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ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ 

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

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในต าแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
จ านวน 75 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจ า จ านวน 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 156 คน ซึ่งได้ปิดรับสมัคร      
ไปแล้ว นั้น  

องค์การเภสัชกรรมโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดได้ท าการสอบข้อเขียน        
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ    

 ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวน าเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างนี้มายื่นด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์   
ที่ 75/1 แผนกงานบุคคล องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ภายในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
 

   เอกสารที่ต้องน ามายื่น 
 1. ส าเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการส าเร็จการศึกษา และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 3. หลักฐานผ่านการตรวจเลือกทหาร (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) เช่น สด.8 สด.43 เป็นต้น 
 4. รูปถ่ายชุดสุภาพหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 5. หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน เป็นต้น 
  

 ส าหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ก าหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 14 หรือ 15 กันยายน  
พ.ศ.2560 โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 
15.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอ านวยการ องค์การเภสัชกรรมและทางเวปไซค์ www.gpo.or.th 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่   5  กันยายน พ.ศ. 2560 
 
 

(นายนิพนธ์  อัตนวานิช) 
รองผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 

 

เลขที่ นอ02-ก.ค./60 



รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

พนักงาน 
 

  วุฒิปริญญาโท 
 

1. ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5 (1325) สังกัดกองผลิตวัคซีนจากแบคทีเรีย ฝ่ายชีววัตถุ 
  

1.1 น.ส. ณัชชา ปิ่นเขียน 
1.2 น.ส. นันทวรรณ สินปราณี 
1.3 น.ส. ณัฐกานต ์ หนูรุ่น 
1.4 น.ส. ชุติมณฑน ์ ทองพรม 
1.5 น.ส. อารีรัตน์ เชาว์สมบูรณ์ 
1.6 น.ส. นราวดี รุจนพันธ์ 
1.7 น.ส. นพรัตน์ ศรีมาก 
1.8 นาย จิระ สากลวารี 
1.9 น.ส. ปรียาพรรณ ศรีพลอย 

1.10 น.ส. ป๎ทมา ไชยเวช 
1.11 น.ส. กรรณิการ์ สุขเกื้อ 
1.12 นาย ฐานะ นาคทอง 
1.13 น.ส. กมลชนก หวังจิต 
1.14 น.ส. เกศินี ก าพุฒ 
1.15 น.ส. เสาวรภย์ หินกาล 
1.16 น.ส. พิมพ์ภัทร ฉันทวรศักดิ์ 
1.17 น.ส. บุษปวัน โสภณฤทธิเดช 
1.18 นาย คณุตม ์ พรมด ี
1.19 น.ส. กุณฑล ี ร่างน้อย 
1.20 น.ส. ภัทรพร คงมี 
1.21 น.ส. ศิริยาภรณ์ ธรรมชาติ 
1.22 น.ส. กุลนันทน์ รุ่งนาไร ่
1.23 น.ส. พรรณธิภา ส่งเสริมพานิช 
1.24 น.ส. สุณัฐฐา วิงวอน 
1.25 นาย สุรศักดิ์ ธนัชาพิศุทธิ์ 
1.26 นาย ชาญวิทย์ ชูแก้ว 
1.27 น.ส. ฐิติภา บุญยืน 
1.28 น.ส. โสรยา แสงจันทร์ 
1.29 น.ส. การต์ธีราณัฐ สุทธี 

 
 /2. ต าแหน่ง..... 
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  วุฒิปริญญาตรี 
 

2. ต าแหน่ง วิศวกร 4 (1992) สังกัดโรงงานผลิตยารังสิต 1  
  

2.1 นาย ณัฐดนัย เฟ่ืองระย้า 
2.2 นาย ชาญณรงค์ เชียงที 

 
3. ต าแหน่ง วิศวกร 4 (0113) สังกัดกองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
   ต าแหน่ง วิศวกร 4 (1670) สังกัดโรงงานผลิตยารังสิต 1 
   ต าแหน่ง วิศวกร 4 (1091) สังกัดแผนกงานไฟฟ้าและสนับสนุนการผลิต กองการวิศวกรรม โรงงานผลิตยารังสิต 1   
      

3.1 นาย ชัยนรินท์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา 
3.2 นาย วีรพงศ์ ไชยมีสุข 
3.3 นาย วรพงษ์ ค าด ี
3.4 น.ส. อัจฉรา กันธิยะ 

 
4. ต าแหน่ง วิศวกร 4 (1306) สังกัดโรงงานผลิตยารังสิต 1 
  

4.1 นาย ดนัยณัฐ ถาวร 
 
5. ต าแหน่ง วิศวกร 4 (1606) สังกัดแผนกแผนงานและบ ารุงรักษาป้องกัน กองบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  
     ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม  
 

5.1 นาย พีรดนย์ คชทรัพย ์
 
6. ต าแหน่ง นิติกร 4 (1375) สังกัดแผนกนิติการ กองกฎหมาย ส านักอ านวยการ 
   ต าแหน่ง นิติกร 4 (1605) สังกัดแผนกนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย ส านักอ านวยการ 
 

6.1 น.ส. ณัฐกานต ์ ทัศนโกวิท 
6.2 นาย ชญานนท์ ค้าเจริญ 
6.3 น.ส. ฌานิดา นิยะพัตร์ 
6.4 น.ส. วลัยพรรณ จิตติกรยุทธนา 
6.5 น.ส. พีรยา ห้องโสภา 

