เลขที่ นอ02-ก.ค./60

(สาเนาคู่ฉบับ)
ประกาศองค์การเภสัชกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตาแหน่งต่างๆ
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
---------------------------------------ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
ปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตาแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม โดยกาหนด
รับพนักงาน จานวน 75 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจา จานวน 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 156 คน เข้ารับ
การทดสอบปฏิบัติงาน นั้น
องค์ ก ารเภสั ช กรรม โดยฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ได้ ท าการทดสอบ
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มาติดต่อที่แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เพื่อรับเอกสารการตรวจสุขภาพ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่า
ท่านสละสิทธิและองค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเข้าทางาน หากสุขภาพมีผลต่อลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับองค์การเภสัชกรรม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558
สาหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในลาดับสารอง ให้ขึ้นบัญชีสารองไว้กาหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560
(นายพิพัฒน์ นิยมการ)
รองผู้อานวยการ ทาการแทน
ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม

เลขที่ นอ02-ก.ค./60
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างๆ
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
-----------------------------------

พนักงาน
 วุฒิปริญญาตรี
1. ตาแหน่ง วิศวกร 4 (1992) สังกัดโรงงานผลิตยารังสิต 1
ตาแหน่ง วิศวกร 4 (0113) สังกัดกองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ตาแหน่ง วิศวกร 4 (1670) สังกัดโรงงานผลิตยารังสิต 1
ตาแหน่ง วิศวกร 4 (1091) สังกัดแผนกงานไฟฟ้าและสนับสนุนการผลิต กองการวิศวกรรม โรงงานผลิตยารังสิต 1
- ผู้สมัครไม่มาทดสอบปฏิบัติงาน 2. ตาแหน่ง วิศวกร 4 (1606) สังกัดแผนกแผนงานและบารุงรักษาป้องกัน กองบารุงรักษาเครื่องจักรกล ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
2.1

นาย พีรดนย์

คชทรัพย์

(ผู้สอบได้)

3. ตาแหน่ง นิติกร 4 (1375) สังกัดแผนกนิติการ กองกฎหมาย สานักอานวยการ
3.1

น.ส. ณัฐกานต์

ทัศนโกวิท

(ผู้สอบได้)

4. ตาแหน่ง นิติกร 4 (1605) สังกัดแผนกนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย สานักอานวยการ
4.1
4.2

น.ส. วลัยพรรณ
นาย ชญานนท์

จิตติกรยุทธนา
ค้าเจริญ

(ผู้สอบได้)
(สารอง)

5. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (2407) สังกัดกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักอานวยการ
5.1

นาย พรเทพ

ปฏิพงศ์วัฒนา

(ผู้สอบได้)

6. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1949) สังกัดแผนกระบบงานขาย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักอานวยการ
6.1

น.ส. ทัตติยา

เกิดธีระพงศ์

(ผู้สอบได้)

7. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1062) สังกัดแผนกระบบงานบัญชี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักอานวยการ
7.1

นาย อิทธิวัฒน์

ดิษาภิรมย์

(ผู้สอบได้)
/8. ตาแหน่ง.....
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8. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1348) สังกัดแผนกสารสนเทศการบริหาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักอานวยการ
8.1

น.ส. วิศนี

สุธรรมปวง

(ผู้สอบได้)

9. ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 4 (0020) สังกัดแผนกแผนงานประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ สานักอานวยการ
9.1
9.2
9.3
9.4

น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

อาทิมา
รุ่งกานต์
พารณ
วันวิสาข์

ธาราฉัตร
ภู่ตระกูล
มงคลศิริ
รัตนะ

(ผู้สอบได้)
(สารอง)
(สารอง)
(สารอง)

10. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหาร 4 (1647) สังกัดแผนกธุรการและจัดหาพัสดุช่าง กองสนับสนุนและบริการโรงงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
10.1 น.ส. วรัญญา
10.2 น.ส. พัชรินทร์

พิชิตกุลปัญญา
บุญฉิม

(ผู้สอบได้)
(สารอง)

11. ตาแหน่ง บุคลากร 4 (0137)(1291) สังกัดกลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์ กองแรงงานสัมพันธ์และวินัย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

กฤติน
รวิชา
ภัททราภรณ์
ธนาธรณ์
ฐานิตา

พุกกะเวส
พูลนุช
จงปัญญาพิชิต
เพ็ชรจูด
คงเมือง

(ผู้สอบได้)
(ผู้สอบได้)
(สารอง)
(สารอง)
(สารอง)

