
 
(ส าเนาคูฉบับ) 

 
 

 
 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน, จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 
---------------------------------------- 

 ตามประกาศองคแการเภสัชกรรม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การรับสมัครบุคคล       
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเป็นพนักงาน, จางเป็นลูกจางชั่วคราว สังกัดหนวยงานในองคแการเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุ        
เป็นพนักงานจ านวน 75 อัตรา และจางเป็นลูกจางประจ า จ านวน 3 คน ลูกจางชั่วคราว จ านวน 156 คน ซ่ึงได
ปิดรับสมัครไปแลว นั้น 
 องคแการเภสัชกรรม ก าหนดใหมีการสอบขอเขียนในวันเสารแที่  26 สิงหาคม พ.ศ.2560                   
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีรายละเอียดสถานที่สอบตามบัญชีแนบทายประกาศ โดยในการสอบคัดเลือกครั้งนี้    
มีระเบียบปฏับัติและรายละเอียดในการสอบ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

1. วิชาสอบคัดเลือก และเวลาสอบ 
 

วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม เวลาเขาหองสอบ เวลาที่สอบ 
 วิชาความรูความสามารถทั่วไป และ/หรือความถนัด 40 

08.50 น. 09.00 - 11.00 น. 
วิชาภาษาอังกฤษ 20 
วิชาเฉพาะต าแหนง 40 12.50 น. 13.00 - 15.00 น. 

 
 

2. ก าหนดคะแนนในการสอบ 
 2.1 สอบขอเขียน 3 วิชา คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 

- วิชาความรูความสามารถทั่วไป และ/หรือความถนัด คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
- วิชาเฉพาะต าแหนง     คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
- วิชาภาษาอังกฤษ     คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

3. ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 

 3.1 ผูเขาสอบตองแตงกายสุภาพเรียบรอย และเหมาะสมกับสถานที่สอบ  
  - สุภาพสตรี สวมเสื้อคอปก กระโปรง หรือกางเกงขายาว สวมรองเทาหุมสน หรือรัดสน        
ไมสวมใสเสื้อแขนกุด ไมสวมแจ็คเก็ต ไมใสกางเกงขาสั้น  
  - สุภาพบุรุษ สวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน ไม
สวมแจ็คเก็ต ไมใสกางเกงขาสั้น  
  - ผูที่อยูในสภาพมึนเมา หรือมีกลิ่นสุรา ไมอนุญาตใหเขาสอบทุกกรณี 
 

 3.2 เป็นหนาที่ของผูมีสิทธิเขาสอบที่จะตองทราบ วัน เวลา สถานที่สอบและจะตองเขาสอบตามวันเวลา 
และสถานที่สอบที่ก าหนดไว  
 

 3.3 ผูเขาสอบควรศึกษาเสนทางการเดินทางไปสนามสอบลวงหนา และควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่ม
เวลาสอบ 30 นาที แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 
 
 /3.4 ผูมีสิทธิ..... 
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 3.4 ผูมีสิทธิเขาสอบที่ไปถึงหองสอบ หลังจากท่ีไดเริ่มสอบแลว 30 นาทีจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 
 3.5 ผูเขาสอบจะตองน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรที่ออกโดยราชการที่มีเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก และรูปถายที่ชัดเจน ฉบับจริงที่มีสภาพสมบูรณแ และยังไมหมดอายุ มาแสดง หากไมมีบัตร
ดังกลาวแสดงตนในการสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบ  
 

 หากไมมีบัตรประจ าตัวประชาชน  ใหใชค าขอมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป. 2 
หรือใบเหลือง) ฉบับจริงมาแสดง หากผูใดไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการด าเนินการสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบจะ
พิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบได 
 

 ขอมูลชื่อ-สกุล และเลขที่บัตรประชาชน ตองตรงกับที่ใชในการสมัครสอบ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
หลังจากที่ไดสมัครสอบ ใหน าหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุลพรอมเซ็นรับรองส าเนาถูกตองยื่นตอกรรมการ   
คุมสอบดวย 
 

 3.6 ผูมีสิทธิเขาสอบจะตองนั่งสอบ ตามที่นั่ง และหองสอบที่กรรมการด าเนินการสอบก าหนดให ผูใด          
ที่นั่งสอบผิดที่หรือผิดหองสอบจะไมไดรับการตรวจใหคะแนนในการสอบครั้งนี้ 
 

 3.7 อนุญาตใหน าเฉพาะปากกา ดินสอ 2B ขึ้นไป กบเหลาดินสอ ยางลบ และกระเปาสตางคแ เขาหอง
สอบได 
 

 3.8 หามน ากลองอุปกรณแเครื่องเขียน กระเปาถือสตรี กระเปาสัมภาระ กระดาษ หนังสือ โทรศัพทแมือถือ  
วิทยุติดตามตัว อุปกรณแสื่อสารใดๆ อุปกรณแที่สามารถบันทึกภาพหรือเสียงได พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสแ อุปกรณแ 
ชวยค านวณ นาฬิกาทุกชนิด กลองถายรูป ไมบรรทัด เขาหองสอบโดยเด็ดขาด 
 ศูนยแสอบฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของเครื่องมือ อุปกรณแตางๆ ที่ไมไดรับอนุญาตใหน าเขา         
หองสอบ 
 3.9 ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามค าแนะน าของกรรมการคุมสอบ และค าอธิบายหนาปกแบบทดสอบ        
อยางเครงครัด 
 

 3.10 หามผูเขาสอบคัดลอกขอสอบ หรือน าแบบทดสอบและกระดาษค าตอบออกจากหองสอบเด็ดขาด 
 

 3.11 ถาสอบเสร็จกอนเวลา หรือไมประสงคแจะสอบตอไป เมื่อสงค าตอบนั้นแลว จะตองไดรับอนุญาต
จากกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบจึงจะออกจากหองสอบได ทั้งนี้จะไมอนุญาตใหออกจากหองสอบกอนเวลา 
11.00 น. (ชวงเชา) และ 14.30 น. (ชวงบาย) 
 

 3.12 เมื่อหมดเวลาท าขอสอบ กรรมการด าเนินการสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบสั่งใหหยุดท าขอสอบ 
จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อหัวหนาหองสอบ หรือเจาหนาที่คุมสอบไดอนุญาต 
 

 3.13 หามกระท าการใดๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ หากปรากฏพบวามีการทุจริต องคแการเภสัชกรรม
จะตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี ้
 

4. องคแการเภสัชกรรม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 
15.00 น. บริเวณชั้น 1 อาคารอ านวยการ องค์การเภสัชกรรม และทางเวปไซค์ www.gpo.or.th  
 
  
 
 

 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  16  สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
 

(นายนิพนธแ  อัตนวานิช) 
รองผูอ านวยการองคแการเภสัชกรรม 
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รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

----------------------------------- 
 

พนักงาน 
 

  วุฒิปริญญาโท 
 

1. ต าแหนง นักวิทยาศาสตรแ 5 (1325) สังกัดกองผลิตวัคซีนจากแบคทีเรีย ฝุายชีววัตถุ 
  (หองสอบ : 3-101B  อาคาร 3 อไุรรัตนแ ชั้น 1) 
 

1.1 น.ส. กรรณิการแ ขวัญชุม 
1.2 น.ส. ณัชชา ปิ่นเขียน 
1.3 น.ส. ภริตา ทองสุขนอก 
1.4 น.ส. นันทวรรณ สินปราณี 
1.5 น.ส. ณัฐกานตแ หนูรุน 
1.6 น.ส. ชุติมณฑนแ ทองพรม 
1.7 นาย จตุรงคแ เหลาแหลม 
1.8 น.ส. กฤษติญา นอยประไพ 
1.9 น.ส. สุจรรยา ฉายแสง 

1.10 น.ส. อารีรัตนแ เชาวแสมบูรณแ 
1.11 น.ส. นราวดี รุจนพันธแ 
1.12 น.ส. นพรัตนแ ศรีมาก 
1.13 นาย จิระ สากลวารี 
1.14 น.ส. ปรียาพรรณ ศรีพลอย 
1.15 น.ส. ปรียาภรณแ ดอกไม 
1.16 น.ส. ปใทมา ไชยเวช 
1.17 น.ส. กรรณิการแ สุขเกื้อ 
1.18 นาย ฐานะ นาคทอง 
1.19 นาย เปรมศักดิ ์ ชัยวิวัฒนแตระกูล 
1.20 น.ส. นิชากานตแ ดอกกุหลาบ 
1.21 น.ส. กมลชนก หวังจิต 
1.22 น.ส. เกศินี ก าพุฒ 
1.23 น.ส. เสาวรภยแ หินกาล 
1.24 น.ส. พิมพแภัทร ฉันทวรศักดิ์ 
1.25 น.ส. บุษปวัน โสภณฤทธิเดช 
1.26 นาย คณุตมแ พรมด ี
1.27 น.ส. ณัฐกฤตา ภูทับทิม 
1.28 น.ส. กุณฑล ี รางนอย 
1.29 น.ส. ภัทรพร คงมี 
1.30 น.ส. ศิริยาภรณแ ธรรมชาติ 

/1.31 น.ส.กุลนันทนแ..... 



 
1.31 น.ส. กุลนันทนแ รุงนาไร 
1.32 น.ส. พรรณธิภา สงเสริมพานิช 
1.33 นาย เดชบดี ดวงศาลเจา 
1.34 น.ส. สุณัฐฐา วิงวอน 
1.35 นาย เกรียงไกร การชัยศรี 
1.36 น.ส. นารถชนก ศรีโท 
1.37 นาย สุรศักดิ์ ธนัชาพิศุทธิ์ 
1.38 น.ส. ธนิยา สังขแทิตน ุ
1.39 น.ส. ณัฐภัสสร ธัญญาธารินันทแ 
1.40 นาย ชาญวิทยแ ชูแกว 
1.41 น.ส. ฐิติภา บุญยืน 
1.42 น.ส. โสรยา แสงจันทรแ 
1.43 น.ส. การตแธีราณัฐ สุทธี 
1.44 นาย ธนกฤต บุญไชยดุง 

 
  วุฒิปริญญาตรี 
 

2. ต าแหนง วิศวกร 4 (1992) สังกัดโรงงานผลิตยารังสิต 1  
  (หองสอบ : 3-103  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 1) 
 

2.1 นาย ทยากร หงษแทรัพยแภิญโญ 
2.2 นาย ศิรสิทธิ์ ตรีทิพยรักษแ 
2.3 นาย ณัฐดนัย เฟ่ืองระยา 
2.4 นาย เสรีภาพ บุญสิทธิ์ 
2.5 นาย ณรงคแเดช แซลิ้ม 
2.6 นาย อ านาจ ทวยสอน 
2.7 นาย ดุสิต ปิยะกุล 
2.8 นาย อาคม พวงน้ าอาง 
2.9 นาย โชติวิทยแ คงสมบูรณแ 

2.10 นาย พุฒิพงศแ ชยันโต 
2.11 นาย พุทธิพงศแ ไชยสีทา 
2.12 นาย ชาคริต เอ๊ียวชัยพร 
2.13 นาย คมกฤช พรหมศิลา 
2.14 นาย จตุภูม ิ พุมด า 
2.15 นาย ศิริชัย จันทรแเหลือง 
2.16 นาย ชาญณรงคแ เชียงที 

 
 

 
/3. ต าแหนง..... 
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3. ต าแหนง วิศวกร 4 (0113) สังกัดกองวิศวกรรม ฝุายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
   ต าแหนง วิศวกร 4 (1670) สังกัดโรงงานผลิตยารังสิต 1 
   ต าแหนง วิศวกร 4 (1091) สังกัดแผนกงานไฟฟูาและสนับสนุนการผลิต กองการวิศวกรรม โรงงานผลิตยารังสิต 1   
     (หองสอบ : 3-210  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 2) 
 

3.1 นาย นราธิป ชวลี 
3.2 นาย ธนาณัติ แสนกุย 
3.3 นาย ภูวดล นามวิชัย 
3.4 นาย วีระ มิ่งเมือง 
3.5 นาย เภิรแนชัย สมหมาย 
3.6 นาย ชัยนรินทแ ฉัตรกุล ณ อยุธยา 
3.7 นาย ศกร สังขแนอย 
3.8 นาย วีรพงศแ ไชยมีสุข 
3.9 นาย กฤษณศักดิ์ แกวสนิท 
3.10 นาย ภาคิน คุณาธิปกรณแ 
3.11 นาย ฐาปนันทแ สละชีพ 
3.12 นาย วรพงษแ ค าด ี
3.13 นาย จักรพงษแ ติดยง 
3.14 น.ส. อัจฉรา กันธิยะ 
3.15 นาย พงศธร แสงปาน 

 
4. ต าแหนง วิศวกร 4 (1306) สังกัดโรงงานผลิตยารังสิต 1 
  (หองสอบ : 3-210  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 2) 
 

4.1 นาย เสกชัย เสนหา 
4.2 นาย พรภพ คงรอด 
4.3 นาย กรวิชญแ ซื่อสัตยแ 
4.4 นาย ทศพร น้ าเพชร 
4.5 นาย ดนัยณัฐ ถาวร 

