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ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 

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

 ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การรับสมัครบุคคล       
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุ เป็นพนักงาน
จ านวน 30 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจ า จ านวน 9 คน ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 176 คน ซ่ึงได้ปิดรับสมัคร 
ไปแล้ว นั้น 
 องค์การเภสัชกรรม ก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัย- 
รังสิต โดยมีรายละเอียดสถานที่สอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศ โดยในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ มีระเบียบปฏับัติ
และรายละเอียดในการสอบ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

1. วิชาสอบคัดเลือก และเวลาสอบ 
 

วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม เวลาเข้าห้องสอบ เวลาที่สอบ 
 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และ/หรือความถนัด 40 

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

 
 

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

- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และ/หรือความถนัด คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
- วิชาเฉพาะต าแหน่ง     คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
- วิชาภาษาอังกฤษ     คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

3. ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 

 3.1 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และเหมาะสมกับสถานที่สอบ  
  - สุภาพสตรี สวมเสื้อคอปก กระโปรง หรือกางเกงขายาว สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น        
ไม่สวมใส่เสื้อแขนกุด ไม่สวมแจ็คเก็ต ไม่ใส่กางเกงขาสั้น  
  - สุภาพบุรุษ สวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่
สวมแจ็คเก็ต ไม่ใส่กางเกงขาสั้น  
  - ผู้ที่อยู่ในสภาพมึนเมา หรือมีกลิ่นสุรา ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี 
 

 3.2 เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบและจะต้องเข้าสอบตามวันเวลา 
และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้  
 

 3.3 ผู้เข้าสอบควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบล่วงหน้า และควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่ม
เวลาสอบ 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 
 
 /3.4 ผู้มีสิทธิ..... 
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 3.4 ผู้มีสิทธิเข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบ หลังจากท่ีได้เริ่มสอบแล้ว 30 นาทีจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 3.5 ผู้เข้าสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรที่ออกโดยราชการที่มีเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก และรูปถ่ายที่ชัดเจน ฉบับจริงที่มีสภาพสมบูรณ์ และยังไม่หมดอายุ มาแสดง หากไม่มีบัตร
ดังกล่าวแสดงตนในการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  
 

 หากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน  ให้ใช้ค าขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป. 2 
หรือใบเหลือง) ฉบับจริงมาแสดง หากผู้ใดไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการด าเนินการสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบได ้
 

 ข้อมูลชื่อ-สกุล และเลขที่บัตรประชาชน ต้องตรงกับที่ใช้ในการสมัครสอบ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
หลังจากที่ได้สมัครสอบ ให้น าหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุลพร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องยื่นต่อกรรมการ   
คุมสอบด้วย 
 

 3.6 ผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องนั่งสอบ ตามที่นั่ง และห้องสอบที่กรรมการด าเนินการสอบก าหนดให้ ผู้ใด          
ที่นั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนในการสอบครั้งนี้ 
 

 3.7 อนุญาตให้น าเฉพาะปากกา ดินสอ 2B ขึ้นไป กบเหลาดินสอ ยางลบ และกระเป๋าสตางค์ เข้าห้อง
สอบได ้
 

 3.8 ห้ามน ากล่องอุปกรณ์เครื่องเขียน กระเป๋าถือสตรี กระเป๋าสัมภาระ กระดาษ หนังสือ โทรศัพท์มือถือ  
วิทยุติดตามตัว อุปกรณ์สื่อสารใดๆ อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพหรือเสียงได้ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ 
ช่วยค านวณ นาฬิกาทุกชนิด กล้องถ่ายรูป ไม้บรรทัด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด (ยกเว้นต าแหน่งที่ได้รับอนุญาต) 
 ศูนย์สอบฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้น าเข้า         
ห้องสอบ 
 3.9 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าแนะน าของกรรมการคุมสอบ และค าอธิบายหน้าปกแบบทดสอบ        
อย่างเคร่งครัด 
 