 
7. ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 4 (2218) สังกัดแผนกผลิตแอนติท็อกซิน กองเซรุ่ม ฝ่ายชีววัตถุ 
   

7.1 น.ส. รุจาภา จ ารัส 
7.2 น.ส. จิชฎา จีระวิวิธพร 
7.3 นาย ยศกร ยศชาติ 
7.4 น.ส. จริยา รื่นรวย 

/7.5 น.ส.สุพิชญา..... 
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7.5 น.ส. สุพิชญา วางพรม 
7.6 น.ส. ธนันธร ปาละกูล 
7.7 น.ส. ณัฐกฤตา ทอนมาตย์ 
7.8 น.ส. กรกนก โพธิ์สุข 
7.9 น.ส. ณัฐสุดา กลิ่นแก้ว 

7.10 น.ส. สโรชินี สินบัวทอง 
7.11 น.ส. ณัฐฌา เหลืองส่องเเสง 
7.12 น.ส. กัลยาณ ี ศรีสุขพันธ์ 
7.13 น.ส. ขวัญหทัย รุ่งทิวาเรืองรอง 
7.14 น.ส. ภัคจิรา ถิ่นทุ่งทอง 
7.15 นาย อนุพนธ์ แก้วมณีวัฒน์ 
7.16 นาย อิศราวุธ แสงภักด ี
7.17 น.ส. ทิฆัมพร ศิริบูรณ ์
7.18 น.ส. แพรวนภา แก้วบุญป๎น 

 
8. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (2407) สังกัดกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักอ านวยการ 
   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1949) สังกัดแผนกระบบงานขาย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  
              ส านักอ านวยการ 
   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1062) สังกัดแผนกระบบงานบัญชี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  
               ส านักอ านวยการ 
   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1348) สังกัดแผนกสารสนเทศการบริหาร กองเทคโนโลยีสาร-  
               สนเทศ ส านักอ านวยการ 
    

8.1 น.ส. วิศนี สุธรรมปวง 
8.2 นาย อติเทพ วงค์เกตุเพชร 
8.3 น.ส. วรพร บัวสาย 
8.4 นาย ศรายุทธ หุนตระณ ี
8.5 น.ส. มัลลิกา มูหะหมัด 
8.6 นาย ตระกูลพันธ์ พุทธจร 
8.7 น.ส. จิราพร เทพทอง 
8.8 นาย ธรรมภพ สันติพิทักษ ์
8.9 น.ส. ณัฏฐ์กฤตา นิมิตโภคานันท์ 

8.10 นาย บรรณรต พ่ึงกสิกร 
8.11 นาย อมรเทพ สืบสาย 
8.12 นาย พรเทพ ปฏิพงศ์วัฒนา 
8.13 นาย ภัทร กลัดเเก้ว 
8.14 นาย ปวเรศ ทองลอย 
8.15 นาย กฤตภาส ศิริภัทรถาวร 
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/8.16 น.ส.จริยาภา..... 



8.16 น.ส. จริยาภา จันทร์กลั่น 
8.17 นาย กรวิชญ์ ไทยฉาย 
8.18 น.ส. เพียงพิทัย เจิมแก้ว 
8.19 นาย อิทธิวัฒน์ ดิษาภิรมย์ 
8.20 นาย สุเมธ รัตนวัน 
8.21 น.ส. ทัตติยา เกิดธีระพงศ ์
8.22 นาย สุรัตน์ มาจุฬา 
8.23 น.ส. จุไรวรรณ แจ่มจันทร์ 
8.24 นาย พงศกร โสธนนท์ 
8.25 นาย ธนภัทร์ ไชยพิตร 
8.26 นาย วรวิทย์ มุ่งชัยสงค ์
8.27 น.ส. ประทุมวรรณ วันเพ็ญ 
8.28 น.ส. วันวิสา สราญณิยธรรม 
8.29 นาย คมเดช ชัยศร 
8.30 น.ส. เพ็ญพิสุทธิ์ สุภคุต 
8.31 นาย คณิศร สีอันยู้ 
8.32 นาย ธนกฤต ชื่นชม 
8.33 นาย คัสธรณ์ แซ่ตั้ง 
8.34 นาย วชิรพันธ์ เชื้อหมอ 
8.35 นาย ฐาปนาท เสนานนท์ 
8.36 น.ส. ศศิมา แซ่หยี่ 
8.37 น.ส. สิริรัตน์ มณีอินทร์ 

 
9. ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 4 (0020) สังกัดแผนกแผนงานประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ ส านักอ านวยการ 
  

9.1 น.ส. วิภาดา นามบ้าน 
9.2 น.ส. อาทิมา ธาราฉัตร 
9.3 น.ส. วิรัญญา รักแฟง 
9.4 น.ส. พรพรรณ ชมงาม 
9.5 น.ส. วันวิสาข์ รัตนะ 
9.6 นาย พารณ มงคลศิริ 
9.7 นาย พรชัย เอ่ียมนุ้ย 
9.8 นาย จิรพัฒน์ กิติจันทร ์
9.9 น.ส. ธันย์ชนก ชัยพงค ์

9.10 น.ส. ภัทรภร ผ่องแผ้ว 
9.11 น.ส. รุ่งกานต ์ ภู่ตระกูล 
9.12 นาย ชาคริต โพธิ์เขียว 
9.13 นาย ดิศภูมิ ศรีทองอุ่น 