 
5. ต าแหนง วิศวกร 4 (1606) สังกัดแผนกแผนงานและบ ารุงรักษาปูองกัน กองบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  
     ฝุายเทคโนโลยีและวิศวกรรม  
  (หองสอบ : 3-103  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 1) 
 

5.1 นาย พีรดนยแ คชทรัพยแ 
5.2 น.ส. วิจิตรา วรรธนะปกรณแ 
5.3 นาย นรินทรแ พงษแโสภา 
5.4 น.ส. บุณยอร ซื่อสัตยแน าเจริญ 

/5.5 น.ส.ยุวดี..... 
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5.5 น.ส. ยุวดี โพธิหมื่นทิพยแ 
5.6 นาย อภิสิทธิ์ นนทิพิเชฐ 
5.7 น.ส. ธณัฎฐา อุทยานานนทแ 
5.8 นาย ธนิสร แพวิเศษ 

 
6. ต าแหนง นิติกร 4 (1375) สังกัดแผนกนิติการ กองกฎหมาย ส านักอ านวยการ 
   ต าแหนง นิติกร 4 (1605) สังกัดแผนกนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย ส านักอ านวยการ 
  (หองสอบ : 3-515  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 5) 
 

6.1 น.ส. ณัฐกานตแ ทัศนโกวิท 
6.2 นาย ชญานนทแ คาเจริญ 
6.3 น.ส. วิชิดา วิสมิตะนันทแ 
6.4 น.ส. ฌานิดา นิยะพัตรแ 
6.5 น.ส. สุชญา จิตสุภานันทแ 
6.6 น.ส. พลอยวดี ตั้งศรีวิริยะกุล 
6.7 นาย ภานุวัฒนแ ก าแพง 
6.8 นาย ปใณณพัฒนแ เสนหา 
6.9 น.ส. เกศวลี ปี่ทอง 

6.10 น.ส. วลัยพรรณ จิตติกรยุทธนา 
6.11 น.ส. กนกวรรณ ดานเลิศฤทธิ์ 
6.12 น.ส. พีรยา หองโสภา 
6.13 นาย บรรลือ ตองเคียน 

 
7. ต าแหนง นักวิทยาศาสตรแ 4 (2218) สังกัดแผนกผลิตแอนติท็อกซิน กองเซรุม ฝุายชีววัตถุ 
  (หองสอบ : 3-101B  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 1) 
 

7.1 น.ส. กรัตเพชร วงษแชารี 
7.2 น.ส. พวงผกา ปใญญาวงศแ 
7.3 น.ส. รุจาภา จ ารัส 
7.4 น.ส. จิชฎา จีระวิวิธพร 
7.5 นาย ยศกร ยศชาติ 
7.6 นาย ศิริพงษแ ธวัชสุภา 
7.7 น.ส. จริยา รื่นรวย 
7.8 น.ส. กาญจนา เธอจะโปฺะ 
7.9 น.ส. กมลศรี นวลค า 

7.10 น.ส. จิตตราภรณแ แชมชอย 
7.11 น.ส. สุพิชญา วางพรม 
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7.12 น.ส. ธนันธร ปาละกูล 
7.13 น.ส. ประภาสิริ จันตะน ี
7.14 น.ส. ณัฐกฤตา ทอนมาตยแ 
7.15 น.ส. ภัทชธีญา พวงแกว 
7.16 น.ส. สิริกร จงศร ี
7.17 น.ส. ภัทราพร ตอรบรัมยแ 
7.18 น.ส. กรกนก โพธิ์สุข 
7.19 น.ส. กมลชนก ตาละซอน 
7.20 น.ส. ณัฐสุดา กลิ่นแกว 
7.21 น.ส. วราภรณแ แกวมณี 
7.22 นาย รณกร ฐิติรัฐกร 
7.23 น.ส. นางสิริวิภา โคตรประทุม 
7.24 นาย ชาติภูมิ ชูทิ่ง 
7.25 น.ส. สโรชินี สินบัวทอง 
7.26 น.ส. นารถระวี อนศรีสวัสดื์ 
7.27 น.ส. ณัฐฌา เหลืองสองเเสง 
7.28 น.ส. กรรณิการแ หยองบางไทร 
7.29 น.ส. วิจิตรา ธนาทิพยกุล 
7.30 นาย พันศักดิ์ ยอดอุสาหแ 
7.31 น.ส. กัลยาณ ี ศรีสุขพันธแ 
7.32 น.ส. พรพิมล นนทโคตร 
7.33 น.ส. ขวัญหทัย รุงทิวาเรืองรอง 
7.34 นาย ณัฐพล สีโหมด 
7.35 น.ส. มัชฌิมา จันทราช 
7.36 น.ส. ภัคจิรา ถิ่นทุงทอง 
7.37 น.ส. ฐานิกา รุงทอง 
7.38 นาย อนุพนธแ แกวมณีวัฒนแ 
7.39 น.ส. ธันยรัตนแ ภิญโญ 
7.40 น.ส. นิภาพร ธรรมโชติ 
7.41 น.ส. นันทิศา จรอ า 
7.42 น.ส. ภัทราพร นันเปียง 
7.43 น.ส. ณัฐสุดา อินสอน 
7.44 น.ส. สดุดี หมอยา 
7.45 น.ส. ณิชาภา ชมภู 
7.46 นาย อิศราวุธ แสงภักด ี
7.47 น.ส. ธัญจิรา ฤทธิทิศ 
7.48 น.ส. สุพัตรา ทองทา 
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7.49 น.ส. อรจิตรา ปรางงาม 
7.50 น.ส. สุธิตา วังสตัม 
7.51 น.ส. สาลินี ดวงปใ้น 
7.52 น.ส. ทิฆัมพร ศิริบูรณแ 
7.53 น.ส. แพรวนภา แกวบุญปใน 

 
8. ต าแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอรแ 4 (2407) สังกัดกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักอ านวยการ 
   ต าแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอรแ 4 (1949) สังกัดแผนกระบบงานขาย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  
              ส านักอ านวยการ 
   ต าแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอรแ 4 (1062) สังกัดแผนกระบบงานบัญชี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  
               ส านักอ านวยการ 
   ต าแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอรแ 4 (1348) สังกัดแผนกสารสนเทศการบริหาร กองเทคโนโลยีสาร-  
               สนเทศ ส านักอ านวยการ 
  (ล าดับที่ 8.1 - 8.44     หองสอบ : 3-201   อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 2) 
  (ล าดับที่ 8.45 - 8.76    หองสอบ : 3-201A  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 2) 
  (ล าดับที่ 8.77 - 8.103  หองสอบ : 3-202   อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 2) 
 

8.1 นาย ณัฐภัทร แจงจั่น 
8.2 น.ส. ปณิดา นันทยานา 
8.3 นาย พงษแอนันตแ จันทรแสอง 
8.4 นาย ธีวริทธิ์ แทรกสุข 
8.5 นาย ภัทรพงศแ อัคระมณีรัตนแ 
8.6 นาย อธิรัญ แกวหนูนวล 
8.7 น.ส. นภาดา เฉยสุดใจ 
8.8 น.ส. สวิชญา เนียมหอม 
8.9 นาย เอกวุฒิ รัตตะวัน 

8.10 นาย เกียรติศักดิ์ สุขพงษแไทย 
8.11 น.ส. วิศนี สุธรรมปวง 
8.12 นาย พิฆเนศ สมพิพงษแ 
8.13 นาย อติเทพ วงคแเกตุเพชร 
8.14 น.ส. สุกัญญา โคตะมะ 
8.15 น.ส. วรพร บัวสาย 
8.16 นาย ศรายุทธ หุนตระณ ี
8.17 น.ส. มัลลิกา มูหะหมัด 
8.18 น.ส. บุษบา วงษา 
8.19 นาย สรวิทยแ ทองเอ่ียม 
8.20 นาย ตระกูลพันธแ พุทธจร 
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8.21 นาย จ ารัตนแ ดอกพอง 
8.22 น.ส. นัจกร ยันตแวิเศษ 
8.23 น.ส. จิราพร เทพทอง 
8.24 นาย ปฐมพงษแ ใครวานิช 
8.25 นาย ธรรมภพ สันติพิทักษแ 
8.26 นาย รสิญจนแ ไตรรัตนโชติ 
8.27 น.ส. ณัฏฐแกฤตา นิมิตโภคานันทแ 
8.28 นาย บรรณรต พ่ึงกสิกร 
8.29 นาย อมรเทพ สืบสาย 
8.30 น.ส. อิสยาภรณแ พงษแสุนทรศร ี
8.31 นาย พลาพล วรกัลยากุล 
8.32 น.ส. เนตรชนา อนถาวร 
8.33 น.ส. สุกัญญา จันทะนาม 
8.34 นาย พรเทพ ปฏิพงศแวัฒนา 
8.35 นาย สัณศวัฒนแ เพ็ชรแประกอบ 
8.36 นาย ภัทร กลัดเเกว 
8.37 น.ส. กมลวรรณ ยอดชมภู 
8.38 นาย ปวเรศ ทองลอย 
8.39 นาย กฤตภาส ศิริภัทรถาวร 
8.40 นาย ณัฐิวุฒิ อินทา 
8.41 น.ส. อารียา ถิ่นขจร 
8.42 นาย รัชมงคล ชีพชูเกียรติ 
8.43 น.ส. เบญจวรรณแ ไกรนิตยแ 
8.44 น.ส. จริยาภา จันทรแกลั่น 
8.45 น.ส. จิราพัชร พิมเสน 
8.46 น.ส. กชพร เพียรรุงเรือง 
8.47 น.ส. ชนิกานตแ อภินันทาสุวรรณ 
8.48 นาย กรวิชญแ ไทยฉาย 
8.49 น.ส. เพียงพิทัย เจิมแกว 
8.50 น.ส. เกษราภรณแ สีดาค า 
8.51 นาย ธนัตพร พานอุน 
8.52 นาย วรพล ระดมกิจ 
8.53 นาย อิทธิวัฒนแ ดิษาภิรมยแ 
8.54 นาย สุเมธ รัตนวัน 
8.55 น.ส. ทัตติยา เกิดธีระพงศแ 
8.56 นาย ธนคม ใจซื่อกุล 
8.57 นาย ภูเบศ จิตตยานนทแ 
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8.58 นาย สุรัตนแ มาจุฬา 
8.59 น.ส. ศศิตา ทอมูลไพร 
8.60 น.ส. สุภาพร อ่ิมชื่น 
8.61 น.ส. จุไรวรรณ แจมจันทรแ 
8.62 น.ส. อังสุณียแ ดีปใน้ 
8.63 นาย พงศกร โสธนนทแ 
8.64 นาย พิศิษฐแ สงัดกิจ 
8.65 นาย ตระกูล วงศา 
8.66 นาย ธนภัทรแ ไชยพิตร 
8.67 นาย ธัชวีรแ ประสานวรรณ 
8.68 นาย วรวิทยแ มุงชัยสงคแ 
8.69 นาย เอกชัย ยานกลาง 
8.70 นาย วุฒิพงษแ วิรติกุล 
8.71 น.ส. พรทิรา อินทรแพรหม 
8.72 น.ส. ประทุมวรรณ วันเพ็ญ 
8.73 นาย ฤทธิชัย มะโนรา 
8.74 น.ส. วันวิสา สราญณิยธรรม 
8.75 น.ส. พัชรินทรแ ศิริรักษแ 
8.76 นาย กมลสิงหแ ศรีสาสนแรัตนแ 
8.77 นาย คมเดช ชัยศร 
8.78 น.ส. ทิฆัมพร หวังถวิล 
8.79 น.ส. เพ็ญพิสุทธิ์ สุภคุต 
8.80 นาย วีระ ทิพยแศิริ 
8.81 น.ส. ปรฉัตร จริงจิตร 
8.82 นาย ชญานนทแ อินทโชติ 
8.83 น.ส. รักษแสุดา เจียมศักดานุวัฒนแ 
8.84 นาย เอกราช ภูพูล 
8.85 นาย คณิศร สีอันยู 
8.86 น.ส. มุกดา หวยทราย 
8.87 นาย วิวัฒนแ ยาบุษด ี
8.88 นาย ศิวกร วงษแสละ 
8.89 นาย ธนกฤต ชื่นชม 
8.90 น.ส. สุรนาถ วงษแประเสริฐ 
8.91 นาย คัสธรณแ แซตั้ง 
8.92 นาย วชิรพันธแ เชื้อหมอ 
8.93 นาย ฐาปนาท เสนานนทแ 
8.94 นาย ณรงคแศักดิ์ สุขสถิตยแ 
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8.95 น.ส. ปสุตา ใจดี 
8.96 น.ส. ศศิมา แซหยี่ 
8.97 น.ส. สิรามล ขุนไชย 
8.98 นาย ธนเดช ทรัพยแเมธา 
8.99 นาย ขจรศักดิ์ พรมเกษา 

8.100 นาย ศุภกิจ ค าแพง 
8.101 นาย ธนาศักดิ์ หองแซง 
8.102 น.ส. สิริรัตนแ มณีอินทรแ 
8.103 นาย องอาจ ชัยขุนพล 