 3.10 ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบเด็ดขาด 
 

 3.11 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป เมื่อส่งค าตอบนั้นแล้ว จะต้องได้รับอนุญาต
จากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจึงจะออกจากห้องสอบได้ ทั้งนี้จะไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลา 
11.00 น. (ช่วงเช้า) และ 14.30 น. (ช่วงบ่าย) 
 

 3.12 เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบ กรรมการด าเนินการสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบ 
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาต 
 

 3.13 ห้ามกระท าการใดๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ หากปรากฏพบว่ามีการทุจริต องค์การเภสัชกรรม
จะตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี ้
 

4. องค์การเภสัชกรรม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 
15.00 น. บริเวณชั้น 1 อาคารอ านวยการ องค์การเภสัชกรรม และทางเวปไซค์ www.gpo.or.th  
  
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
 

(นางอภิชชา โยธาประเสริฐ) 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ท าการแทน 

ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
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รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

พนักงาน 
 

  วุฒิปริญญาโท 
 

1. ต าแหน่ง นักวิจัย 4-5 (2313) สังกัดกลุ่มศึกษาชีวสมมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา  
    (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-403) 
 

1.1 น.ส. นราวดี รุจนพันธ์ 
1.2 น.ส. ณัชชา ปิ่นเขียน 
1.3 น.ส. กฤติกา ทรัพย์คณารักษ ์
1.4 นาย อรรถสิทธิ์ นุชประภา 
1.5 น.ส. จุฑาทิพย์ พันธ์รูปท้าว 
1.6 น.ส. ณัฐญา อนุรัฐพันธุ์ 
1.7 นาย ธันยพร หิรัญพต 
1.8 น.ส. กุลนันทน์ รุ่งนาไร่ 
1.9 น.ส. อาภัสรา จันทร์ช่วย 

1.10 น.ส. ไอศิกา รักซ้อน 
1.11 น.ส. ปรียาพรรณ ศรีพลอย 
1.12 น.ส. ณัฐกานต ์ หนูรุ่น 
1.13 น.ส. วศินี ศรีสมบัณฑิต 
1.14 นาย เมทน ี แสงพิทักษ์ 
1.15 น.ส. นพรัตน์ ศรีมาก 
1.16 น.ส. กฤษติญา น้อยประไพ 
1.17 น.ส. พิชญาดา เปรมวิจิตร 
1.18 น.ส. อังคณา จันทิมาพร 
1.19 น.ส. ธิวรรณกานต์ ถวิลไพร 
1.20 น.ส. เรืองลักษณ์ หล าใจซื่อ 
1.21 นาย สุเมธ คุณเสงี่ยม 
1.22   ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรรพี  นุชอุดม 
1.23 น.ส. หทัยชนก ค าประไพ 
1.24 น.ส. วรรณนิดา ดือขุนทด 
1.25 น.ส. กานดา วีระเวชสุกิจ 
1.26 น.ส. ฑิมพิกา เอ่ียมเย็น 
1.27 น.ส. กะชามาศ ศรีชนะ 
1.28 นาย อิศราวุธ แสงภักด ี
1.29 น.ส. ภัควรินทร์ จันทโลหะวัฒน์ 
1.30 น.ส. นิรมล วันหมัด 

/1.31 น.ส.จ านงค์..... 
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1.31 น.ส. จ านงค ์ ภาษ ี
1.32 น.ส. กมลชนก หวังจิต 
1.33 น.ส. กัญชริญา กุลจิราเสฐ 
1.34 น.ส. เบญจวรรณ วงษ์พรม 
1.35 น.ส. กาญจนา ผลพรหม 
1.36 น.ส. จิตศิริ ไชยะโท 

 
  วุฒิปริญญาตรี 
 

2. ต าแหน่ง วิศวกร 4 (1992) สังกัดโรงงานผลิตยารังสิต 1 
   (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202) *ในการสอบวิชาเฉพาะต าแหน่ง โปรดน าเครื่องคิดเลขมาด้วย 
 