 

 
/10. ต าแหน่ง..... 
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10. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหาร 4 (1647) สังกัดแผนกธุรการและจัดหาพัสดุช่าง กองสนับสนุนและบริการ- 
           โรงงาน ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
   

10.1  น.ส. วิลาวัลย์ บุญสิมมา 
10.2 น.ส. โสรยา อรไทวรรณ 
10.3 น.ส. ธมลวรรณ พัฒนสว่าง 
10.4 น.ส. วารุณี นาเจริญ 
10.5 น.ส. พัชรินทร์ บุญฉิม 
10.6 น.ส. บุหลัน ชุมจันทร์ 
10.7 นาย เอกชัย สุพรรณ 
10.8 นาย โชติรัตน์ พัวอุดมเจริญ 
10.9 น.ส. พิกุล จันจรมานิตย์ 

10.10 น.ส. ณัฐกฤตา สุขรัตน์ 
10.11 น.ส. ประภาวรินทร์ ลาจ้อย 
10.12 นาย ศรราม มีบัวทอง 
10.13 น.ส. มณศิกานต์ ชูทิพย์ 
10.14 นาย สุรเดช ศรีทองด ี
10.15 น.ส. อริญรดา จูด้วง 
10.16 น.ส. โสมสุภางค์ ผาเนตร 
10.17 น.ส. ภัทราวดี สังข์ข า 
10.18 น.ส. นภัสวรรณ สูยะนันทน์ 
10.19 น.ส. นิธิวรรณ ปิยะนันทกุล 
10.20 นาย อนุวัฒน์ เลิศศร ี
10.21 น.ส. หทัยทพิย์ อภัยดุสิต 
10.22 น.ส. จันทราภรณ์ เรืองธัมรงค ์
10.23 นาย ฐปนรรฆ์ โพธิกุล 
10.24 น.ส. ทัศนีย์ วงษ์พิรา 
10.25 นาย ชนะชัย โสรจแสง 
10.26 นาย จักรพงษ ์ จันทร์แก้ว 
10.27 น.ส. รัตนา พรมศร ี
10.28 น.ส. โอปอ ศรีหะรัญ 
10.29 น.ส. ฐิตาภรณ์ แก้วหล่ า 
10.30 น.ส. ณัฏฐา แสงสังข ์
10.31 น.ส. วรัญญา พิชิตกุลป๎ญญา 
10.32 น.ส. กมลพร ถึกพะเนาว์ 
10.33 น.ส. สุฑาทิพย์ หงส์ธนรัตน์ 
10.34 น.ส. หทัยรัตน์ ช่างเรือนกุล 
10.35 น.ส. มุฐิตา ชูรัตน์ 
10.36 น.ส. พชรอร เพชรสมุทร 

 

/11. ต าแหน่ง..... 
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11. ต าแหน่ง บุคลากร 4 (0137)(1291) สังกัดกลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์ กองแรงงานสัมพันธ์และวินัย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
   

11.1 น.ส. สุภาวดี เปรมจิตร์ 
11.2 น.ส. จีระนันท ์ จันทร์ลี 
11.3 นาย กฤติน พุกกะเวส 
11.4 น.ส. ธัญญ์ฐิตา พัชรด ารงวิวัฒน์ 
11.5 นาย อภิชาติ หาระกรณ ์
11.6 น.ส. จันทิมา ผิวหลง 
11.7 น.ส. รวิชา พูลนุช 
11.8 นาย ธนาธรณ์ เพ็ชรจูด 
11.9 นาย ปรีชา น้อยนุพา 

11.10 น.ส. ทัศนีย์ สุจิตตกุล 
11.11 น.ส. ภัททราภรณ์ จงป๎ญญาพิชิต 
11.12 น.ส. อรนิภา อุตตรอัตถากร 
11.13 น.ส. ฐานิตา คงเมือง 
11.14 นาย กิตติธัช สันธนะผล 
11.15 นาย จิรพันธ์ รุ่งสว่าง 
11.16 นาย โสภณ ตะยะชา 
11.17 นาย ชูโชค คิ้มแหน 
11.18 น.ส. พิมพ์พร เริงทัย 
11.19 น.ส. รัมภา สุวรรณหงส์ 
11.20 นาย อัศวิน บุญเรืองศรี 
11.21 น.ส. ศุทธินี ชุมแสงศร ี
11.22 น.ส. ณัฏฐณิชา ป๊อดเกิด 

 

  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

12. ต าแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 (1179) สังกัดแผนกสอบเทียบ 3 กองสอบเทียบและทดสอบ ส านักอ านวยการ 
  

12.1 นาย พิสิฐ หรัญราช 
12.2 นาย อฐิราช หงษ์วิจิตร 

 

13. ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 (2528) สังกัดฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก 
     ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 (0268) สังกัดแผนกซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลโรงงาน กองบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  
                ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
     ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 (2248) สังกัดแผนกไฟฟ้าก าลัง กองสนับสนุนและบริการโรงงาน ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
 ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 (2222) สังกัดแผนกงานไฟฟ้าและสนับสนุนการผลิต กองการวิศวกรรม โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 