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
12. ตาแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 (1179) สังกัดแผนกสอบเทียบ 3 กองสอบเทียบและทดสอบ สานักอานวยการ
12.1 นาย พิสิฐ
12.2 นาย อฐิราช

หรัญราช
หงษ์วิจิตร

(ผู้สอบได้)
(สารอง)

13. ตาแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 (2528) สังกัดฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบปฏิบัติ 14. ตาแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 (0268) สังกัดแผนกซ่อมบารุงเครื่องจักรกลโรงงาน กองบารุงรักษาเครื่องจักรกล
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
14.1 นาย ชาญวิทย์

งามพันดุง

(ผู้สอบได้)
/15. ตาแหน่ง.....
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15. ตาแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 (2222) สังกัดแผนกงานไฟฟ้าและสนับสนุนการผลิต กองการวิศวกรรม โรงงานผลิตยารังสิต 1
15.1 นาย ชาญวิทย์

งามพันดุง

(ผู้สอบได้)

16. ตาแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 (2248) สังกัดแผนกไฟฟ้ากาลัง กองสนับสนุนและบริการโรงงาน ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
16.1 นาย ฐิติพงศ์

เข็มเงิน

(ผู้สอบได้)

17. ตาแหน่ง ช่างเครื่องกล 3 (0276) สังกัดแผนกซ่อมบารุงเครื่องจักรกลโรงงาน กองบารุงรักษาเครื่องจักรกล
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
17.1 นาย ภูวนาท
17.2 นาย ทรงวุฒิ

นามวิชัย
บัวเผื่อน

(ผู้สอบได้)
(สารอง)

18. ตาแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 (1187)(2374) สังกัดแผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ
ฝ่ายประกันคุณภาพ
18.1 น.ส. กรรณิการ์

เก้าเอี้ยน

(ผู้สอบได้)

19. ตาแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 (1464) สังกัดแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ
19.1 นาย สราวุธ

พวงทองใบ

(ผู้สอบได้)

20. ตาแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 (2317) สังกัดกลุ่มงานวิจัยวัคซีนจากไวรัส กลุ่มวิจัยชีววัตถุ สถาบันวิจัยและพัฒนา
20.1 น.ส. ธนิตา

คาดี

(ผู้สอบได้)

21. ตาแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 (2121) สังกัดกลุ่มควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
21.1 นาย ธนกร
21.2 น.ส. กรรณิการ์

รัตตัญญู
เก้าเอี้ยน

(ผู้สอบได้)
(สารอง)

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
22. ตาแหน่ง พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ 2 (0057) สังกัดแผนกสารสนเทศการบริหาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักอานวยการ
22.1 น.ส. สุนิสา
22.2 น.ส. ดวงหทัย
22.3 น.ส. ภัทรสินี

พุฒิวรรธนะ
ศิวะชิตพงศ์
เนียมชุ่มรัตน์

(ผู้สอบได้)
(สารอง)
(สารอง)

/23. ตาแหน่ง....
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23. ตาแหน่ง พนักงานธุรการ 2 (0346) สังกัดแผนกเวชปฏิบัติ กองการแพทย์และอนามัย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบปฏิบัติงาน 24. ตาแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0371)(0696)(0705) สังกัดแผนกบัญชีลูกหนี้ภาครัฐ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
24.1
24.2
24.3
24.4

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ปองกานต์
ชลิตา
อนงค์นาฏ
พิชฌานาสน์

ยุรศักดิ์
ชัยมานิต
กระจกภาพ
อ่อนอิงนอน

(ผู้สอบได้)
(ผู้สอบได้)
(ผู้สอบได้)
(สารอง)

25. ตาแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (1918) สังกัดแผนกบัญชีลูกหนี้ภาคเอกชน กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
25.1 น.ส. สิริลักษณ์

แก้วชมเชย

(ผู้สอบได้)

26. ตาแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0426) สังกัดแผนกบัญชีเจ้าหนี้ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
26.1 นาง อรทัย

ซุยเสนา

(ผู้สอบได้)

27. ตาแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0393) สังกัดแผนกบัญชีสินค้า กองบัญชีต้นทุน ฝ่ายบัญชีและการเงิน
27.1 น.ส. สุภิญญา

นกเงิน

(ผู้สอบได้)

28. ตาแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0380) สังกัดแผนกควบคุมเครดิตและติดตามหนี้สิน กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน
28.1 น.ส. ปรียาภัทร
28.2 น.ส. กัลยกร