2.1 นาย สุธีร์ ทองแท้ 
2.2 นาย ทยากร หงษท์รัพย์ภิญโญ 
2.3 นาย ธวัชชัย ศรีกาฬสินธุ์ 
2.4 นาย ชานันท์ สสิตานนท์ 
2.5 นาย นิติพัฒน์ สุรีย์พงษ ์
2.6 นาย ณัฏฐกร ใช้โรจน์ 
2.7 น.ส. สิริลักษณ์ เนียมปาน 
2.8 นาย ธนิสร แพวิเศษ 
2.9 นาย เจษฎาพล ภู่ประเสริฐ 

2.10 นาย เดชอิศม์ โตชัยกุล 
2.11 นาย วรวัฒน์ บัวมีธูป 
2.12 นาย คมกฤช พรหมศิลา 
2.13 นาย พงศ์ศรัณย์ ภัควีรภัทร 
2.14 นาย ศิริชัย จันทร์เหลือง 

 
3. ต าแหน่ง วิศวกร 4 (0113) สังกัดกองวิศวกรรม ฝุายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
 
       - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
4. ต าแหน่ง วิศวกร 4 (1670)(1091) สังกัดโรงงานผลิตยารังสิต 1  
   (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202) *ในการสอบวิชาเฉพาะต าแหน่ง โปรดน าเครื่องคิดเลขมาด้วย 
 

4.1 นาย ธนาณัติ แสนกุย 
4.2 นาย เภิร์นชัย สมหมาย 
4.3 นาย ชัยพัทธ์ บุญเกต ุ
4.4 นาย สรณัฏฐ์ จันทรโชติ 
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/5.ต าแหน่ง วิศวกร 4..... 



 
5. ต าแหน่ง วิศวกร 4 (1306) สังกัดโรงงานผลิตยารังสิต 1 
   (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202) *ในการสอบวิชาเฉพาะต าแหน่ง โปรดน าเครื่องคิดเลขมาด้วย 
 

5.1 นาย ทศพร น้ าเพชร 
5.2 นาย ธนวันต์ สุดเอียด 
5.3 นาย กิตติศักดิ ์ หมื่นเพชร 

 
6. ต าแหน่ง วิศวกร 4 (0194) สังกัดแผนกซ่อมบ ารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์และระบบอัตโนมัติ กองบ ารุงรักษา- 
    เครื่องจักรกล ฝุายเทคโนโลยีและวิศวกรรม  
   (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202) *ในการสอบวิชาเฉพาะต าแหน่ง โปรดน าเครื่องคิดเลขมาด้วย 
 

6.1 นาย ภัทร กลัดแก้ว 
6.2 นาย เทียนชัย บุญยเกียรติ 
6.3 นาย ก้องภพ ภาคสุริยัน 
6.4 นาย กริช พิทักษ์เมืองแมน 
6.5 นาย เสรีภาพ บุญสิทธิ์ 
6.6 นาย ณัฐธร ยอดถาวร 

 
7. ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 4 (0343) สังกัดแผนกมาตรฐานชีววัตถุ 2 กองมาตรฐานชีววัตถุ ฝุายประกันคุณภาพ 
   (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201A) 
 

7.1 น.ส. นภารัตน์ หลิมสกุล 
7.2 น.ส. นิภา นาสมจิตร 
7.3 น.ส. วนิดา พงษ์บุปผา 
7.4 นาย ธีรภัทร พุ่มขุน 
7.5 น.ส. ชุลีพร เงินนาค 
7.6 น.ส. ษมาภรณ์ เล็กสราวุธ 
7.7 น.ส. ชฎาพร เกิดทอง 
7.8 น.ส. ทิพยวรรณ บ ารุงสุข 
7.9 น.ส. อโรชา นุ่มนวล 