13.1 นาย มงคล ชอบท ากิจ 
13.2 นาย วิธวัตร สารสิทธิ์ 
13.3 นาย ชาญวิทย์ งามพันดุง 
13.4 นาย ฐิติพงศ์ เข็มเงิน 
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14. ต าแหน่ง ช่างเครื่องกล 3 (0276) สังกัดแผนกซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลโรงงาน กองบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  
                  ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
    

14.1 นาย  ชัยพัทธ์ บุญเกต ุ
14.2 นาย ภูวนาท นามวิชัย 
14.3 นาย ทรงวุฒิ บัวเผื่อน 

 
15. ต าแหน่ง ผู้ช่วยงานบริหาร 3 (1510) สังกัดกลุ่มงานธุรการและแผนงานการผลิต กองสนับสนุนการผลิต  
                 ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยงานบริหาร 3 (0012) สังกัดกองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยงานบริหาร 3 (1991) สังกัดสาขาภาคใต้ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยงานบริหาร 3 (1416)(1419) สังกัดแผนกแผนงานและทะเบียนยา กองบริหารเอกสาร 
                 ประกันคุณภาพ 
   

15.1 น.ส. มนสิชา สีหราช 
15.2 น.ส. ชลธิชา เมฆคต 
15.3     ว่าที่ร้อยตรีหญิงแสงรวี โตรื่น 
15.4 น.ส. ชาลิณี สิทธิมนต์ 
15.5 น.ส. นิสารัตน์ หนีเมืองนอก 

15.6 น.ส. ประภาพร โพธิ์ทองค า 
15.7 น.ส. ฐิตินันท์ สีทับทิม 
15.8 น.ส. พัชรีญา โปรดปราน 
15.9 นาย สุรศักดิ์ หอมก าป๎ง 
15.10 นาย ยงยุทธ เชาวน์ดี 
15.11 น.ส. จิราภรณ์ เปี่ยมอ าไพภักด ี
15.12 น.ส. สุพัตรา ค าผาย 
15.13 นาย อรรถพล ศิริปาลกะ 
15.14 น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีเสน 
15.15 นาย กมลศักดิ ์ ดิษสุธรรม 
15.16     ว่าที่ ร.ต.หญิงวิจิตรา พรหมมิตร 
15.17 น.ส. นิตยา พิไชยวัง 
15.18 น.ส. จิรารัตน์ วงค์อุ่นใจ 
15.19 น.ส. วรรณพร เกิดสุข 
15.20 น.ส. วิมล อดทน 
15.21 นาย สุทธิพงษ ์ ดอกกุหลาบ 

 
16. ต าแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 (1187)(2374) สังกัดแผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ  
                 ฝ่ายประกันคุณภาพ 
     ต าแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 (1464) สังกัดแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
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                 ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  ต าแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 (2317) สังกัดกลุ่มงานวิจัยวัคซีนจากไวรัส กลุ่มวิจัยชีววัตถุ สถาบันวิจัย- 
                 และพัฒนา 
  ต าแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 (2121) สังกัดกลุ่มควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
 

16.1 นาย อดิศักดิ์ บุษบงค์ 
16.2 นาย สราวุธ พวงทองใบ 
16.3 นาย เมธัส มีสมบัติ 
16.4 น.ส. สุพรรษา วงศ์เมธา 
16.5 นาย ธนกร รัตตัญํู 
16.6 น.ส. กรรณิการ์ เก้าเอ้ียน 
16.7 น.ส. ศิริเพ็ญ มูลจินดา 
16.8 น.ส. สุกัญญา สิริพัฒนานุกุล 
16.9 น.ส. ปาริชาติ สอาด 

16.10 นาย ปิยะณัฐ กาหาวงศ ์
16.11 น.ส. ธนิตา ค าด ี

 
  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

17. ต าแหน่ง พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ 2 (0057) สังกัดแผนกสารสนเทศการบริหาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ส านักอ านวยการ 
   ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 2 (0346) สังกัดแผนกเวชปฏิบัติ กองการแพทย์และอนามัย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
     

17.1 น.ส. สุนิสา พุฒิวรรธนะ 
17.2 น.ส. ภัทรสินี เนียมชุ่มรัตน์ 
17.3 นาย อัสนี พรมฐาน 
17.4 น.ส. นพิชญ์ธิญา แสงกล้า 
17.5 น.ส. ดวงหทัย ศิวะชิตพงศ ์

 
18. ต าแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0371)(0696)(0705) สังกัดแผนกบัญชีลูกหนี้ภาครัฐ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
  ต าแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (1918) สังกัดแผนกบัญชีลูกหนี้ภาคเอกชน กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
  ต าแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0426) สังกัดแผนกบัญชีเจ้าหนี้ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
  ต าแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0393) สังกัดแผนกบัญชีสินค้า กองบัญชีต้นทุน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
   ต าแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0380) สังกัดแผนกควบคุมเครดิตและติดตามหนี้สิน กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
   ต าแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0445)(0446) สังกัดแผนกตรวจจ่าย กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
   ต าแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0558) สังกัดแผนกจัดท างบประมาณ กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
   ต าแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (0406) สังกัดแผนกบริหารงานงบประมาณ กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
   

18.1 นาง อรทัย ซุยเสนา 
18.2 น.ส. ชาคริยา ศรีสังวรณ์ 

/18.3 น.ส.เปมณีย์.... 
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18.3 น.ส. เปมณีย ์ นะต๋า 
18.4 น.ส. ศจีอร เตชะฤทธิ์ 
18.5 น.ส. ธิดาพร เสาโกมุท 
18.6 น.ส. สุภิญญา นกเงิน 
18.7 น.ส. สุจิตตรา เซ็นลา 
18.8 น.ส. วรรณพร จันทโนทัย 
18.9 น.ส. อาภรณ์ ยั่งยืนกุล 