 
9. ต าแหนง นักประชาสัมพันธแ 4 (0020) สังกัดแผนกแผนงานประชาสัมพันธแ กองประชาสัมพันธแ ส านักอ านวยการ 
  (ล าดับที่ 9.1 - 9.40 หองสอบ : 3-101   อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 1) 
  (ล าดับที่ 9.41 - 9.71 หองสอบ : 3-102   อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 1) 
 

9.1 น.ส. อารดา มวงกรุง 
9.2 น.ส. วิภาดา นามบาน 
9.3        วาที ่ร.ต.บุญญฤทธิ์ พรหมนุช 
9.4 น.ส. อาทิมา ธาราฉัตร 
9.5 น.ส. มัญชุพร แกวตรีวงษแ 
9.6 น.ส. ศิริลักษณแ ชัยมงคล 
9.7 น.ส. วิมลทิพยแ นามเขื่อนแพทยแ 
9.8 น.ส. ลัคนแสุมน มั่งมีทรัพยแ 
9.9 น.ส. วีณา ปาทแวา 

9.10 นาย คณิน คุณวุฒิ 
9.11 น.ส. ชนิรัตนแ ทองสุข 
9.12 น.ส. วิรัญญา รักแฟง 
9.13 น.ส. เบญจมาศ อุตรัตนแ 
9.14 น.ส. พรพรรณ ชมงาม 
9.15 น.ส. อภิญญา คงทน 
9.16 น.ส. เนตรนภา วงษแมาลี 
9.17 น.ส. นิชาภัทร จิ้มลิ้มเลิศ 
9.18 นาย สิทธิกร ไชยศิิริ 
9.19 นาย กนก กาญจนวิจิตร 
9.20 น.ส. วันวิสาขแ รัตนะ 
9.21 น.ส. ขวัญแกว ผดุงพิพัฒนแบวร 
9.22 น.ส. สรัญญา ตรงตอศักดิ์ 
9.23 นาย วรากร วงศแโกศลสุข 
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9.24 นาย แมนนิมิตร โพธิ์หลาม 
9.25 น.ส. คนิลเนตร ชมสุข 
9.26 น.ส. บุศยแวรรณ นอยสงา 
9.27 นาย พารณ มงคลศิริ 
9.28 นาย พรชัย เอ่ียมนุย 
9.29 นาย อานนทแณัฏฐแ จันทรประภาสุข 
9.30 นาย สโรช พิมพกรรณแ 
9.31 นาย จิรพัฒนแ กิติจันทรแ 
9.32 น.ส. ชัชชนัญ มัธยมจันทรแ 
9.33 น.ส. รีตา อัจฉริยะประสิทธิ์ 
9.34 น.ส. กุศุมา สุขข า 
9.35 น.ส. ธันยแชนก ชัยพงคแ 
9.36 น.ส. พัชรศิริธร เจริญดง 
9.37 น.ส. วรัญญา วงศแวรรธนะโชติ 
9.38 น.ส. พัชรีภรณแ ชาญชัชวาลยแ 
9.39 น.ส. รตินันทแ พงษแสุวรรณ 
9.40 น.ส. พนิตตา ฤทธินาคา 
9.41 น.ส. ภรภัทร ธัญญเจริญ 
9.42 น.ส. บุญพิทักษแ ภาทรัพยแเจริญ 
9.43 นาย ทัศนแพล อินทรสมบูรณแ 
9.44 น.ส. ภัทรภร ผองแผว 
9.45 นาย ภานุพงศแ งามศิริ 
9.46 น.ส. รุงกานตแ ภูตระกูล 
9.47 น.ส. อรสา ศิริพลพรม 
9.48 น.ส. ชยาภรณแ บุตรพิชัย 
9.49 น.ส. ดารุนัย นาคเวียง 
9.50 นาย ปริญญแ แสงจารึก 
9.51 นาย นรักษแพล สุขถิรแกาญจนแ 
9.52 น.ส. กนกวรรณ หิรัญกวินกุล 
9.53 นาย วราฤทธิ์ เจริญพุม 
9.54 นาย ชาคริต โพธิ์เขียว 
9.55 นาย ภาณุพงศแ เมืองจุย 
9.56 น.ส. ศิริลักษณแ วงษแพันธแ 
9.57 น.ส. สุภัสฉรา อาจหาญ 
9.58 นาย ทัชชา ไชยานนทแ 
9.59 น.ส. กฤษณา วากยะบรร 
9.60 นาย ภิติพัฒนแ เจริญสุทธิพันธแ 

/9.61 น.ส.มัลลิกา..... 
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9.61 น.ส. มัลลิกา ปิ่นกาญจนากุล 
9.62 น.ส. บัณฑิตา วราชัย 
9.63 น.ส. สุณัฐดา คนิชฉาย 
9.64 น.ส. ธนิดา ปานรอด 
9.65 นาย กฤติน โรจนแประเสริฐสุด 
9.66 น.ส. เกศกนก วิโรจนแ 
9.67 นาย นายศุภดา แสนฉลาด 
9.68 น.ส. จิรภิญญา อวมพรม 
9.69 น.ส. ณัฐยาพัชญแ อินสุวรรณแ 
9.70 นาย ดิศภูมิ ศรีทองอุน 
9.71 น.ส. จิรประภา จิตรพงศแ 

 
10. ต าแหนง เจาหนาที่งานบริหาร 4 (1647) สังกัดแผนกธุรการและจัดหาพัสดุชาง กองสนับสนุนและบริการ- 
           โรงงาน ฝุายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
  (ล าดับที่  10.1 - 10.32  หองสอบ : 3-302A  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 2) 
  (ล าดับที่ 10.33 - 10.64 หองสอบ : 3-203   อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 2) 
  (ล าดับที่ 10.65 - 10.96 หองสอบ : 3-206   อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 2) 
  (ล าดับที่ 10.97 - 10.125 หองสอบ : 3-207   อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 2) 
 

10.1 นาย ศุภฤกษแ ไทยเขียว 
10.2 น.ส. วิลาวัลยแ บุญสิมมา 
10.3 น.ส. โสรยา อรไทวรรณ 
10.4 น.ส. ชลิตา ยงยืน 
10.5 น.ส. กมลพร บุญปราการ 
10.6 นาย พิสิษฐแ เผาเกียรติ์ 
10.7 น.ส. ศิรินทิพยแ ภักดิ์ทองพันธแ 
10.8 น.ส. ธมลวรรณ พัฒนสวาง 
10.9 น.ส. ชมพูนุช ชุมพล 

10.10 น.ส. จิรวรรณ สรณวรรณแ 
10.11 น.ส. วารุณี นาเจริญ 
10.12 น.ส. พัชรินทรแ บุญฉิม 
10.13 นาย อาทิตยแ สีหสิทธิ์ 
10.14 น.ส. กรชิญา ภูวิจิตรวราภรณแ 
10.15 น.ส. บุหลัน ชุมจันทรแ 
10.16 นาย ภารณ ศรีอนันตแไพบูลยแ 
10.17 น.ส. ณัฐณิชา ศรีมวง 
10.18 น.ส. มณีกาญจนแ วงศแสวัสดิ์ 

/10.19 น.ส.วิสุตา..... 
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10.19 น.ส. วิสุตา ขุมดวง 
10.20 นาย เอกชัย สุพรรณ 
10.21 นาย โชติรัตนแ พัวอุดมเจริญ 
10.22 น.ส. ศุภรัสมิ ์ ขลิบทอง 
10.23 น.ส. พิกุล จันจรมานิตยแ 
10.24 น.ส. ณัฐกฤตา สุขรัตนแ 
10.25 น.ส. ประภาวรินทรแ ลาจอย 
10.26 นาย ศรราม มีบัวทอง 
10.27 น.ส. ดวงกมล ธัญญชีวี 
10.28 นาย จิรรัชตแ เรงมาตร 
10.29 น.ส. มณศิกานตแ ชูทิพยแ 
10.30 นาย ศราวุธ โคตรแซว 
10.31 นาย สุรเดช ศรีทองด ี
10.32 นาย ธันยกร ชัยสิทธิ์ 
10.33 น.ส. อริญรดา จูดวง 
10.34 น.ส. ปาริฉัตร ภูตองลม 
10.35 น.ส. โสมสุภางคแ ผาเนตร 
10.36 น.ส. วรนุช แผนสุวรรณ 
10.37 น.ส. ชลชญา จินตนาวิลาศ 
10.38 น.ส. สุธินี รามโกมุท 
10.39 นาย สรรเพชญ นีละโยธิน 
10.40 นาย สุริยวงศแ พรมประดิษฐแ 
10.41 นาย สุทธิชัย รุจิศรีสาโรช 
10.42 น.ส. ภัทราวดี สังขแข า 
10.43 น.ส. ณัฐพร วรงศแเกรียงไกร 
10.44 นาย กฤษชาติ พุฒค า 
10.45 น.ส. ชาริณี ชื่นมีศรี 
10.46 น.ส. พิมพแชนิกา สุขข า 
10.47 น.ส. นภัสวรรณ สูยะนันทนแ 
10.48 น.ส. เมินด ี เมินด ี
10.49 น.ส. กรัญญา เหลือรักษแ 
10.50 นาง มณีมณฑแ พุมภักด ี
10.51 น.ส. พลอยชิสา ชนาทิตศิรินันทแ 
10.52 น.ส. นิธิวรรณ ปิยะนันทกุล 
10.53 นาย อนุวัฒนแ เลิศศร ี
10.54 น.ส. หทัยทิพยแ อภัยดุสิต 
10.55 น.ส. จันทราภรณแ เรืองธัมรงคแ 

/10.56 น.ส.ชลธิชา..... 
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10.56 น.ส. ชลธิชา ไชยสวัสดิ์ 
10.57 น.ส. กัลยาณ ี สุนทรวรพจนแ 
10.58 น.ส. เขมมิกา กรุดนิต 
10.59 น.ส. สรอยฟูา มะลิพวง 
10.60 น.ส. เกษมณี ปานเจริญ 
10.61 นาย ฐปนรรฆแ โพธิกุล 
10.62 น.ส. สุวรรณี อางค า 
10.63 นาย สุธีรแ คงฤทธิ์ 
10.64 น.ส. ณัชภัทร วัธนเวคิน 
10.65 นาย สรวุฒิ ศรีเดช 
10.66 น.ส. กมลรส สุขวาสนะ 
10.67 น.ส. จินตนา ฤทธิธรรม 
10.68 น.ส. สุพัชชา สิระภูพงษแ 
10.69 นาย รติพรรดิ์ ลูกอินทรแ 
10.70 น.ส. อ าไพ งามประเสริฐ 
10.71 น.ส. ทัศนียแ วงษแพิรา 
10.72 น.ส. เกศกนก พรมโชติ 
10.73 นาย ชนะชัย โสรจแสง 
10.74 นาย ค าพจนแ ลมพัทธยา 
10.75 น.ส. นฤมล อนปใญญา 
10.76 นาย ฤทธิ์ณรงคแ เหลืองอราม 
10.77 น.ส. ศศิภา ชาระวัน 
10.78 นาย จักรพงษแ จันทรแแกว 
10.79 น.ส. ดวงใจ สวนอุดม 
10.80 น.ส. เบญจมาศ ภาคนาม 
10.81 น.ส. นันทแนภัส สุขเสน 
10.82 น.ส. กรีติญา รอดโพธิ์ทอง 
10.83 น.ส. สาวิตรี ไชยแสนทา 
10.84 นาง สมพิศ มีสัมพันธแ 
10.85 น.ส. จุฬารักษแ ทิพยเสนา 
10.86 น.ส. อัญชลี จันทะฝุาย 
10.87 น.ส. รุงนภา ชางนอย 
10.88 น.ส. เภาลีนา สุถินบุตร 
10.89 นาย ปฐมพงษแ ปะหุปะมัง 
10.90 น.ส. นภสร บุบผา 
10.91 นาย รัชพล ตระกูลแพรหลาย 
10.92 น.ส. รัตนา พรมศร ี

/10.93 น.ส.ปาริชาติ..... 
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10.93 น.ส. ปาริชาติ เลี้ยงเพ็ชร 
10.94 น.ส. อริสา รัฐเสรี 
10.95 น.ส. โอปอ ศรีหะรัญ 
10.96 น.ส. จุฬาลักษณแ สกุณา 
10.97 น.ส. ปใทมาภรณแ รุจิธรรม 
10.98 นาย ศราวุธ ศงสนันทนแ 
10.99 น.ส. ฐิตาภรณแ แกวหล่ า 