7.10 น.ส. สัจจาพร เสือชาวนา 
7.11 น.ส. รุจาภา จ ารัส 
7.12 น.ส. ภัทรธิรา พวงล าเจียก 
7.13 นาย อธิปัตย์ รัตนะ 
7.14 น.ส. วิไลลักษณ ์ สนธิรักษ์ 
7.15 น.ส. พชรพรรณ ปลุกใจ 
7.16 น.ส. ศุภกานต ์ กันชัยเทพ 
7.17 น.ส. พรนภา จันทร์ลอย 
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7.18 น.ส. คนาภรณ ์ พันสีทา 
7.19 น.ส. พิจิตรา ศรีชัย 
7.20 นาย ณัฐวุฒิ ชาดีกรณ์ 
7.21 น.ส. กรชนก ธราวัฒน์ชานนท์ 
7.22 น.ส. จุฑาลักษมณ์ บุญฤทธิ์ 
7.23 น.ส. กชพร บุตรกระวี 
7.24 นาย ธนภพ ศิริพร 
7.25 น.ส. ทัณฑิกา สุวงษ์ทอง 
7.26 น.ส. สุภิญญา ศรีทิม 

 
8. ต าแหน่ง นิติกร 4 (2572) สังกัดกลุ่มงานวินัย กองแรงงานสัมพันธ์และวินัย ฝุายทรัพยากรบุคคล 
    (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202A) 
 

8.1 น.ส. วริศรา วิเชียรมณี 
8.2 น.ส. ขวัญดาว สัมมาทัต 
8.3 น.ส. ธันยาภรณ์ สุดใจศิริบูล 
8.4 น.ส. อัญชิสา รัตนวินิจกุล 
8.5 นาย ชัญญา รุจิเรกานุสรณ์ 

 
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 
9. ต าแหน่ง ช่างไฟฟูา 3 (2528) สังกัดฝุายชีววัตถุ ปฏิบัติงานโรงงานผลิตวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก 
    (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-203) 
 

9.1 นาย ศุภพล แก้วการ 
9.2 นาย กฤษฎากรณ ์ เนียมพลกรัง 
9.3 นาย นาย วิธวัตร สารสิทธิ์ 
9.4 นาย กฤษฏ์ปกรณ ์ โพธิ์ค า 

 
10. ต าแหน่ง ช่างไฟฟูา 3 (0268) สังกัดแผนกซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลโรงงาน กองบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงาน  
  ฝุายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
  (หอ้งสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-203) 
  

10.1 นาย มาโนชญ์ ศรีหมุด 
10.2 นาย วรวุฒิ หมีค า 
10.3 นาย วสุ มีลาภ 
10.4 นาย ชนินทร์ ดุลยากร 
10.5 นาย ราชัน เอมโอฐ 
10.6 นาย ภูเบศวร์ หมัดสะอ๊ิด 

/10.7 นายอนุชา..... 
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10.7 นาย อนุชา เพ่ิมพูน 
10.8 นาย ณัฐกานต ์ เพราะผักแว่น 
10.9 นาย กิตติพงษ ์ เอ่ียมวิลัย 

10.10 นาย สันติพันธ์ ประมูลยงค ์
 
11. ต าแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 (2374)(2379) สังกัดแผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ  
  ฝุายประกันคุณภาพ  
  (หอ้งสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-203) 
   

11.1 น.ส. กนกวลี กนกแก้ว 
11.2 น.ส. สโรณี เมียเซฟ 
11.3 น.ส. เฟ่ืองฟูา พันธ์จิตร 
11.4 น.ส. ศิริลักษณ์ บุญเกิด 
11.5 น.ส. ทิพย์ธิดา หนูทรัพย์ 

 
12. ต าแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 (2380) สังกัดกองการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-203) 
   

12.1 นาย เมธัส มีสมบัติ 
12.2 น.ส. ณิชาภา ชมภู 
12.3 น.ส. วาสนา อยู่มั่น 
12.4 น.ส. สุกัญญา สิริพัฒนานุกุล 
12.5 น.ส. สดุดี ผลมะขาม 
12.6 น.ส. วิไลพรรณ วาจาจริง 
12.7 นาง ปาริชาติ บุญเกต ุ
12.8 นาย มงคล ปิ่นวิเศษ 
12.9 น.ส. มีนา เฟ่ืองแก้ว 