อภินันทาสุวรรณ (ผู้สอบได้)
สถิตย์มั่น
(สารอง)

29. ตาแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0445)(0446) สังกัดแผนกตรวจจ่าย กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน
29.1 น.ส. อาภรณ์
29.2 น.ส. ธิดาพร
29.3 น.ส. วรรณพร

ยั่งยืนกุล
เสาโกมุท
จันทโนทัย

(ผู้สอบได้)
(ผู้สอบได้)
(สารอง)

30. ตาแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0558) สังกัดแผนกจัดทางบประมาณ กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
30.1 น.ส. ทัศวรรณ

เวชวงศา

(ผู้สอบได้)

31. ตาแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0406) สังกัดแผนกบริหารงานงบประมาณ กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
31.1 น.ส. สิรินญา
31.2 น.ส. เพชรรัตน์

บุญชื่น
ศิวะเสน

(ผู้สอบได้)
(สารอง)
/32. ตาแหน่ง....
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-632. ตาแหน่ง พนักงานการเงิน 2 (1867) สังกัดแผนกบริหารการเงิน กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน
32.1 น.ส. วราภรณ์

เฉลยสุข

(ผู้สอบได้)

33. ตาแหน่ง พนักงานการเงิน 2 (0432) สังกัดแผนกการเงิน กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบปฏิบัติงาน 34. ตาแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0692)(0946) สังกัดแผนกบริหารเขตการขายภาคเอกชนส่วนภูมิภาค กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
ตาแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0566) สังกัดแผนกบริหารการสั่งซื้อ 2 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
ตาแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0526) สังกัดแผนกบริหารการสั่งซื้อ 3 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบปฏิบัติงาน 35. ตาแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0798)(0806) สังกัดแผนกร้านค้า 4 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
35.1 นาย ธานินทร์

รองละคร

(ผู้สอบได้)

36. ตาแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0541) สังกัดแผนกบริหารการสั่งซื้อ 1 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
36.1 นาย นวพรรษ

วิทยอานวยคุณ (ผู้สอบได้)

 วุฒมิ ัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
37. ตาแหน่ง พนักงานการผลิต 1 (1855) สังกัดแผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา
- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบปฏิบัติงาน 38. ตาแหน่ง พนักงานจัดส่ง 1 (0695)(0707) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภาค กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
38.1
38.2
38.3

นาย ณัฐดนัย
นาย ธรณ์เทพ
น.ส. ภานุพร

หนูเจริญ
ศรีเพ็ง
นนทศักดิ์

(ผู้สอบได้)
(ผู้สอบได้)
(สารอง)

/ลูกจ้างประจา....
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ลูกจ้างประจา
 วุฒิปริญญาตรี
39. ลูกจ้างประจา (2114)(2132)(2518) สังกัดฝ่ายการตลาดและการขาย
39.1
39.2
39.3

น.ส. ณัฐปภัสร์
น.ส. นทีกาญจน์
น.ส. ภิรมยา

โกมลมาลย์
สูยะนันทน์
คาศรี

(ผู้สอบได้)
(ผู้สอบได้)
(สารอง)

ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 กย.62)
 วุฒิปริญญาตรี
40. ลูกจ้างชั่วคราว (2483) สังกัดกลุ่มงานด้านบริหารงานวิจัย กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
40.1

นาย นราธร

ปิ่นเพ็ชร์

(ผู้สอบได้)

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
41. ลูกจ้างชั่วคราว (2031) สังกัดกองธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายการตลาดและการขาย
41.1

น.ส. ปราณปรียา

ยุรศักดิ์

(ผู้สอบได้)

42. ลูกจ้างชั่วคราว (2032 - 2036) สังกัดแผนกร้านค้า 1 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
42.1
42.2

น.ส. อังกุมา
น.ส. ปราณปรียา

เหลือรักษ์
ยุรศักดิ์

(ผู้สอบได้)
(ผู้สอบได้)

43. ลูกจ้างชั่วคราว (2040)(2042) สังกัดแผนกร้านค้า 3 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
ลูกจ้างชั่วคราว (2044) สังกัดแผนกจัดซื้อ 1 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบปฏิบัติงาน 44. ลูกจ้างชั่วคราว (2480 - 2481) สังกัดแผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ กองจัดซื้อและสารองบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ์
44.1