10.100 น.ส. พิชาดา รุยวิชิต 
10.101 น.ส. ณัฏฐา แสงสังขแ 
10.102 น.ส. ดวงพร โลมาธร 
10.103 น.ส. วรัญญา พิชิตกุลปใญญา 
10.104 น.ส. นิภาพร แพงงาม 
10.105 น.ส. สุจิตรา ศรีษาพุทธแ 
10.106 น.ส. โชติกา ยังทน 
10.107 น.ส. สาวิตรี อามาตยแมนตรี 
10.108 น.ส. กมลพร ถึกพะเนาวแ 
10.109 น.ส. สุฑาทิพยแ หงสแธนรัตนแ 
10.110 น.ส. สุมณฑา วิไลศิลป 
10.111 นาย สมรักษแ มีสอน 
10.112 น.ส. ประภาพร ไชยกิจ 
10.113 นาย ธนัทชา เขตรแหลุมขาว 
10.114 น.ส. มธุรวันตแ อัศวพรไชย 
10.115 นาย จักรกฤษณแ แพงพงา 
10.116 น.ส. หทัยรัตนแ ชางเรือนกุล 
10.117 นาย ศราวุฒิ แสงอรุณ 
10.118 น.ส. ฐิติมา ศิริสังขแ 
10.119 น.ส. กิ่งกมล แกวบุญ 
10.120 น.ส. ปริยากร พลภู 
10.121 น.ส. อัตราภรณแ อินทนุพัฒนแ 
10.122 น.ส. มุฐิตา ชูรัตนแ 
10.123 น.ส. พชรอร เพชรสมุทร 
10.124 น.ส. กุลกณิษฐแ อภิวัฒนานนทแ 
10.125 น.ส. สุนิสา เทียนอ าไพ 
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11. ต าแหนง บุคลากร 4 (0137)(1291) สังกัดกลุมงานแรงงานสัมพันธแ กองแรงงานสัมพันธแและวินัย ฝุายทรัพยากรบุคคล 
  (ล าดับที่ 11.1 - 11.40 หองสอบ : 3-105  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 1) 
  (ล าดับที่ 11.41 - 11.80 หองสอบ : 3-106  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 1) 
  (ล าดับที่ 11.81 - 11.120 หองสอบ : 3-508  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 5) 
  (ล าดับที่ 11.121 - 11.131 หองสอบ : 3-509  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 5) 
 

11.1 น.ส. สุภาวดี เปรมจิตรแ 
11.2 น.ส. จรรยารักษแ โพธิ์พิจารณแ 
11.3 นาย กมลศักดิ ์ อินทสนธิ์ 
11.4 น.ส. วิไลลักษณแ แสนเลิศ 
11.5 น.ส. พรธิภา หงษแทอง 
11.6 น.ส. ทิพปภา ตาทา 
11.7 น.ส. กัญญาภัทร หัวไผ 
11.8 นาย วรฉัตร จีนคล้ า 
11.9 นาย เกียรติคุณ เจ฿ะมะ 

11.10 น.ส. สกุลรัตนแ โปรงจิตร 
11.11 น.ส. ดวงแกว แซลิ่ม 
11.12   วาที ่ร.ต.วรพงษแ เพ็ชรแขาว 
11.13 นาย ชยพล พงษแวิมาน 
11.14 นาย ไกรสันตแ ปาสาริกัง 
11.15 น.ส. วันวิสา นวนไทย 
11.16 น.ส. จีระนันทแ จันทรแลี 
11.17 น.ส. พรนพเกา สุขโภคา 
11.18 น.ส. ธิติมา เบญจมาตยแ 
11.19 นาย กฤติน พุกกะเวส 
11.20 น.ส. แสงนภา ทองสันตแ 
11.21 นาย ธนพล เสตกุล 
11.22 นาย ธนพรรดิ์ เสตกุล 
11.23 น.ส. อรปรียา ทองเนื้อนวล 
11.24 น.ส. ผไทมาส นิ่มค า 
11.25 น.ส. ธิดารัตนแ มั่นเขตวิทยแ 
11.26 นาย ธนเดช แกวเสียง 
11.27 น.ส. ธัญญแฐิตา พัชรด ารงวิวัฒนแ 
11.28 น.ส. สุทธิภรณแ วงศแกองแกว 
11.29 นาย เดชาวัต มาคลาย 
11.30 นาย พิศุทธแ แสงจันทรแผอง 
11.31 นาย ภัทรพล สุภาคุณ 

/11.32 นายนัฐวุฒิ..... 
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11.32 นาย นัฐวุฒิ หวางแสง 
11.33 น.ส. ปใทมภัส เหลาเจริญ 
11.34 น.ส. ภาริตา จิตประทุมรัตนแ 
11.35 นาย ตรัยรัฐ หงษแดวง 
11.36 นาย อภิชาติ หาระกรณแ 
11.37 นาย วิสุทธแเทพ สุกุมลนันทนแ 
11.38 น.ส. จันทิมา ผิวหลง 
11.39 น.ส. ปณิยา ทรงงาม 
11.40   วาทีร่.ต.กฤษณะ บุญม ี
11.41 นาย จิรศิษฏแ ธรรมรัตนแ 
11.42 น.ส. ธนิดา โพธิ์ปิน 
11.43 น.ส. ชนิกานตแ ลิ้มพานิช 
11.44 นาย กรกฏ ธาราโพธิ์ 
11.45 นาย ศิริพงษแ จอกเกล็ด 
11.46 น.ส. รวิชา พูลนุช 
11.47 นาย ปรีชา คุณฮวย 
11.48 น.ส. มัณฑนา เวสพันธแ 
11.49 นาย ชาญธิวัฒนแ กิจสวัสดิ์ 
11.50 นาย มูฮัมมัดดุษฎี ยะพา 
11.51 น.ส. อภิญญา จันทรแเสวี 
11.52 นาย อัครพร วงษแยุตติธรรม 
11.53 นาย ธนาธรณแ เพ็ชรจูด 
11.54 นาย พิมาน จิตรนิยมแสน 
11.55 น.ส. วลัยลักษณแ คุมกุดขมิ้น 
11.56 นาย อนุสรณแ งิมขุนทด 
11.57 น.ส. กฤษณา สินทม 
11.58 น.ส. นันทัชพร ยิ่งนิยม 
11.59 น.ส. สุกัญญา ละวาทิน 
11.60 น.ส. ญาธิดา วิไลวรรณ 
11.61 นาย ศรรักษแ คุมสิงหแสันตแ 
11.62 นาย ปุนณวิช โมกขมรรคกุล 
11.63 น.ส. ไอรินลดา บูรณศักดิ์เสรี 
11.64 นาย ภานุชา เกิดวัฒนธรรม 
11.65 น.ส. ประกายดาว มงคลเลิศชีวิน 
11.66 น.ส. อาภาพร ภูมิไสล 
11.67 นาย ปรีชา นอยนุพา 
11.68 น.ส. สุพรรษา ทันไธสง 

/11.69 นายวรายุทธ..... 
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11.69 นาย วรายุทธ ชะอุม 
11.70 น.ส. ชญาดา ดีมาลัย 
11.71 น.ส. ทัศนียแ สุจิตตกุล 
11.72 น.ส. ภัททราภรณแ จงปใญญาพิชิต 
11.73 น.ส. ชวัลรัตนแ สิทธิกาญจนกุล 
11.74 น.ส. นวลพรรณ วัฒนะจรรยา 
11.75 น.ส. อาฏานา ยะปะนันทแ 
11.76 นาย ทิวากร ค าแสน 
11.77 นาย ทวิช บุญญจักรแ 
11.78 น.ส. อรนิภา อุตตรอัตถากร 
11.79 น.ส. มลธิยา นามตะ 
11.80 น.ส. ฐานิตา คงเมือง 
11.81 น.ส. นันทิยา แกวกอง 
11.82 นาย กิตติธัช สันธนะผล 
11.83 น.ส. นันทรัตนแ กิจาธนทรัพยแ 
11.84 น.ส. เบญจพร จิตรจ านงคแ 
11.85 นาย จิรพันธแ รุงสวาง 
11.86 น.ส. ชีวารัตนแ เนียมกุลรักษแ 
11.87 นาย นิวัฒนแ สวางอารมณแ 
11.88 นาย โสภณ ตะยะชา 
11.89 น.ส. รภัสกานตแ ก าแพงแกว 
11.90 น.ส. ฐิริญญา โพธิสวัสดิ์ 
11.91 น.ส. พุทธิดา พิมพา 
11.92 นาย ภัทรสิทธิ์ สุวรรณะ 
11.93 นาย ชูโชค คิ้มแหน 
11.94 น.ส. ดวงกมล สุดคนึงหา 
11.95 นาย รวินทรแ ศรีเมืองกาญจนา 
11.96 น.ส. จารุวรรณ อินทรคุปะกุล 
11.97 นาย นายมารุต ศรีสมพันธแ 
11.98 นาย ธีระเชษฐแ เกิดขุมทอง 
11.99   วาที ่ร.ต.ชลธี ออนทรัพยแ 

11.100 น.ส. พิมพแพร เริงทัย 
11.101 น.ส. เกศระวี ตลับนาค 
11.102 น.ส. ณัชนภัสรแ ทีทา 
11.103 น.ส. อัจฉรา ไชยวงษา 
11.104 น.ส. อัญญานี ปุจฉากาญจนแ 
11.105 น.ส. จารุวรรณ อัยสุวรรณแ 

/11.106 น.ส.อัญชลี..... 
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11.106 น.ส. อัญชลี รักธัญกิจ 
11.107 นาย เกริกฤทธิ์ พงษแสุวรรณ 
11.108 นาย ปิยะพงษแ ประสาททอง 
11.109 นาย ไชยเชษฐแ เอกมาตยแ 
11.110 นาย ไกรเชษฐแ ชุมเชย 
11.111 น.ส. รัฐญา จิตตแสวัสดิ์ไทย 
11.112 น.ส. ปวีณนุช พงศแเสาวภาคยแ 
11.113 น.ส. นาฎณารียแ วังงาม 
11.114 น.ส. สิชณบุญ หนูทอง 
11.115 น.ส. พัชรารัตนแ ไตรศร 
11.116 นาย เกียรติศักดิ์ กิ่งพรมภู 
11.117 น.ส. มิ่งพร มณีกลาง 
11.118 น.ส. รัมภา สุวรรณหงสแ 
11.119 น.ส. ฐิติมา นามนา 
11.120 นาย ชาคริต นอยบุรี 
11.121 นาย อัศวิน บุญเรืองศร ี
11.122 น.ส. อมรรัตนแ คงคา 
11.123 น.ส. ศุทธินี ชุมแสงศร ี
11.124 นาย กฤษดา พาพบโชค 
11.125 น.ส. ณัฏฐณิชา ปฺอดเกิด 
11.126 นาย ชวัลวัฒนแ เปรมสงา 
11.127 น.ส. สุธินี เนินกลาง 
11.128 น.ส. ธนพร ลองทอง 
11.129 นาย เมธี จันทรแหอม 
11.130 นาย ศุเขตร ชุมสีดา 
11.131 นาย กมล มาลัยลักษณแ 

 

  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

12. ต าแหนง พนักงานวิทยาศาสตรแ 3 (1179) สังกัดแผนกสอบเทียบ 3 กองสอบเทียบและทดสอบ ส านักอ านวยการ 
  (หองสอบ : 3-514  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 5) 
 

12.1 นาย พิสิฐ หรัญราช 
12.2 นาย สราวุธ บ ารุงจิตร 
12.3 นาย วุฒิภัทร ไหวใจ 
12.4 นาย ศราวุฒิ เเดงเนียม 
12.5 นาย ธงชัย สารพงษแ 
12.6 นาย อฐิราช หงษแวิจิตร 
12.7 นาย สุพจนแ โจนแพง 
12.8 นาย ปารเมศ กลมกลอม 

/13. ต าแหนง..... 
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13. ต าแหนง ชางไฟฟูา 3 (2528) สังกัดฝุายชีววัตถุ ปฏิบัติงานโรงงานผลิตวัคซีนปูองกันไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก 
     ต าแหนง ชางไฟฟูา 3 (0268) สังกัดแผนกซอมบ ารุงเครื่องจักรกลโรงงาน กองบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  
                ฝุายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
     ต าแหนง ชางไฟฟูา 3 (2248) สังกัดแผนกไฟฟูาก าลัง กองสนับสนุนและบริการโรงงาน ฝุายเทคโนโลยีและ 
                 วิศวกรรม 
 ต าแหนง ชางไฟฟูา 3 (2222) สังกัดแผนกงานไฟฟูาและสนับสนุนการผลิต กองการวิศวกรรม โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  (หองสอบ : 3-509  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 5) 
 

13.1 นาย ตะวัน มีศิลป 
13.2 นาย ชัยวุฒิ ภักด ี
13.3 นาย มนัสวี วิกรัยสกุล 
13.4 นาย ธนกร นาไพรวัน 
13.5 นาย ศุภพล แกวการ 
13.6 นาย สุทธิชัย ชัยวงศแ 
13.7 นาย มงคล ชอบท ากิจ 
13.8 นาย อภิชาติ จิตรบุตร 
13.9 นาย วงศธร จินตนา 