 
  วุฒปิระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

13. ต าแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1937) สังกัดแผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝุายผลิตยา  
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

13.1 นาย วิษณุ ซุยเสนา 
13.2 น.ส. สุทธิรัก พันธุ์เจริญ 
13.3 นาย ชินวัฒน์ สืบเสนาะ 
13.4 นาย กฤษณกร ภิรมย์เณร 
13.5 นาย ศุภกิตติ ์ กิตติศรีสุวรรณ 
13.6 นาย นพรัตน์ สุดาทิพย ์
13.7 นาย วิทยา แก้วจินดา 
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14. ต าแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (2568-2570) สังกัดกลุ่มการผลิต 2 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

14.1    นาย ชลนที น้อยนิตย์ 
14.2    นาย อวิรุทธิ์ กองแพง 
14.3    นาย วิรเดช อดิศักดิ์สกุล 
14.4    นาย ณัชพล บุญญาดีวงศ ์
14.5    นาย วรวุฒิ คุณากาล 
14.6    นาย สุชาติ แซ่ห่อ 

 
15. ต าแหน่ง พนักงานพัสดุ 2 (0857)(0890) สังกัดแผนกส ารองวัตถุดิบ 3 กองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ  
     ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์  
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อไุรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-402) 
 

  15.1 นาย ณัฐพล โภควัฒน์ 
  15.2 นาย คณัสนันท์ หลิ่วสุวรรณ 
  15.3   สิบโทสหรุฬ สามปรุ 
  15.4 นาย เกษมสันต์ พรหมสอาด 
  15.5 นาย จักรกฤษณ์ จินรัตน์ 
  15.6 นาย สุธิภาส แซ่โค้ว 

 
16. ต าแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0692)(0946)(2252) สังกัดแผนกบริหารเขตการขายภาคเอกชนส่วนภูมิภาค  
  กองการขายภาคเอกชน ฝุายการตลาดและการขาย 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-402) 
  

16.1 น.ส. อาภาพร พลอยประดับ 
16.2 น.ส. อังคณา ชัยฤทธิ์ 
16.3 น.ส. จารุวรรณ แจ้งใจ 
16.4 น.ส. พรลภัส วสะยางกูร 
16.5 น.ส. พลอยไพลิน เลาหล่าย 
16.6 น.ส. กรัณฑาณา วงษ์เจริญ 

 
17. ต าแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0806) สังกัดแผนกร้านค้า 4 กองการขายภาคเอกชน ฝุายการตลาดและการขาย   
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-402) 
 

17.1 นาย ศตวรรษ กรมวงศ ์
17.2 นาย ปิยะพงษ ์ รุ่งวิทยาพล 
17.3 นาย ชาคริต โพธิ์เขียว 
17.4 นาย วีรศักดิ์ วรมิศร์ 
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18. ต าแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0566) สังกัดแผนกบริหารการสั่งซื้อ 2 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝุายบริหารพัสดุ- 
  และผลิตภัณฑ ์ 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-402) 
   

18.1 น.ส. ชลธิชา อาจสกุล 
18.2 น.ส. ธนัทดา บุตรเศรษฐ 
18.3 น.ส. ลัดดาวัลย์ โพธิ์รักษ์ 

 
19. ต าแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0526) สังกัดแผนกบริหารการสั่งซื้อ 3 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝุายบริหารพัสดุและ- 
     ผลิตภัณฑ ์
   (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-402) 
  

19.1 นาย อรรถพล ศิริปาลกะ 
19.2 น.ส. พชรสุวรรณ ถิรโสภากุล 

 
20. ต าแหน่ง พนักงานพัสดุ 2 (0857)(0890) สังกัดแผนกส ารองวัตถุดิบ 3 กองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ ฝุายบริหาร- 
  พัสดุและผลิตภัณฑ ์ 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-402) 
 

20.1 นาย จักรพงษ ์ จันทร์แก้ว 
20.2 นาย ธวัชชัย มูลวงศ ์
20.3 น.ส. ปัทมาพร จันทร์ถี 