น.ส. น้าทิพย์

จิตต์ซื่อ

(ผู้สอบได้)

45. ลูกจ้างชั่วคราว (2482) สังกัดแผนกแผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
45.1

น.ส. น้าทิพย์

จิตต์ซื่อ

(ผู้สอบได้)
/46. ลูกจ้างฯ....
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 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (สายวิทยาศาสตร์)
46. ลูกจ้างชั่วคราว (2197) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา
ฝ่ายประกันคุณภาพ
46.1

น.ส. ปวีณา

สีน้าอ้อม

(ผู้สอบได้)

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6
47. ลูกจ้างชั่วคราว (2023) สังกัดกองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
ลูกจ้างชั่วคราว (2024)(2420)(2294) สังกัดแผนกงานผลิต 1 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
ลูกจ้างชั่วคราว (2025) สังกัดแผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
ลูกจ้างชั่วคราว (2027) สังกัดแผนกงานผลิต 4 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบปฏิบัติงาน 48. ลูกจ้างชั่วคราว (2026) สังกัดแผนกงานผลิต 3 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
48.1

นาย อารยะ

สุขประจันทร์

(ผู้สอบได้)

49. ลูกจ้างชั่วคราว (2030) สังกัดกลุ่มงานผลิตตัวยาสมุนไพร กองผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
49.1

นาย ธีรพัฒน์

วงษ์ขยาย

(ผู้สอบได้)

ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 2 ปี)
 วุฒิปริญญาตรี
50. ลูกจ้างชั่วคราว (2019)(2231) สังกัดฝ่ายการตลาดและการขาย
50.1
50.2

น.ส. ปพิชญา
น.ส. ศศิกานต์

โชติกะพุกกณะ
สุรชาติพิทักษ์

(ผู้สอบได้)
(ผู้สอบได้)

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
51. ลูกจ้างชั่วคราว (2289-2290)(2311)(2327) สังกัดแผนกยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ายผลิตยา
51.1

นาย ณัชพล

บุญญาดีวงศ์

(ผู้สอบได้)

52. ลูกจ้างชั่วคราว (2077-2078) สังกัดแผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา
ลูกจ้างชั่วคราว (2067-2069) สังกัดแผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา
ลูกจ้างชั่วคราว (2088-2095)(2328)สังกัดแผนกยาเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3 ฝ่ายผลิตยา
/ลูกจ้างชั่วคราว.....
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ลูกจ้างชั่วคราว (2009) สังกัดแผนกแผนงานและบารุงรักษาฯ กองบารุงรักษาฯ ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ลูกจ้างชั่วคราว (2015) สังกัดแผนกมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ
ลูกจ้างชั่วคราว (2021) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนกลาง กองคลังและกระจายฯ ฝ่ายบริหารพัสดุฯ
- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบปฏิบัติงาน  วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์
53. ลูกจ้างชั่วคราว (2319) สังกัดแผนกพัฒนากระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ
ลูกจ้างชั่วคราว (2106) สังกัดแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ
ลูกจ้างชั่วคราว (2382) สังกัดแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ
ลูกจ้างชั่วคราว (2107-2114) สังกัดกองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ
ลูกจ้างชั่วคราว (2017) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา
ฝ่ายประกันคุณภาพ
ลูกจ้างชั่วคราว (2128) สังกัดกลุ่มควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
ลูกจ้างชั่วคราว (2015) สังกัดแผนกมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ
ลูกจ้างชั่วคราว (2125) สังกัดกลุ่มงานวิจัยวัคซีนจากไวรัส กลุ่มวิจัยชีววัตถุ สถาบันวิจัยและพัฒนา
- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบปฏิบัติงาน 54. ลูกจ้างชั่วคราว (2309)(2016) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ
54.1

นาย ปรีชา

อ่อนท่าลาด

(ผู้สอบได้)

55. ลูกจ้างชั่วคราว (2018) สังกัดกลุ่มศึกษาชีวสมมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
55.1

นาย ปรีชา

อ่อนท่าลาด

(ผู้สอบได้)

ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี)
 วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) /มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
56. ลูกจ้างชั่วคราว (2221)(2229) สังกัดกลุ่มการผลิต 1 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
56.1

น.ส. กราบแก้ว

เอี่ยมสอาด

(ผู้สอบได้)

57. ลูกจ้างชั่วคราว (2214-2220) สังกัดกลุ่มการผลิต 2 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
57.1

น.ส. นริศรา

แสนสุข

(ผู้สอบได้)