13.10 นาย วิธวัตร สารสิทธิ์ 
13.11 นาย ชาญวิทยแ งามพันดุง 
13.12 นาย ภูเบศวรแ หมัดสะอ๊ิด 
13.13 นาย ชัยณรงคแ อินทรแศิริ 
13.14 นาย ธนวรรษ เมฆขจรวงษแ 
13.15 นาย ฐิติพงศแ เข็มเงิน 
13.16 นาย อภิชัย อาจวาท ี
13.17 นาย นภสินธุแ ยืนยาว 
13.18 นาย พิจักษณแ จั่นสมบัต ิ
13.19 นาย จรัญ เฟ่ืองเจริญ 
13.20 นาย อนุชา เพ่ิมพูน 
13.21 นาย รัตนศักดิ ์ ทองปน 
13.22 นาย นรากร ติใจ 
13.23 นาย เอกพล ทองนพรัตนแ 

 
14. ต าแหนง ชางเครื่องกล 3 (0276) สังกัดแผนกซอมบ ารุงเครื่องจักรกลโรงงาน กองบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  
                  ฝุายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
  (หองสอบ : 3-515  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 5) 
 

14.1 นาย ชัยพัทธแ บุญเกต ุ

/14.2 นายภูวนาท..... 
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14.2 นาย ภูวนาท นามวิชัย 
14.3 นาย สกลภัทร แตงทอง 
14.4 นาย กฤษณา ศรีใจอินทรแ 
14.5 นาย ทรงวุฒิ บัวเผื่อน 

 
15. ต าแหนง ผูชวยงานบริหาร 3 (1510) สังกัดกลุมงานธุรการและแผนงานการผลิต กองสนับสนุนการผลิต  
                 ฝุายเภสัชเคมีภัณฑแ 
  ต าแหนง ผูชวยงานบริหาร 3 (0012) สังกัดกองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝุายประกันคุณภาพ 
  ต าแหนง ผูชวยงานบริหาร 3 (1991) สังกัดสาขาภาคใต ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑแ 
  ต าแหนง ผูชวยงานบริหาร 3 (1416)(1419) สังกัดแผนกแผนงานและทะเบียนยา กองบริหารเอกสาร 
                 ประกันคุณภาพ 
  (ล าดับที่ 15.1 - 15.24 หองสอบ : 3-211  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 2) 
  (ล าดับที่ 15.25 - 15.55 หองสอบ : 3-402  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
 

 15.1 น.ส. มนสิชา สีหราช 
 15.2 น.ส. ชลธิชา เมฆคต 
 15.3     วาที่รอยตรีหญิงแสงรวี โตรื่น 
 15.4 น.ส. ชาลิณี สิทธิมนตแ 
 15.5 น.ส. ยลดา กลิ่นมณฑา 
 15.6 น.ส. นิสารัตนแ หนีเมืองนอก 
 15.7 นาย ทินกร พฤกษแจันทรแ 
 15.8 น.ส. ชลธิชา อาจสกุล 
 15.9 น.ส. ศศิมาพร กาจุ฿ด 
15.10 นาย ศักดิ์อนันตแ บุระวงศแ 
15.11 น.ส. ประภาพร โพธิ์ทองค า 
15.12 น.ส. ศิราวรรณ ลิ้มทอง 
15.13 นาย ศุภชัย ยอดรัก 
15.14 นาย นัตกานตแ ทรัพยแประเสริฐ 
15.15 น.ส. ฐิตินันทแ สีทับทิม 
15.16 นาย อคเดช ทับเทศ 
15.17 นาย สุรชัย เวียงวะลัย 
15.18 น.ส. พัชรีญา โปรดปราน 
15.19 น.ส. วราพร อุณาพรหม 
15.20 นาย สุรศักดิ์ หอมก าปใง 
15.21 นาย ชวนันทแ อินต฿ะราช 
15.22 นาย สุรชัย มั่นด ี
15.23 นาย ยงยุทธ เชาวนแดี 

/15.24. น.ส.ศรัญญา..... 
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15.24 น.ส. ศรัญญา ศิริตนันตแ 
15.25 น.ส. ศิริลักษณแ ชูชม 
15.26 น.ส. จิราภรณแ เปี่ยมอ าไพภักด ี
15.27 น.ส. สุพัตรา ค าผาย 
15.28 น.ส. ศิริลักษณแ บัวค า 
15.29 นาย ปฐวี สีแกวปุา 
15.30 น.ส. อัษฎามาศ ประยูรหงษแ 
15.31 นาย อรรถพล ศิริปาลกะ 
15.32 น.ส. ธัญลักษณแ ศรีเสน 
15.33 นาย กมลศักดิ ์ ดิษสุธรรม 
15.34 นาย พิทยา สังขศิลา 
15.35 น.ส. เยาวเรศ สายเขียว 
15.36 น.ส. รัสรินทรแ รุงนิธิวรวิทยแ 
15.37     วาที่ ร.ต.หญิงวิจิตรา พรหมมิตร 
15.38 น.ส. สวรรยา อนุโมรพันธุแ 
15.39 น.ส. วริน หมื่นสิทธิโรจนแ 
15.40 น.ส. อารีรัตนแ ทารัตนแ 
15.41 นาย จีรวัฒนแ จันทรแสมบูรณแ 
15.42 น.ส. วรนุช ประสพสม 
15.43 น.ส. วิไลพร จิตรไทย 
15.44 น.ส. นิตยา พิไชยวัง 
15.45 น.ส. จิรารัตนแ วงคแอุนใจ 
15.46 นาย คมสัน อรุณโรจนแ 
15.47 น.ส. ผกามาศ ศรีปใญญา 
15.48 น.ส. วรรณพร เกิดสุข 
15.49 นาย บูรแฮาน เจ฿ะแย 
15.50 น.ส. วิมล อดทน 
15.51 นาย สุทธิพงษแ ดอกกุหลาบ 
15.52 นาย ชาญวิทยแ เชงฟใด 
15.53 นาย ณัฐพงษแ มะแปูน 
15.54 น.ส. จิราพร อินทนุพัฒนแ 
15.55 น.ส. พนิดา นอยแกว 

 
16. ต าแหนง พนักงานวิทยาศาสตรแ 3 (1187)(2374) สังกัดแผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ  
                 ฝุายประกันคุณภาพ 
     ต าแหนง พนักงานวิทยาศาสตรแ 3 (1464) สังกัดแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑแ 2 กองมาตรฐานผลิตภัณฑแ  
                 ฝุายประกันคุณภาพ 
 

/ต าแหนง..... 
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  ต าแหนง พนักงานวิทยาศาสตรแ 3 (2317) สังกัดกลุมงานวิจัยวัคซีนจากไวรัส กลุมวิจัยชีววัตถุ สถาบันวิจัย- 
                 และพัฒนา 
  ต าแหนง พนักงานวิทยาศาสตรแ 3 (2121) สังกัดกลุมควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุมเบตา-แลคแตม 
  (หองสอบ : 3-112  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 1) 
 

16.1 น.ส. วรางคณา โสภาคะยัง 
16.2 น.ส. ศิริลักษณแ บุญเกิด 
16.3 นาย อดิศักดิ์ บุษบงคแ 
16.4 นาย สราวุธ พวงทองใบ 
16.5 น.ส. กนกวลี กนกแกว 
16.6 นาย เมธัส มีสมบัติ 
16.7 น.ส. สุพรรษา วงศแเมธา 
16.8 น.ส. พนิดา พลเจริญ 
16.9 น.ส. วรัชยา ดีเยี่ยม 

16.10 นาย ธนกร รัตตัญโู 
16.11 น.ส. สโรณี เมียเซฟ 
16.12 น.ส. กรรณิการแ เกาเอ้ียน 
16.13 น.ส. สดุดี ผลมะขาม 
16.14 น.ส. ศิริเพ็ญ มูลจินดา 
16.15 น.ส. เฟ่ืองฟูา พันธแจิตร 
16.16 น.ส. สุทธิดา มูลจินดา 
16.17 น.ส. สุกัญญา สิริพัฒนานุกุล 
16.18 น.ส. ปาริชาติ สอาด 
16.19 น.ส. กนกวรรณ ทุมแกว 
16.20 น.ส. ณัฐวดี ปรีเปรม 
16.21 นาย ปิยะณัฐ กาหาวงศแ 
16.22 น.ส. วรรณภา แจมดวง 
16.23 น.ส. พัทธแธ฿รา บุญมาก 
16.24 น.ส. สมฤทัย อวนล่ า 
16.25 น.ส. ธนิตา ค าด ี

 
  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

17. ต าแหนง พนักงานระบบคอมพิวเตอรแ 2 (0057) สังกัดแผนกสารสนเทศการบริหาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ส านักอ านวยการ 
   ต าแหนง พนักงานธุรการ 2 (0346) สังกัดแผนกเวชปฏิบัติ กองการแพทยแและอนามัย ฝุายทรัพยากรบุคคล 
  (ล าดับที่ 17.1 - 17.9 หองสอบ : 3-402  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
  (ล าดับที่ 17.10 - 17.16 หองสอบ : 3-403  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
 

/17.1 น.ส.พรกมล..... 
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  17.1 น.ส. พรกมล ศรีเพง 
  17.2 น.ส. ปนัดดา ส านักโนน 
  17.3 น.ส. สุนิสา พุฒิวรรธนะ 
  17.4 น.ส. ชนิดา พันธุระ 
  17.5 น.ส. ภัทรสินี เนียมชุมรัตนแ 
  17.6 นาย พิเชฐ แสนกเา 
  17.7 น.ส. ศรีสุรางคแ คันทรง 
  17.8 นาย ชวิน เจิมขวัญ 
  17.9 น.ส. คัทรีญา แฝงศรีจันทรแ 
17.10 นาย อัสนี พรมฐาน 
17.11 นาย ทรงยศ สาธุภาพ 
17.12 น.ส. ชิดชนก สุดาจันทรแ 
17.13 น.ส. นิรชา สาระทรัพยแ 
17.14 น.ส. ญาดารวี เหลาสาร 
17.15 น.ส. นพิชญแธิญา แสงกลา 
17.16 น.ส. ดวงหทัย ศิวะชิตพงศแ 

 
18. ต าแหนง พนักงานบัญชี 2 (0371)(0696)(0705) สังกัดแผนกบัญชีลูกหนี้ภาครัฐ กองบัญชี ฝุายบัญชีและการเงิน 
  ต าแหนง พนักงานบัญชี 2 (1918) สังกัดแผนกบัญชีลูกหนี้ภาคเอกชน กองบัญชี ฝุายบัญชีและการเงิน 
  ต าแหนง พนักงานบัญชี 2 (0426) สังกดัแผนกบัญชีเจาหนี้ กองบัญชี ฝุายบัญชีและการเงิน 
  ต าแหนง พนักงานบัญชี 2 (0393) สังกัดแผนกบัญชีสินคา กองบัญชีตนทุน ฝุายบัญชีและการเงิน 
   ต าแหนง พนักงานบัญชี 2 (0380) สังกัดแผนกควบคุมเครดิตและติดตามหนี้สิน กองการเงิน ฝุายบัญชีและการเงิน 
   ต าแหนง พนักงานบัญชี 2 (0445)(0446) สังกัดแผนกตรวจจาย กองการเงิน ฝุายบัญชีและการเงิน 
   ต าแหนง พนักงานบัญชี 2 (0558) สังกัดแผนกจัดท างบประมาณ กองงบประมาณ ฝุายบัญชีและการเงิน 
   ต าแหนง พนักงานบัญชี 2 (0406) สังกัดแผนกบริหารงานงบประมาณ กองงบประมาณ ฝุายบัญชีและการเงิน 
  (ล าดับที่ 18.1 - 18.24  หองสอบ : 3-407  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
  (ล าดับที่ 18.25 - 18.43 หองสอบ : 3-408  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
 

18.1 น.ส. ศศิวิมล ค าพรมม ี
18.2 น.ส. สุพรรณี สัตยแสม 
18.3 นาง อรทัย ซุยเสนา 
18.4 น.ส. ชาคริยา ศรีสังวรณแ 
18.5 น.ส. เปมณียแ นะตเา 
18.6 น.ส. ศจีอร เตชะฤทธิ์ 
18.7 น.ส. ธิดาพร เสาโกมุท 
18.8 น.ส. สุภิญญา นกเงิน 
18.9 น.ส. สาวิตรี สุขชุม 
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18.10 น.ส. สุจิตตรา เซ็นลา 
18.11 น.ส. วรรณพร จันทโนทัย 
18.12 น.ส. สุกัญญา ภูมิแสง 
18.13 น.ส. อาภรณแ ยั่งยืนกุล 
18.14 น.ส. พัชรี จอดนอก 
18.15 น.ส. ณัฐสุภา วงศแสุพรรณ 
18.16 น.ส. นิจประภา ฉิมเตย 
18.17 น.ส. ชลิตา มารัตยูซบ 
18.18 น.ส. พิมพแ หลักทอง 
18.19 น.ส. ปองกานตแ ยุรศักดิ ์
18.20 น.ส. ชลิตา ชัยมานิต 
18.21 น.ส. ปรานี คงอินทรแ 
18.22 น.ส. ปรียาภัทร อภินันทาสุวรรณ 
18.23 น.ส. ศศิมาภรณแ ปูอมทอง 
18.24 น.ส. สิรินญา บุญชื่น 
18.25 น.ส. ปิยชา ยงคแประเดิม 
18.26 น.ส. ทักษพร ทิพยแสุวรรณแ 
18.27 น.ส. ราตรี แตงทอง 
18.28 น.ส. ทัศวรรณ เวชวงศา 
18.29 น.ส. พันทิวา เสารแแกว 
18.30 น.ส. กัลยกร สถิตยแมั่น 
18.31 น.ส. สิริลักษณแ แกวชมเชย 
18.32 น.ส. มาริศา หมองค า 
18.33 น.ส. จินตนา เขียวชอุม 
18.34 น.ส. วรรณิภา สายแวว 
18.35 น.ส. สุวรรณา ปะตาตะโก 
18.36 น.ส. อนงคแนาฏ กระจกภาพ 
18.37 น.ส. อรุโณชา เอ่ียมเอกอุดม 
18.38 น.ส. วิภา แหลมจริง 
18.39 น.ส. อบแกว ศิลจ านงคแ 
18.40 น.ส. ธิติยา คงขยัน 
18.41 น.ส. สุพัตรา หมุดทอง 
18.42 น.ส. พิชฌานาสนแ ออนอิงนอน 
18.43 น.ส. เพชรรัตนแ ศิวะเสน 