 
21. ต าแหน่ง พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ 2 (0597) สังกัดแผนกสารสนเทศการบริหาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ส านักอ านวยการ 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-402) 
  

21.1 น.ส. ชนิกานต์ อภินันทาสุวรรณ 
21.2 น.ส. ปราณปรียา ยุรศักดิ ์
21.3 น.ส. สุกัญญา โคตะมะ 
21.4 น.ส. รัตติยา วรเชษฐ์ 
21.5 น.ส. จันจิรา นามมูลนาค 
21.6 นาย วัชระ เกตุวัตร 

 
22. ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 2 (0346) สังกัดแผนกเวชปฏิบัติ กองการแพทย์และอนามัย ฝุายทรัพยากรบุคคล 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-402) 
 

22.1 นาย ประพนฺธ์ ศรีสุริยามินทร์ 
22.2 นาย ศราวุธ ศงสนันทน์ 
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/วุฒิปริญญาตรี..... 



 วุฒิปริญญาตรี (เพิ่มเติม) 
 
23. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหาร 4 (0283) สังกัดแผนกจัดการสิ่งพิมพ์ กองการพิมพ์ ฝุายเทคโนโลยีและวิศวกรรม  
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202A) 
 

23.1 นาง ปรียาภรณ์ อ่อนระยับ 
23.2 น.ส. สุภาภรณ์ พันธ์สบาย 
23.3 น.ส. ขวัญฤทัย เกษด ี
23.4 น.ส. กนกพร พลับนิล 
23.5 นาย ภาวุฒิธร พูลทวี 
23.6 น.ส. ประภัสสร นามเขต 
23.7 น.ส. วรวรรณ วรวาทิน 
23.8 น.ส. ศิริรัตน์ บุญฤทธิ์ 
23.9 นาย พีรดนย์ จันทร์ทอง 

 
 

ลูกจ้างประจ า 
 
 วุฒปิริญญาตรี 
 

24. ลูกจ้างประจ า (2132) สังกัดแผนกการขายเขตภาคเหนือและภาคใต้ กองการขายภาครัฐ ฝุายการตลาดและการขาย 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202A) 
  

24.1 นาย พงศกร ลักษณาวิบูลย์กุล 
24.2 น.ส. กนกภรณ์ ค าโมนะ 
24.3 นาย ศรุชา อัครภัทรนิธิ 
24.4 น.ส. กนกวรรณ สาสะเดาะห์ 
24.5 นาย ชลธิศ แย้มในสิทธิ 
24.6 น.ส. อรยา กลิ่นอ าไพ 
24.7 นาย วีระยุทธ สุวรรณเนตร 

 
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
25. ลูกจ้างประจ า (2531) สังกัดแผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-203) 
 

25.1 นาย สมหวัง เหลี่ยมแก้ว 
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/26. ลูกจ้างประจ า..... 



 

26. ลูกจ้างประจ า (2201) สังกัดแผนกศูนย์ควบคุมเอกสาร กองบริหารเอกสารประกันคุณภาพ ฝุายประกันคุณภาพ 
 (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-211) 
 

26.1  น.ส. พัขรีญา โปรดปราน 
26.2 น.ส. โสรยา พันกลาง 
26.3 น.ส. นภาลัย คงอ่ิม 
26.4 น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีเสน 
26.5 น.ส. วันวิสาข์ สุริวงค ์

 
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 
27. ลูกจ้างประจ า (2530) สังกัดแผนกจัดซื้อ 1 กองจัดซื้อทั่วไป ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  
  - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
28. ลูกจ้างประจ า (2533-2534) สังกัดแผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-402) 
 

28.1 น.ส. เมธินี มูเราะ 
28.2 น.ส. ปรีย์ชนัน เสาเงิน 
28.3 น.ส. อนุสรา บุญปลูก 
28.4 น.ส. อคิราภ์ ตรีวัฒนาเมธากุล 
28.5 น.ส. สุกัญญา ภูมิแสง 
28.6 นาย พิเชฐ แสนก๋า 
28.7 นาย สุรชัย มั่นด ี
28.8 น.ส. กรองกาญจน์ อ่อนวงษ์เปรม 
28.9 น.ส. ชรินดา พงษ์โต 