18.10 น.ส. ชลิตา มารัตยูซบ 
18.11 น.ส. ปองกานต ์ ยุรศักดิ ์
18.12 น.ส. ชลิตา ชัยมานิต 
18.13 น.ส. ปรียาภัทร อภินันทาสุวรรณ 
18.14 น.ส. ศศิมาภรณ ์ ป้อมทอง 
18.15 น.ส. สิรินญา บุญชื่น 
18.16 น.ส. ราตรี แตงทอง 
18.17 น.ส. ทัศวรรณ เวชวงศา 
18.18 น.ส. กัลยกร สถิตย์มั่น 
18.19 น.ส. สิริลักษณ์ แก้วชมเชย 
18.20 น.ส. อนงค์นาฏ กระจกภาพ 
18.21 น.ส. สุพัตรา หมุดทอง 
18.22 น.ส. พิชฌานาสน์ อ่อนอิงนอน 
18.23 น.ส. เพชรรัตน์ ศิวะเสน 

 
19. ต าแหน่ง พนักงานการเงิน 2 (1867) สังกัดแผนกบริหารการเงิน กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
  ต าแหน่ง พนักงานการเงิน 2 (0427)(0432) สังกัดแผนกการเงิน กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
  

19.1 น.ส. รัศม ี จันทะฝ่าย 
19.2 น.ส. วราภรณ์ เฉลยสุข 

 
 

20. ต าแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1235) สังกัดแผนกยาน้ า 2 กองเภสัชกรรม 5 ฝ่ายผลิตยา 
  ต าแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1272)(1787) สังกัดแผนกบรรจุยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ายผลิตยา 
  ต าแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1937) สังกัดแผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา 
  ต าแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (2567)(2568)(2569)(2570) สังกัดกลุ่มการผลิต 2 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะ 
                 กลุ่มเบตา-แลคแตม 
  ต าแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (2404) สังกัดแผนกงานผลิต 4 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  

20.1 นาย ยุตธนา เสนสรสัง 
20.2 นาย ภาคภูมิ หลิ่มสืบ 
20.3 นาย รัตน พิกุลทอง 
20.4 นาย ชัยธวัช ไตรรัตน์ 
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20.5 นาย ไตรภพ นาคบุตร 
20.6 นาย ทศพร ชูแสง 
20.7 นาย ศิรสิทธิ์ งามเพริดพริ้ง 
20.8 นาย พชร สิริกาญจนกัญจน์ 
20.9 นาย ไชยนันท์ อันใจเอื้อ 

20.10 นาย ภิพัทธ์ ฉัตรแก้ว 
20.11 นาย ชัยณรงค ์ เครือวงษ ์
20.12 น.ส. นภาพร ภิรมย์พร 
20.13 นาย อรรถพล จอนมา 
20.14 นาย ปกรณ์กิตติ์ ชินดง 
20.15 นาย ณัฐวุฒิ ทิวงศ์ชาย 
20.16 นาย มานพ สืบวงษ ์
20.17 นาย พงษ์ศักดิ ์ จงสิริรัตนานุกูล 
20.18 นาย ภาณุพงศ ์ กิ่งทองสุข 
20.19 นาย อวิรุทธิ์ กองแพง 
20.20 นาย ปริทรรศ ์ โพธิ์น้อยงาม 
20.21 นาย สุรัตน์ เย็นเป็นสุข 
20.22 นาย ตรียุทธ รอดเรืองคุณ 
20.23 นาย วิชญ์วิสิฐ พรมรังกา 

 
21. ต าแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0692)(0946) สังกัดแผนกบริหารเขตการขายภาคเอกชนส่วนภูมิภาค กองการขาย
             ภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย 
  ต าแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0798)(0806) สังกดัแผนกร้านค้า 4 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและ-
             การขาย 
  ต าแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0541) สังกัดแผนกบริหารการสั่งซื้อ 1 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝ่ายบริหารพัสดุและ 
             ผลิตภัณฑ ์
  ต าแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0566) สังกัดแผนกบริหารการสั่งซื้อ 2 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝ่ายบริหารพัสดุและ 
             ผลิตภัณฑ ์   
  ต าแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0526) สังกัดแผนกบริหารการสั่งซื้อ 3 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝ่ายบริหารพัสดุและ 
             ผลิตภัณฑ ์
   

21.1 นาย นวพรรษ วิทยอ านวยคุณ 
21.2 นาย ธานินทร์ รองละคร 

 
22. ต าแหน่ง พนักงานพัสดุ 2 (0836)(0850) สังกัดแผนกส ารองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหาร 
  พัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  ต าแหน่ง พนักงานพัสดุ 2 (0857)(0890) สังกัดแผนกส ารองวัตถุดิบ 3 กองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหาร 
  พัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  ต าแหน่ง พนักงานพัสดุ 2 (0829) สังกัดแผนกงานคลังส ารองวัตถุดิบ กองการคลังส ารอง โรงงานผลิตยารังสิต 1 

- 10 - เลขที ่นอ02-ก.ค./60 

/22.1 นายธีรภัทร.... 