 
19. ต าแหนง พนักงานการเงิน 2 (1867) สังกัดแผนกบริหารการเงิน กองการเงิน ฝุายบัญชีและการเงิน 
  ต าแหนง พนักงานการเงิน 2 (0427)(0432) สังกัดแผนกการเงิน กองการเงิน ฝุายบัญชีและการเงิน 
   (หองสอบ : 3-408  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
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19.1 น.ส. สุพัตรา เสงี่ยมไชยกุล 
19.2 น.ส. ธนาภา ศรีบรรจง 
19.3 น.ส. รัศม ี จันทะฝุาย 
19.4 น.ส. พรวดี พานลม 
19.5 น.ส. วราภรณแ เฉลยสุข 

 
20. ต าแหนง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1235) สังกัดแผนกยาน้ า 2 กองเภสัชกรรม 5 ฝุายผลิตยา 
  ต าแหนง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1272)(1787) สังกัดแผนกบรรจุยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝุายผลิตยา 
  ต าแหนง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1937) สังกัดแผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝุายผลิตยา 
  ต าแหนง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (2567)(2568)(2569)(2570) สังกัดกลุมการผลิต 2 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะ 
                 กลุมเบตา-แลคแตม 
  ต าแหนง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (2404) สังกัดแผนกงานผลิต 4 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  (ล าดับที่  20.1 - 20.32 หองสอบ : 3-514  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 5) 
  (ล าดับที่ 20.33 - 20.39 หองสอบ : 3-515  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 5) 
 

20.1 นาย ชลนที นอยนิตยแ 
20.2 นาย พรฉลอง ปานเจริญ 
20.3 นาย พลกฤษณแ ทองด ี
20.4 นาย กษิตฤน นาคด ี
20.5 นาย เจนวินิจ อินทโชติ 
20.6 นาย ยุตธนา เสนสรสัง 
20.7 นาย วชิรวิทยแ ชูแสง 
20.8 นาย ภาคภูมิ หลิ่มสืบ 
20.9 นาย ณัฐพงศแ จันทรแคง 

20.10 นาย ส าเริง คิมวงษแ 
20.11 นาย ธนาธิป ฝใ้นแกว 
20.12 นาย รัตน พิกุลทอง 
20.13 นาย ชัยธวัช ไตรรัตนแ 
20.14 นาย ไตรภพ นาคบุตร 
20.15 นาย ชาญชัย ชัยทองค า 
20.16 นาย จักรกฤษฎิ์ชัย สุขแยมศรี 
20.17 นาย ทศพร ชูแสง 
20.18 นาย ศิรสิทธิ์ งามเพริดพริ้ง 
20.19 นาย โสภณ แจมศรี 
20.20 นาย พชร สิริกาญจนกัญจนแ 
20.21 นาย ไชยนันทแ อันใจเอื้อ 
20.22 นาย ทักษแดนัย ทองค าขาว 
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20.23 นาย ฉัตรชัย แกวกระจาง 
20.24 นาย ภิพัทธแ ฉัตรแกว 
20.25 นาย ชัยณรงคแ เครืองวงษแ 
20.26 น.ส. นภาพร ภิรมยแพร 
20.27 นาย อรรถพล จอนมา 
20.28 นาย ปกรณแกิตติ์ ชินดง 
20.29 นาย ณัฐวุฒิ ทิวงศแชาย 
20.30 นาย มานพ สืบวงษแ 
20.31 นาย ศรายุทธ ทองพีระ 
20.32 นาย พงษแศักดิ ์ จงสิริรัตนานุกูล 
20.33 นาย ภาณุพงศแ กิ่งทองสุข 
20.34 นาย อวิรุทธิ์ กองแพง 
20.35 นาย ปริทรรศแ โพธิ์นอยงาม 
20.36 นาย สุรัตนแ เย็นเป็นสุข 
20.37 นาย ตรียุทธ รอดเรืองคุณ 
20.38 นาย สุชาติ แซหอ 
20.39 นาย วิชญแวิสิฐ พรมรังกา 

 
21. ต าแหนง พนักงานการขาย 2 (0692)(0946) สังกัดแผนกบริหารเขตการขายภาคเอกชนสวนภูมิภาค กองการขาย
             ภาคเอกชน ฝุายการตลาดและการขาย 
  ต าแหนง พนักงานการขาย 2 (0798)(0806) สังกัดแผนกรานคา 4 กองการขายภาคเอกชน ฝุายการตลาดและ-
             การขาย 
  ต าแหนง พนักงานการขาย 2 (0541) สังกัดแผนกบริหารการสั่งซื้อ 1 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝุายบริหารพัสดุและ 
             ผลิตภัณฑแ 
  ต าแหนง พนักงานการขาย 2 (0566) สังกัดแผนกบริหารการสั่งซื้อ 2 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝุายบริหารพัสดุและ 
             ผลิตภัณฑแ   
  ต าแหนง พนักงานการขาย 2 (0526) สังกัดแผนกบริหารการสั่งซื้อ 3 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝุายบริหารพัสดุและ 
             ผลิตภัณฑแ 
  (หองสอบ : 3-403  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
 

21.1 นาย นวพรรษ วิทยอ านวยคุณ 
21.2 นาย ชาคร มาเพ็ง 
21.3 นาย คมชลัช เหมสุข 
21.4 น.ส. ปิยวรรณ หลอสุววณ 
21.5  วาที่ ร.ต.วีระ จันทรแโต 
21.6 นาย ธานินทรแ รองละคร 
21.7 นาย พิเชฐ ฤทธิวิชา 
21.8 นาย ภานุพงศแ ปานทอง 
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22. ต าแหนง พนักงานพัสดุ 2 (0836)(0850) สังกัดแผนกส ารองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ ฝุายบริหาร 
  พัสดุและผลิตภัณฑแ 
  ต าแหนง พนักงานพัสดุ 2 (0857)(0890) สังกัดแผนกส ารองวัตถุดิบ 3 กองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ ฝุายบริหาร 
  พัสดุและผลิตภัณฑแ 
  ต าแหนง พนักงานพัสดุ 2 (0829) สังกัดแผนกงานคลังส ารองวัตถุดิบ กองการคลังส ารอง โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  (หองสอบ : 3-403  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
 

22.1 นาย ธีรภัทร เทียนสันเทียะ 
22.2 นาย นันทวัฒนแ จรรยหาญ 
22.3 นาย ณัฐวุฒิ ชื่นชมชาติ 
22.4 นาย คณัสนันทแ หลิ่วสุวรรณ 
22.5 นาย ธีรศักดิ์ แมนจันทรแ 
22.6 นาย ณัชพน วงษแเจริญ 

 
  วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
 

23. ต าแหนง พนักงานการผลิต 1 (1855) สังกัดแผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝุายผลิตยา 
  ต าแหนง พนักงานจัดสง 1 (0695)(0707) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑแสวนภูมิภาค กองคลังและกระจาย- 
  ผลิตภัณฑแ ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑแ 
  (ล าดับที่  23.1 - 23.40  หองสอบ : 3-409  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
  (ล าดับที่ 23.41 - 23.72 หองสอบ : 3-410  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
 

23.1 น.ส. นลินี สมานรส 
23.2 นาย บรรทูรยแ เกงพรอรุณ 
23.3 น.ส. เสาวนียแ ทัดบุพชาติ 
23.4 นาย เนติ ด าเอ่ียม 
23.5 น.ส. ปทิตตา ตันติเกษมพล 
23.6 น.ส. ธัญมน มีชูมิตร 
23.7 น.ส. มณีรัตนแ สรอยใข 
23.8 นาย ณัฐดนัย หนูเจริญ 
23.9 น.ส. ภานุพร นนทศักดิ์ 

23.10 นาย ธรณแเทพ ศรีเพ็ง 
23.11 น.ส. พัชรี เนียมค า 
23.12 นาย ทิวากร รอดบวบ 
23.13 น.ส. นิตยา พนาภัย 
23.14 น.ส. ศรีไพร กลิ่นกระโทก 
23.15 น.ส. ชนิดาภา พะส าเนียง 
23.16 น.ส. สุธินี ศรีคัชชะ 
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23.17 นาย นัฐพล จุฑานันทิกุล 
23.18 น.ส. สรัญญา ทรัพยแประเสริฐ 
23.19 นาย สิทธิกานตแ ด าปาน 
23.20 น.ส. สิดาพร ลอยวัฒนกุล 
23.21 นาย ศุภกานตแ สงประชา 
23.22 นาย นราวิชญแ รังสิยะวงศแ 
23.23 นาย ณรงคแศักดิ์ ประเสริฐสุข 
23.24 นาย อรรถชัย จันทรแเสวี 
23.25 น.ส. ภิญญาพัชญแ เอกนิธิอัครภูดล 
23.26 น.ส. ธานิจ หลอกุลแสง 
23.27 น.ส. พรทิพยแ เพ่ิมสุข 
23.28 น.ส. ฐิตาภรณแ โหรวิชิต 
23.29 นาย อรรถพล ไชยด า 
23.30 น.ส. จิรภัทรแ วุฒิสารสุกิจ 
23.31 นาย สิริสุข นิทัศนานันทแ 
23.32 นาย ธีรัช ชีพชูเกียรติ 
23.33 น.ส. ลลิตา ประพฤต ิ
23.34 นาย ปฏิญญา อรรถประดิษฐแ 
23.35 น.ส. รัชนี วิทธิดา 
23.36 นาย พงศกร ทัศนียแไตรเทพ 
23.37 น.ส. อาริสตา ยีมูดา 
23.38 นาย คมสันตแ พุกซ่ือ 
23.39 น.ส. อนงคแนาฏ เจริญศรี 
23.40 น.ส. ณัฐญา ปใญจะ 
23.41 น.ส. นริศรา คาดสนิท 
23.42 น.ส. เยาวลักษณแ สถิตยแมั่น 
23.43 น.ส. นพรัตนแ กอนนาค 
23.44 น.ส. อรอุมา บุญทองแกว 
23.45 น.ส. สุดารัตนแ มานิโช 
23.46 นาย กิตติศักดิ ์ แพงพงา 
23.47 น.ส. วรรณภา สาสนสนธิ์ 
23.48 น.ส. นิสากรณแ พลอยสังวาลยแ 
23.49 น.ส. กาญจนา ศรีวัฒนชัย 
23.50 น.ส. ธิดาพร บุญใบ 
23.51 นาย ภาคภูมิ ถมปใทมแ 
23.52 น.ส. นันทนา อภิญญาประเสริฐ 
23.53 นาย กิติพงษแ รัตนัง 

/23.54. น.ส.ชนันรัตนแ..... 
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23.54 น.ส. ชนันรัตนแ เชิดรัตนะสกุล 
23.55 น.ส. มณฑิรา สุรยุทธ 
23.56 นาย อนันตชัย เนติอมรกุล 
23.57 นาย นัฐพล ภูเทศ 
23.58 น.ส. เพชรรัตนแ ราชคม 
23.59 น.ส. กรกนก ควรพิมาย 
23.60 น.ส. ดวงใจ นิลนิยม 
23.61 น.ส. สุชาดา คิดอาน 
23.62 นาย ศักดินันทแ จายนอก 
23.63 น.ส. พัชราภรณแ ณ นาน 
23.64 น.ส. รัชนีกร สืบสมุทร 
23.65 นาย สุธิชพงศแ บุระมาน 
23.66 น.ส. ชรัลรัตนแ พรชรัตนแอนัน 
23.67 น.ส. สุธาธร จิตราช 
23.68 นาย ธีรศักดิ์ แกวกลึงกลม 
23.69 น.ส. ไอยเรศ วงษแวัฒนพงษแ 
23.70 นาย เอกวิทยแ เอกปริญญา 
23.71 น.ส. กฤษณา แกวมณี 
23.72 น.ส. ธีราพร กระจางศร ี
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ลูกจ้างประจ า 
 
  วุฒิปริญญาตรี 
 

24. ลูกจางประจ า (2114)(2132)(2518) สังกัดฝุายการตลาดและการขาย 
  (ล าดับที่  24.1 - 24.24 หองสอบ : 3-510  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 5) 
  (ล าดับที่ 24.25 - 24.47 หองสอบ : 3-511  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 5) 
 

