paid

277 ภญ. โศรดา หวงัเมธกีลุ
คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั
paid
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