 22.1 นาย ธีรภัทร เทียนสันเทียะ 
22.2 นาย นันทวัฒน์ จรรยหาญ 
22.4 นาย คณัสนันท์ หลิ่วสุวรรณ 
22.1 นาย ณัชพน วงษ์เจริญ 

 

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

23. ต าแหน่ง พนักงานการผลิต 1 (1855) สังกัดแผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา 
  ต าแหน่ง พนักงานจัดส่ง 1 (0695)(0707) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภาค กองคลังและกระจาย- 
  ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
   

23.1 น.ส. นลินี สมานรส 
23.2 นาย เนติ ด าเอ่ียม 
23.3 น.ส. ธัญมน มีชูมิตร 
23.4 นาย ณัฐดนัย หนูเจริญ 
23.5 น.ส. ภานุพร นนทศักดิ์ 
23.6 นาย ธรณ์เทพ ศรีเพ็ง 
23.7 น.ส. พัชรี เนียมค า 
23.8 น.ส. สุธินี ศรีคัชชะ 
23.9 น.ส. สิดาพร ลอยวัฒนกุล 

23.10 นาย ศุภกานต ์ สงประชา 
23.11 นาย นราวิชญ์ รังสิยะวงศ ์
23.12 น.ส. ธานิจ หล่อกุลแสง 
23.13 น.ส. ฐิตาภรณ์ โหรวิชิต 
23.14 นาย อรรถพล ไชยด า 
23.15 น.ส. จิรภัทร์ วุฒิสารสุกิจ 
23.16 นาย สิริสุข นิทัศนานันท ์
23.17 นาย ธีรัช ชีพชูเกียรติ 
23.18 น.ส. ลลิตา ประพฤต ิ
23.19 นาย พงศกร ทัศนีย์ไตรเทพ 
23.20 น.ส. อาริสตา ยีมูดา 
23.21 น.ส. นริศรา คาดสนิท 
23.22 น.ส. เยาวลักษณ์ สถิตย์มั่น 
23.23 น.ส. กาญจนา ศรีวัฒนชัย 
23.24 น.ส. ธิดาพร บุญใบ 
23.25 น.ส. ชนันรัตน์ เชิดรัตนะสกุล 
23.26 น.ส. รัชนีกร สืบสมุทร 
23.27 น.ส. สุธาธร จิตราช 
23.28 น.ส. ไอยเรศ วงษ์วัฒนพงษ ์
23.29 น.ส. กฤษณา แก้วมณี 
23.30 น.ส. ธีราพร กระจ่างศร ี

/ลูกจ้างประจ า..... 
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ลูกจ้างประจ า 
 
  วุฒิปริญญาตรี 
 

24. ลูกจ้างประจ า (2114)(2132)(2518) สังกัดฝ่ายการตลาดและการขาย 
   

24.1 น.ส. นลิน รักธงไทย 
24.2 น.ส. ศรัญญา สมบัติเสถียร 
24.3 น.ส. นิจวรีย์ ศรีโยธา 
24.4 น.ส. อภิรดี พรมสาเพชร 
24.5 น.ส. กมลพรรณ บัณฑิตนุกูล 
24.6 น.ส. ณัฐพร สุขเจริญ 
24.7 น.ส. ณัฐปภัสร์ โกมลมาลย์ 
24.8 น.ส. ไอศิกา รักซ้อน 
24.9 น.ส. ปาลิตา ทองเต็ม 

24.10 น.ส. ปิยวรรณ จรูญแสง 
24.11 น.ส. วีรนัส อามระดิษ 
24.12 น.ส. อรรัมภา มุกดาเวช 
24.13 น.ส. กรองกาญน์ ศิริโวหาร 
24.14 น.ส. อวัสดา คติฌานัง 
24.15 น.ส. พชร คลอวุฒินันท์ 
24.16 น.ส. พิชญะ คลอวุฒินันท์ 
24.17 น.ส. สุธินี เรืองมณ ี
24.18 น.ส. นทีกาญจน์ สูยะนันทน์ 
24.19 น.ส. กนกวรรณ วงศ์เพชร 
24.20 น.ส. ฐานันตร์ ขมานุวงศ ์
24.21 น.ส. สุวิมล บุญเกิด 
24.22 น.ส. อโณทัย บ ารุง 
24.23 น.ส. อารีรัตน์ นวลพลับ 
24.24 น.ส. ภิรมยา ค าศรี 
24.25 น.ส. ชวัลญา ทองจ ารูญ 
24.26 น.ส. เบญจมล เพ็ชรเจริญมงคล 
24.27 น.ส. สุปราณี ศรีแอ 
24.28 น.ส. กณิศา กิมพิทักษ ์
24.29 น.ส. มณีพลอย ปานรอด 
24.30 น.ส. ศิรินพ ข าน้อย 
24.31 น.ส. รุจี รัตนประพันธ์พร 
24.32 น.ส. เมลิน คนท ี
24.33 น.ส. ธัญชนก เซี่ยงใช่ 
24.34 น.ส. สุรอยยา มานะเอม 

/ลูกจ้างชั่วคราว..... 
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ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 กย.62) 
 

  วุฒิปริญญาตรี 
 

25. ลูกจ้างชั่วคราว (2483) สังกัดกลุ่มงานด้านบริหารงานวิจัย กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
   