24.1 น.ส. นลิน รักธงไทย 
24.2 น.ส. ศรัญญา สมบัติเสถียร 
24.3 น.ส. นิจวรียแ ศรีโยธา 
24.4 น.ส. อภิรดี พรมสาเพชร 
24.5 น.ส. วันจันทรแ ดีคุม 
24.6 น.ส. มานิตา แสงจันทรแ 
24.7 นาย ศรุชา อัครภัทรนิธิ 
24.8 น.ส. กมลพรรณ บัณฑิตนุกูล 
24.9 น.ส. ณัฐพร สุขเจริญ 
24.10 น.ส. วราภรณแ สิงหแศรีโว 
24.11 น.ส. ณัฐปภัสรแ โกมลมาลยแ 
24.12 น.ส. ไอศิกา รักซอน 
24.13 น.ส. ปาลิตา ทองเต็ม 
24.14 น.ส. อารยา วงษแทองหลิน 
24.15 น.ส. ปิยวรรณ จรูญแสง 
24.16 น.ส. วีรนัส อามระดิษ 
24.17 น.ส. อรรัมภา มุกดาเวช 
24.18 น.ส. กรองกาญนแ ศิริโวหาร 
24.19 น.ส. อวัสดา คติฌานัง 
24.20 น.ส. ธนัมพร พ่ึงบุญ 
24.21 น.ส. พชร คลอวุฒินันทแ 
24.22 น.ส. พิชญะ คลอวุฒินันทแ 
24.23 น.ส. สุธินี เรืองมณ ี
24.24 น.ส. นทีกาญจนแ สูยะนันทนแ 
24.25 น.ส. กนกวรรณ วงศแเพชร 
24.26 น.ส. คัทลียา เงินจั่น 
24.27 น.ส. ฐานันตรแ ขมานุวงศแ 
24.28 น.ส. กฤตรัศ อภิญญาวานิชยแกุล 
24.29 น.ส. สุวิมล บุญเกิด 
24.30 น.ส. อโณทัย บ ารุง 

/24.31 น.ส.อารีรัตนแ..... 



 
24.31 น.ส. อารีรัตนแ นวลพลับ 
24.32 น.ส. ภิรมยา ค าศรี 
24.33 น.ส. ชวัลญา ทองจ ารูญ 
24.34 น.ส. เบญจมล เพ็ชรเจริญมงคล 
24.35 น.ส. สุปราณี ศรีแอ 
24.36 น.ส. จุติมาศ บูรณภวังคแ 
24.37 น.ส. กณิศา กิมพิทักษแ 
24.38 น.ส. พรรณนารายณแ ไหลอุดมพิทักษแ 
24.39 น.ส. มณีพลอย ปานรอด 
24.40 น.ส. ศิรินพ ข านอย 
24.41 น.ส. กาญจนา วงศแมหัทธนะ 
24.42 น.ส. พรพรรณ ปใญญาเลิศ 
24.43 นาย ฐิติพงศแ ปานแดง 
24.44 น.ส. รุจี รัตนประพันธแพร 
24.45 น.ส. เมลิน คนท ี
24.46 น.ส. ธัญชนก เซี่ยงใช 
24.47 น.ส. สุรอยยา มานะเอม 
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ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 กย.62) 
 

  วุฒิปริญญาตรี 
 

25. ลูกจางชั่วคราว (2483) สังกัดกลุมงานดานบริหารงานวิจัย กลุมสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
   (หองสอบ : 3-207  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 2) 
 

25.1 นาย นราธร ปิ่นเพ็ชรแ 
25.2 นาย สุพสิทธิ์ สุริวงศแ 
25.3 น.ส. จันทวรรณ แรงครุฑ 

 
  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

26. ลูกจางชั่วคราว (2031) สังกัดกองธุรกิจตางประเทศ ฝุายการตลาดและการขาย 
  ลูกจางชั่วคราว (2032 - 2036) สังกัดแผนกรานคา 1 กองการขายภาคเอกชน ฝุายการตลาดและการขาย 
  ลูกจางชั่วคราว (2040)(2042) สังกัดแผนกรานคา 3 กองการขายภาคเอกชน ฝุายการตลาดและการขาย 
  ลูกจางชั่วคราว (2044) สังกัดแผนกจัดซื้อ 1 กองจัดซื้อทั่วไป ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑแ 
  ลูกจางชั่วคราว (2480 - 2481) สังกัดแผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑแ กองจัดซื้อและส ารองบรรจุภัณฑแ ฝุายบริหารพัสดุ 
         และผลิตภัณฑแ 
  ลูกจางชั่วคราว (2482) สังกัดแผนกแผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑแผูผลิตอ่ืน กองคลังและกระจายผลิตภัณฑแ 
        ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑแ 
  (หองสอบ : 3-403  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
 

26.1 น.ส. ณัฐกานตแ แจงบุรี 
26.2 น.ส. น้ าทิพยแ จิตตแซื่อ 
26.3 น.ส. อังกุมา เหลือรักษแ 
26.4 น.ส. ปราณปรียา ยุรศักดิ ์
26.5 น.ส. ปิยนุช ทองชัยศรี 
26.6 นาย วีรวัฒนแ กิจวิชา 

 
  วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 
 

27. ลูกจางชั่วคราว (2197) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา  
        ฝุายประกันคุณภาพ 
  (หองสอบ : 3-410  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
 

27.1 นาย นพพล เอกประทุมชัย 
27.2 น.ส. ปวีณา สีน้ าออม 

 
 /วุฒิมัธยมศึกษาฯ..... 



 
  วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  
 

28. ลูกจางชั่วคราว (2023) สังกัดกองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  ลูกจางชั่วคราว (2024)(2420)(2294) สังกัดแผนกงานผลิต 1 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  ลูกจางชั่วคราว (2025) สังกัดแผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  ลูกจางชั่วคราว (2026) สังกัดแผนกงานผลิต 3 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  ลูกจางชั่วคราว (2027) สังกัดแผนกงานผลิต 4 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  ลูกจางชั่วคราว (2030)  สังกัดกลุมงานผลิตตัวยาสมุนไพร กองผลิตภัณฑแธรรมชาติ ฝุายเภสัชเคมีภัณฑแ 
  (หองสอบ : 3-413  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
 

28.1 นาย นราธิป เกิดมีเจริญ 
28.2 นาย ปุลวิชชแ งามใจ 
28.3 นาย สุรศักดิ์ พันธแแตง 
28.4 นาย กษิดิ์เดช วัจนะลักษณแ 
28.5 นาย ธีรพัฒนแ วงษแขยาย 
28.6 นาย อารยะ สุขประจันทรแ 
28.7 นาย ฐิติ พงษแโต 
28.8 นาย ชวลิต หวังดี 

 
  วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  
 

29. ลูกจางชั่วคราว (2022) สังกัดแผนกยาปราศจากเชื้อ 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝุายผลิตยา 
  ลูกจางชั่วคราว (2028 - 2029) สังกัดกลุมการผลิต 1 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุมเบตา-แลคแตม 
  (หองสอบ : 3-413  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
 

29.1    นาย                   ชนกันตแ ลักษณแสุวิมล 
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ลูกจ้างช่ัวคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 2 ปี) 
 

  วุฒิปริญญาตรี 
 

30. ลูกจางชั่วคราว (2019)(2231) สังกัดฝุายการตลาดและการขาย 
  (หองสอบ : 3-210  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 2) 
 

30.1 น.ส. อุบลรัตนแ ชุมพล 
30.2 น.ส. ฐิติภรณแ เลิศกิตติกุลโยธิน 
30.3 น.ส. รุสนานี ดอเลาะ 
30.4 น.ส. ภัคจิรา สุขค าภา 
30.5 น.ส. ปพิชญา โชติกะพุกกณะ 
30.6 น.ส. นิรามล จันทศร 
30.7 น.ส. ศศิธร หมัดวัง 
30.8 น.ส. มินตรา โผนผึ้ง 
30.9 น.ส. มัลลิกา รวงผึ้ง 

30.10 น.ส. ศศิกานตแ สุรชาติพิทักษแ 
30.11 น.ส. ธันยแชนก สุกิจชาญยุทธ 
30.12 น.ส. ขวัญชนก เกษรแกว 
30.13 นาย สดายุ พาหา 
30.14 นาย ชลทิศ พวงแกว 
30.15 น.ส. เทวิกา โพธิ์แกว 
30.16 น.ส. ชิดกมล สุทธิพันธุแ 
30.17 นาย อิสระ นะนาม 
30.18 นาย จินตวัฒนแ ชลวิถี 
30.19 น.ส. รัฐพร คุณสมบัติ 
30.20 น.ส. ชนิดา โชติกูล 

 
  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

31. ลูกจางชั่วคราว (2324) สังกัดกองธุรกิจรวมทุน ส านักอ านวยการ 
  ลูกจางชั่วคราว (2223) สังกัดฝุายทรัพยากรบุคคล 
  ลูกจางชั่วคราว (2320-2321) สังกัดกองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝุายประกันคุณภาพ 
  ลูกจางชั่วคราว (2291) สังกัดแผนกบริหารงานทั่วไป กองอ านวยการ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  (หองสอบ : 3-403  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
 

31.1 นาย อนุชา พรมสวาท 
31.2 น.ส. สุชาดา ศรีสุวรรณแ 

/31.3 น.ส.วาสนา..... 



 
31.3 น.ส. วาสนา นิ่มมาก 
31.4 น.ส. ปสุตา เกิดนรินทรแ 
31.5 น.ส. ณปภัช ชัยมงคล 
31.6 น.ส. กาญจนา ฉ่ าเสาวรส 

 
32. ลูกจางชั่วคราว (2079-2080) สังกัดแผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝุายผลิตยา 
  ลูกจางชั่วคราว (2227)(2235) สังกัดกลุมวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  (หองสอบ : 3-515  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 5) 
 

32.1 นาย พรเทพ สีฟูา 
32.2 นาย กีรต ิ พลอยชาง 
32.3 นาย แสงชัย เณรศิร ิ
32.4 นาย ศิวพันธแ นิลภูม ิ
32.5 นาย ธวัชชัย เติบโต 

 
33. ลูกจางชั่วคราว (2121) สังกัดกลุมวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
  - ไมมีผูสมัครสอบคัดเลือก - 
 
  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

34. ลูกจางชั่วคราว (2322-2323) สังกัดกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักอ านวยการ 
   ลูกจางชั่วคราว (2342) สังกัดแผนกบริหารเขตการขายภาคเอกชนสวนกลาง กองการขายภาคเอกชน  
       ฝุายการตลาดและการขาย 
  ลูกจางชั่วคราว (2020) สังกัดฝุายการตลาดและการขาย 
  ลูกจางชั่วคราว (2360-2363)(2013) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑแสวนกลาง กองคลังและกระจายผลิตภัณฑแ  
        ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑแ 
  ลูกจางชั่วคราว (2123) สังกัดกลุมงานดานธุรการ กลุมสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  (หองสอบ : 3-403  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
 

34.1 นาย ศดานันทแ รักษาเขตรแ 
34.2 นาย บวรรัตนแ พุมพวง 

 
35. ลูกจางชั่วคราว (2289-2290)(2311)(2327) สังกัดแผนกยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝุายผลิตยา 
   ลูกจางชั่วคราว (2077-2078) สังกัดแผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝุายผลิตยา 
  ลูกจางชั่วคราว (2067-2069) สังกัดแผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝุายผลิตยา 
  ลูกจางชั่วคราว (2088-2095)(2328)สังกัดแผนกยาเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3 ฝุายผลิตยา 
 
 /ลูกจางชั่วคราว..... 
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  ลูกจางชั่วคราว (2009) สังกัดแผนกแผนงานและบ ารุงรักษาปูองกัน กองบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล ฝุายเทคโน 
          โลยีและวิศวกรรม 
  ลูกจางชั่วคราว (2015) สังกัดแผนกมาตรฐานบรรจุภัณฑแ 1 กองมาตรฐานบรรจุภัณฑแ ฝุายประกันคุณภาพ 
  ลูกจางชั่วคราว (2021) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑแสวนกลาง กองคลังและกระจายผลิตภัณฑแ ฝุายบริหาร 
        พัสดุและผลิตภัณฑแ 
  (หองสอบ : 3-515  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 5) 
 

35.1 นาย สนทรรศนแ จิรสวานนทแ 
35.2 นาย รัชศิษฐแ กีรติศักดิ์ธนากุล 
35.3 นาย ณัชพล บุญญาดีวงศแ 
35.4 นาย ศิริชัย ชูชม 
35.5 นาย กิตติพศ จันทะ 