   25.1 นาย นราธร ปิ่นเพ็ชร์ 
 
  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

26. ลูกจ้างชั่วคราว (2031) สังกัดกองธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายการตลาดและการขาย 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2032 - 2036) สังกัดแผนกร้านค้า 1 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2040)(2042) สังกัดแผนกร้านค้า 3 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2044) สังกัดแผนกจัดซื้อ 1 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2480 - 2481) สังกัดแผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ กองจัดซื้อและส ารองบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุ 
         และผลิตภัณฑ์ 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2482) สังกัดแผนกแผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ 
        ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
   

    26.1 น.ส.น้ าทิพย์ จิตต์ซื่อ 
    26.2 น.ส.อังกุมา เหลือรักษ์ 
    26.3 น.ส.ปราณปรียา ยุรศักดิ ์
 

  วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 
 

27. ลูกจ้างชั่วคราว (2197) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา  
        ฝ่ายประกันคุณภาพ 
   

27.1 น.ส. ปวีณา สีน้ าอ้อม 
 

  วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  
 

28. ลูกจ้างชั่วคราว (2023) สังกัดกองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2024)(2420)(2294) สังกัดแผนกงานผลิต 1 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2025) สังกัดแผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2026) สังกัดแผนกงานผลิต 3 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2027) สังกัดแผนกงานผลิต 4 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2030)  สังกัดกลุ่มงานผลิตตัวยาสมุนไพร กองผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 
   

28.1 นาย ปุลวิชช์ งามใจ 
28.2 นาย กษิดิ์เดช วัจนะลักษณ ์
28.3 นาย ธีรพัฒน์ วงษ์ขยาย 
28.4 นาย อารยะ สุขประจันทร์ 
28.5 นาย ชวลิต หวังดี 
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/29.ลูกจ้างชั่วคราว..... 



 

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  
 

29. ลูกจ้างชั่วคราว (2022) สังกัดแผนกยาปราศจากเชื้อ 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2028 - 2029) สังกัดกลุ่มการผลิต 1 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
   

  - ผู้สมัครไม่มาสอบข้อเขียน - 
 
 

ลูกจ้างช่ัวคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 2 ปี) 
 

  วุฒิปริญญาตรี 
 

30. ลูกจ้างชั่วคราว (2019)(2231) สังกัดฝ่ายการตลาดและการขาย 
   

30.1 น.ส. ปพิชญา โชติกะพุกกณะ 
30.2 น.ส. ศศิกานต ์ สุรชาติพิทักษ์ 
30.3 น.ส. ขวัญชนก เกษรแก้ว 

 
  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

31. ลูกจ้างชั่วคราว (2324) สังกัดกองธุรกิจร่วมทุน ส านักอ านวยการ 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2223) สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2320-2321) สังกัดกองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2291) สังกัดแผนกบริหารงานทั่วไป กองอ านวยการ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
     

31.1  น.ส. สุชาดา ศรีสุวรรณ์ 
31.2 น.ส. ปสุตา เกิดนรินทร์ 
31.3 น.ส. ณปภัช ชัยมงคล 
31.4 น.ส. กาญจนา ฉ่ าเสาวรส 

 
32. ลูกจ้างชั่วคราว (2079-2080) สังกัดแผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2227)(2235) สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
   

32.1 นาย พรเทพ สีฟ้า 
32.2 นาย กีรต ิ พลอยช่าง 

 
  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

33. ลูกจ้างชั่วคราว (2322-2323) สังกัดกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักอ านวยการ 
   ลูกจ้างชั่วคราว (2342) สังกัดแผนกบริหารเขตการขายภาคเอกชนส่วนกลาง กองการขายภาคเอกชน  
       ฝ่ายการตลาดและการขาย 
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/ลูกจ้างชั่วคราว..... 



  ลูกจ้างชั่วคราว (2020) สังกัดฝ่ายการตลาดและการขาย 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2360-2363)(2013) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนกลาง กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์  
        ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2123) สังกัดกลุ่มงานด้านธุรการ กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
   

   - ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน - 
 

34. ลูกจ้างชั่วคราว (2289-2290)(2311)(2327) สังกัดแผนกยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ายผลิตยา 
   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 (2009) สังกัดแผนกแผนงานและบ ารุงรักษาป้องกัน กองบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล ฝ่ายเทคโน 
          โลยีและวิศวกรรม 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2015) สังกัดแผนกมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2021) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนกลาง กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหาร 
        พัสดุและผลิตภัณฑ์ 
   

34.1 นาย ณัชพล บุญญาดีวงศ ์
 
  วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 

35. ลูกจ้างชั่วคราว (2319) สังกัดแผนกพัฒนากระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2106) สังกัดแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2382) สังกัดแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2107-2114) สังกัดกองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ  
  ลูกจ้างชั่วคราว (2309)(2016) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุล- 
        ชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ  
  ลูกจ้างชั่วคราว (2017) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา  
         ฝ่ายประกันคุณภาพ  
  ลูกจ้างชั่วคราว (2128) สังกัดกลุ่มควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2015) สังกัดแผนกมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2125) สังกัดกลุ่มงานวิจัยวัคซีนจากไวรัส กลุ่มวิจัยชีววัตถุ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
  ลูกจ้างชั่วคราว (2018) สังกัดกลุ่มศึกษาชีวสมมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

35.1 นาย ปรีชา อ่อนท่าลาด 
35.2 น.ส. ลลิตา ทองทิว 
35.3 น.ส. วิศนี เพชรนิล 
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  วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) /มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
 

36. ลูกจ้างชั่วคราว (2335-2340)(2061-2062) สังกัดแผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2385-2386) สังกัดแผนกยาปราศจากเชื้อ 1 กองเภสัชกรรม 3 ฝ่ายผลิตยา 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2103-2105) สังกดัแผนกยาเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3 ฝ่ายผลิตยา 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2181-2184) สังกัดแผนกยาต้านไวรัสเอดส์ กองเภสัชกรรม 4 ฝ่ายผลิตยา 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2038) สังกัดแผนกส ารองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2310)(2343) สังกัดกองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์  
  ลูกจ้างชั่วคราว (2380-2381)(2384) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภาค กองคลังและกระจาย- 
      ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์  
  ลูกจ้างชั่วคราว (2344-2351) สังกัดกองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์  
  ลูกจ้างชั่วคราว (2195)(2364-2365) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนกลาง กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์  
      ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2356-2359) สังกัดแผนกส ารองผลิตภัณฑ์องค์การ กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์  
      ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2292) สังกัดแผนกบริหารงานทั่วไป กองอ านวยการ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2383) สังกัดแผนกงานพิมพ์ กองการพิมพ์ ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2188) สังกัดสาขาภาคเหนือ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  

36.1 น.ส. จารุวรรณ ศรีธรรมบุญ 
36.2 น.ส. กรรณิการ์ กันทุกข ์
36.3 น.ส. โสรญา จรัส 
36.4 นาย ศุภวุฒิ ดิษฐ์ผู้ดี 
36.5 นาย เอกธนัช แสงกลาง 
36.6 น.ส. จารุชา จงกล้าวิชาเดช 
36.7 น.ส. ชนัญชิดา บรรจงเกต ุ
36.8 น.ส. เบญจวรรณ เมตมาตร์ 
36.9 น.ส. ธัญชนก ดวงแป้น 

36.10 น.ส. ธิดารัตน์ ปาปะแพ 
36.11 น.ส. ธนัชพร เทียมธรรม 
36.12 น.ส. นัทรียา เดชมุนินทร์ 
36.13 น.ส. จรรยา ทวีทรัพย์ล้ าเลิศ 
36.14 นาย สวัสดิวัต เครือเสนา 
36.15 น.ส. ศุภาพิชญ์ ปรัชญาประชากร 
36.16 นาย นัฐชัย อดทน 
36.17 นาย วสันต์ รัตนบวร 
36.18 น.ส. อรนิชา กิติสกนธ์ 
36.19 น.ส. พชรภัทร ภัทรเภตรา 
36.20 นาย ยุทธนา โภชกร 
36.21 นาย วัลลภ หมวกอ่ิม 
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/36.22 น.ส.เพ็ญจันทร์..... 



 
36.22 น.ส. เพ็ญจันทร์ อ ามะเทศ 
36.23 น.ส. มาริษา คล้ายคลึง 
36.24 น.ส. จารุวรรณ ชอบเสียง 
36.25 นาย ชลัญญวรรจ สีแสง 
36.26 น.ส. ธิมากร เวลาเกิด 
36.27 น.ส. เพ็ญนภา โลทะกะ 
36.28 นาย ฐปนพล ไชยพยอม 
36.29 นาย ศราวุธ สิริพัฒนานุกุล 
36.30 น.ส. ณัฐธิชา วงค์บุดด ี
36.31 นาย ชัยธร เฉลยเลิศ 
36.32 น.ส. บุศราคัม โกมลเศรษฐ 
36.33 นาย ประพนธ์ ศรีสุริยามินทร์ 
36.34 น.ส. ละออง ไกรสินธุ์ 
36.35 นาย ประวิทย์ วัฒนาธร 
36.36 นาย สัญชัย หมีเฟ่ือง 
36.37 น.ส. วันวิสา ติธรรม 
36.38 นาย สถิตย์ มณีสถิตย์ 
36.39 น.ส. ทัศนีย์ วงษ์เมือง 
36.40 นาย อมเรศ บังเกิด 
36.41 น.ส. ชมนภัส ทับทิมทอง 
36.42 น.ส. เมธิกา เกตรา 
36.43 นาย อุเทน แท้เท่ียง 
36.44 นาย ณภัทร พูลสวัสดิ์ 
36.45 น.ส. สิริพร โพธิ์งาม 
36.46 นาย พงศธร รัตนสนเท่ห์กุล 
36.47 นาย สันสกฤต รอดโพธิ์ทอง 
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ลูกจ้างช่ัวคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี) 
 

  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

37. ลูกจ้างชั่วคราว (2224)  สังกัดแผนกแผนงานประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ ส านักอ านวยการ 
   
  - ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน - 
 
  วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) /มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
 
38. ลูกจ้างชั่วคราว (2221)(2229) สังกัดกลุ่มการผลิต 1 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
  ลูกจ้างชั่วคราว (2214-2220) สังกัดกลุ่มการผลิต 2 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม  
    

38.1 น.ส. ศิริวรรณ แสงทอง 
38.2 น.ส. ฐิติมา เดือนกลาง 
38.3 น.ส. นริศรา แสนสุข 
38.4 น.ส. กราบแก้ว เอ่ียมสอาด 

 
 
 

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