 
  วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 

36. ลูกจางชั่วคราว (2319) สังกัดแผนกพัฒนากระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต ฝุายประกันคุณภาพ 
  ลูกจางชั่วคราว (2106) สังกัดแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑแ 1 กองมาตรฐานการผลิต ฝุายประกันคุณภาพ 
  ลูกจางชั่วคราว (2382) สังกัดแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑแ 2 กองมาตรฐานการผลิต ฝุายประกันคุณภาพ 
  ลูกจางชั่วคราว (2107-2114) สังกัดกองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝุายประกันคุณภาพ  
  ลูกจางชั่วคราว (2309)(2016) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุล- 
        ชีววิทยา ฝุายประกันคุณภาพ  
  ลูกจางชั่วคราว (2017) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา  
         ฝุายประกันคุณภาพ  
  ลูกจางชั่วคราว (2128) สังกัดกลุมควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุมเบตา-แลคแตม 
  ลูกจางชั่วคราว (2015) สังกัดแผนกมาตรฐานบรรจุภัณฑแ 1 กองมาตรฐานบรรจุภัณฑแ ฝุายประกันคุณภาพ 
  ลูกจางชั่วคราว (2125) สังกัดกลุมงานวิจัยวัคซีนจากไวรัส กลุมวิจัยชีววัตถุ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
  ลูกจางชั่วคราว (2018) สังกัดกลุมศึกษาชีวสมมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  (หองสอบ : 3-413  อาคาร 3 อไุรรัตนแ ชั้น 4) 
 

36.1 นาย ปรีชา ออนทาลาด 
36.2 น.ส. ลลิตา ทองทิว 
36.3 นาย ศตาย ุ สวัสเมือง 
36.4 น.ส. วิศนี เพชรนิล 
36.5 นาย อิทธิศักดิ ์ สินชู 
36.6 สิบเอก เขตรัฐ ยะปะเภา 

 
 
 
 /วุฒิมัธยมศึกษาฯ..... 
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  วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) /มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
 

37. ลูกจางชั่วคราว (2335-2340)(2061-2062) สังกัดแผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝุายผลิตยา 
  ลูกจางชั่วคราว (2385-2386) สังกัดแผนกยาปราศจากเชื้อ 1 กองเภสัชกรรม 3 ฝุายผลิตยา 
  ลูกจางชั่วคราว (2103-2105) สังกัดแผนกยาเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3 ฝุายผลิตยา 
  ลูกจางชั่วคราว (2181-2184) สังกัดแผนกยาตานไวรัสเอดสแ กองเภสัชกรรม 4 ฝุายผลิตยา 
  ลูกจางชั่วคราว (2038) สังกัดแผนกส ารองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑแ 
  ลูกจางชั่วคราว (2310)(2343) สังกัดกองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑแ  
  ลูกจางชั่วคราว (2380-2381)(2384) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑแสวนภูมิภาค กองคลังและกระจาย- 
      ผลิตภัณฑแ ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑแ  
  ลูกจางชั่วคราว (2344-2351) สังกัดกองคลังและกระจายผลิตภัณฑแ ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑแ  
  ลูกจางชั่วคราว (2195)(2364-2365) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑแสวนกลาง กองคลังและกระจายผลิตภัณฑแ  
      ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑแ 
  ลูกจางชั่วคราว (2356-2359) สังกัดแผนกส ารองผลิตภัณฑแองคแการ กองคลังและกระจายผลิตภัณฑแ  
      ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑแ 
  ลูกจางชั่วคราว (2292) สังกัดแผนกบริหารงานทั่วไป กองอ านวยการ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  ลูกจางชั่วคราว (2383) สังกัดแผนกงานพิมพแ กองการพิมพแ ฝุายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
  ลูกจางชั่วคราว (2188) สังกัดสาขาภาคเหนือ ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑแ 
  (ล าดับที่ 37.1 - 37.27  หองสอบ : 3-413  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
  (ล าดับที่ 37.28 - 37.67 หองสอบ : 3-414  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
  (ล าดับที่ 37.68 - 37.84 หองสอบ : 3-415  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4)  
 

37.1 น.ส. จารุวรรณ ศรีธรรมบุญ 
37.2 น.ส. กรรณิการแ กันทุกขแ 
37.3 น.ส. โสรญา จรัส 
37.4 นาย ศุภวุฒิ ดิษฐแผูดี 
37.5 นาย เอกธนัช แสงกลาง 
37.6 นาย วิทวัส ทองไพรวรรณ 
37.7 น.ส. จารุชา จงกลาวิชาเดช 
37.8 น.ส. ชนัญชิดา บรรจงเกต ุ
37.9 น.ส. เบญจวรรณ เมตมาตรแ 
37.10 น.ส. ชฎาพร สุมาลี 
37.11 นาย พิชัย อุพันธแศรี 
37.12 น.ส. ธัญชนก ดวงแปูน 
37.13 น.ส. ธิดารัตนแ ปาปะแพ 
37.14 นาย ฉัตรประดิษฐแ เรืองนัยสุข 
37.15 น.ส. เจนจิรา สีแพงมน 
37.16 น.ส. ธนัชพร เทียมธรรม 

/37.17 น.ส.นัทรียา..... 
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37.17 น.ส. นัทรียา เดชมุนินทรแ 
37.18 นาย ทศพล นนทศักดิ์ 
37.19 น.ส. จรรยา ทวีทรัพยแล้ าเลิศ 
37.20 นาย สวัสดิวัต เครือเสนา 
37.21 น.ส. ศุภาพิชญแ ปรัชญาประชากร 
37.22 น.ส. สุรัสวดี จันทรหอม 
37.23 น.ส. ศศิภา จันทรแด า 
37.24 นาย นัฐพงษแ สุวรรณบุญ 
37.25 น.ส. พัชรี ทองค า 
37.26 น.ส. กัลยา เมฆฉาย 
37.27 นาย วิทยา บุญมา 
37.28 นาย นัฐชัย อดทน 
37.29 นาย วสันตแ รัตนบวร 
37.30 น.ส. พรทิภา ตรีพงษแ 
37.31 น.ส. อรนิชา กิติสกนธแ 
37.32 น.ส. ณัฎฐธิดา โพธิ์เหมือน 
37.33 น.ส. ณัฐตินันทแ สอนนอย 
37.34 น.ส. อรอุมา รักษายศ 
37.35 น.ส. พชรภัทร ภัทรเภตรา 
37.36 นาย สหรัฐ งามสาระ 
37.37 นาย ภานุิฒนแ ชวงชู 
37.38 นาย ยุทธนา โภชกร 
37.39 น.ส. จุไรรัตนแ ศิลปทาว 
37.40 นาย วัลลภ หมวกอ่ิม 
37.41 น.ส. เพ็ญจันทรแ อ ามะเทศ 
37.42 น.ส. มาริษา คลายคลึง 
37.43 น.ส. จารุวรรณ ชอบเสียง 
37.44 นาย ชลัญญวรรจ สีแสง 
37.45 น.ส. ธิมากร เวลาเกิด 
37.46 น.ส. เพ็ญนภา โลทะกะ 
37.47 น.ส. สโรชา ตอศิลป 
37.48 นาย วัชระ เกตุวัตร 
37.49 นาย ฐปนพล ไชยพยอม 
37.50 น.ส. ทัตยา นวนประโคน 
37.51 นาย ศราวุธ สิริพัฒนานุกุล 
37.52 น.ส. รัตนาภรณแ วงศแวองไว 
37.53 น.ส. ณัฐธิชา วงคแบุดด ี

/37.54 นายชัยธร..... 
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37.54 นาย ชัยธร เฉลยเลิศ 
37.55 น.ส. จุฑามาศ แสนจันทรแ 
37.56 น.ส. บุศราคัม โกมลเศรษฐ 
37.57 นาย ประพนธแ ศรีสุริยามินทรแ 
37.58 นาย ค ารณ กิ่งจันทรแ 
37.59 น.ส. จริญญา กรรณิการแ 
37.60 น.ส. ละออง ไกรสินธุแ 
37.61 นาย จารุวิทยแ แสงกลา 
37.62 นาย ประวิทยแ วัฒนาธร 
37.63 นาย สัญชัย หมีเฟ่ือง 
37.64 นาย ภูมินทรแ เนตรนพ 
37.65 น.ส. อรณี กุลศักดิ์ 
37.66 น.ส. สุภาพร อุบล 
37.67 น.ส. วันวิสา ติธรรม 
37.68 นาย สถิตยแ มณีสถิตยแ 
37.69 น.ส. ทัศนียแ วงษแเมือง 
37.70 นาย ทินรัตนแ  สีทาวัน 
37.71 นาย อมเรศ บังเกิด 
37.72 น.ส. ฉัตรสุดา เจือจันทรแ 
37.73 น.ส. ทิพวิภา แสนกลา 
37.74 น.ส. ชมนภัส ทับทิมทอง 
37.75 น.ส. สุชาดา เกตรา 
37.76 น.ส. เมธิกา เกตรา 
37.77 นาย อุเทน แทเท่ียง 
37.78 น.ส. ชลดา เข็มนาค 
37.79 นาย ณภัทร พูลสวัสดิ์ 
37.80 น.ส. สิริพร โพธิ์งาม 
37.81 น.ส. อภิรดี ศรีรักษา 
37.82 น.ส. นพรัตนแ ใหญกวาวงศแ 
37.83 นาย พงศธร รัตนสนเทหแกุล 
37.84 นาย สันสกฤต รอดโพธิ์ทอง 
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ลูกจ้างช่ัวคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี) 
 

  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

38. ลูกจางชั่วคราว (2224)  สังกัดแผนกแผนงานประชาสัมพันธแ กองประชาสัมพันธแ ส านักอ านวยการ 
  (หองสอบ : 3-403  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
 

 38.1 น.ส. ธนพร ดัดใจงาม 
38.2 น.ส. แสงมณ ี ธรรมวรรณา 

 
39. ลูกจางชั่วคราว (2225-2226) สังกัดแผนกงานโครงการ กองประชาสัมพันธแ ส านักอ านวยการ 
 
  - ไมมีผูสมัครสอบคัดเลือก - 
 
40. ลูกจางชั่วคราว (2237) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา  
      ฝุายประกันคุณภาพ  
  ลูกจางชั่วคราว (2238) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา  
      ฝุายประกันคุณภาพ 
 
  - ไมมีผูสมัครสอบคัดเลือก - 
 
  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

41. ลูกจางชั่วคราว (2205)(2275) สังกัดแผนกยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝุายผลิตยา 
  ลูกจางชั่วคราว (2210)(2211)(2212) สังกัดกลุมการผลิต 2 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุมเบตา-แลคแตม 
 
  - ไมมีผูสมัครสอบคัดเลือก - 
 
42. ลูกจางชั่วคราว (2003) สังกัดแผนกแผนงานฝึกอบรมและพัฒนา กองพัฒนาบุคลากร ฝุายทรัพยากรบุคคล 
  ลูกจางชั่วคราว (2233) สังกัดกลุมงานลูกคาสัมพันธแ กองบริหารลูกคาสัมพันธแ ฝุายการตลาดและการขาย 
  ลูกจางชั่วคราว (2240) สังกัดแผนกรานคา 1 กองการขายภาคเอกชน ฝุายการตลาดและการขาย 
  ลูกจางชั่วคราว (2198) สังกัดแผนกรานคา 2 กองการขายภาคเอกชน ฝุายการตลาดและการขาย 
  ลูกจางชั่วคราว (2199) สังกัดแผนกจัดซื้อ 1 กองจัดซื้อทั่วไป ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑแ 
  ลูกจางชั่วคราว (2222) สังกัดแผนกบริหารการสั่งซื้อ 2 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑแ 
 
  - ไมมีผูสมัครสอบคัดเลือก - 
 
 
 

วุฒิมัธยมศึกษาฯ..... 



 
  วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 

43. ลูกจางชั่วคราว (2008) สังกัดกลุมควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุมเบตา-แลคแตม 
  ลูกจางชั่วคราว (2196) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา  
      ฝุายประกันคุณภาพ 
  ลูกจางชั่วคราว (2208) สังกัดแผนกมาตรฐานชีววัตถุ 2 กองมาตรฐานชีววัตถุ ฝุายประกันคุณภาพ   
 
  - ไมมีผูสมัครสอบคัดเลือก - 
 
  วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) /มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
 
44. ลูกจางชั่วคราว (2221)(2229) สังกัดกลุมการผลิต 1 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุมเบตา-แลคแตม 
  ลูกจางชั่วคราว (2214-2220) สังกัดกลุมการผลิต 2 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุมเบตา-แลคแตม  
  (หองสอบ : 3-415  อาคาร 3 อุไรรัตนแ ชั้น 4) 
  

 44.1  น.ส. การีหม฿ะ เจ฿ะหลง 
44.2 น.ส. ซิลมี วายีเกา 
44.3 น.ส. ชลธิชา สุรัตนารักษแ 
44.4 น.ส. ชลิตา สุรัตนารักษแ 
44.5 นาย จักรพันธแ กลับดี 
44.6 น.ส. อรวี ปิ่นเกต ุ
44.7 น.ส. ศิริวรรณ แสงทอง 
44.8 น.ส. ฐิติมา เดือนกลาง 
44.9 น.ส. นริศรา แสนสุข 

44.10 น.ส. อธิญา เลิศอภิลักษกุล 
44.11 น.ส. กราบแกว เอ่ียมสอาด 
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