28.10 น.ส. ระวีวรรณ เข็มชู 
 
29. ลูกจ้างประจ า (2535) สังกัดแผนกคลังพัสดุ กองจัดซื้อทั่วไป ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

29.1 น.ส. มุทิตา วีระหงษ์ 
 
30. ลูกจ้างประจ า (2537)(2538) สังกัดแผนกแผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอ่ืน กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ 
     ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

30.1 น.ส. กาญจนพรรณ ไทรทอง 
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/30.2 น.ส.พิมพ์อาภา..... 



30.2 น.ส. พิมพ์อาภา โพธิ์ลิบ 
30.3 น.ส. ฐิติพร เครือศร ี
30.4 น.ส. น้ าทิพย์ จิตต์ซื่อ 
30.5 น.ส. นพิชญ์ธิญา แสงกล้า 

 
 

ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 กย.62) 
 

  วุฒิปริญญาตรี 
 

31. ลูกจ้างชั่วคราว (2483) สังกัดกลุ่มงานด้านบริหารงานวิจัย กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
     (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201A) 
 

31.1 น.ส. นฤมล ปิ่นวิเศษ 
31.2 น.ส. นิธิวรรณ ปิยะนันทกุล 
31.3 นาย สิทธิณรงค์ จันทะรังศรี 
31.4 น.ส. กานต์ชนา สถิตธีรานนท์ 
31.5 น.ส. พรรณพิชญา จันทร์ประมูล 
31.6 น.ส. นิรมล สารรวงทอง 

 
  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

32. ลูกจ้างชั่วคราว (2324) สังกัดกองธุรกิจร่วมทุน ส านักอ านวยการ 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
33. ลูกจ้างชั่วคราว (2223) สังกัดฝุายทรัพยากรบุคคล 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-211) 
 

33.1 น.ส. กัญจน์ณิชา มโหสถ 
 
34. ลูกจ้างชั่วคราว (2320-2321) สังกัดกองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝุายประกันคุณภาพ  
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-211) 
 

34.1 น.ส. ศิราวรรณ ลิ้มทอง 
34.2 น.ส. ชฎาพร ยืนยาว 
34.3 น.ส. จินตนา เขียวชอุ่ม 
34.4 น.ส. ฐานิกา เทศถา 

 
 
 

/35. ลูกจ้างชั่วคราว..... 

- 10 - เลขที่ นอ03-ต.ค./60 



 
35. ลูกจ้างชั่วคราว (2291) สังกัดแผนกบริหารงานทั่วไป กองอ านวยการ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-211) 
 

35.1 น.ส. จริยาพร ภูดวงสอ 
35.2 น.ส. สุวดี บัวตูม 
35.3 น.ส. ดวงฤด ี ถาดทอง 
35.4 น.ส. ศิริกาญ เกตุแก้ว 

 
36. ลูกจ้างชั่วคราว (2227)(2235) สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-203) 
 

36.1 นาย ตรียุทธ รอดเรืองคุณ 
 
 

37. ลูกจ้างชั่วคราว (2121) สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-203) 
 

37.1 นาย ณัฐดนัย ทองด ี
 
38. ลูกจ้างชั่วคราว (2322-2323) สังกัดกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักอ านวยการ 
   (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-211) 
 

38.1 น.ส. กาญจนา เจินเทินบุญ 
38.2 น.ส. ชลธิชา พรประไพร 
38.3 น.ส. กานต์พิชชา แก้วจันทร์ 

 
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 
39. ลูกจ้างชั่วคราว (2342) สังกัดแผนกบริหารเขตการขายภาคเอกชนส่วนกลาง กองการขายภาคเอกชน 
     ฝุายการตลาดและการขาย 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

39.1 น.ส. ธิดาภร เทพหลวงแสน 
 
40. ลูกจ้างชั่วคราว (2020) สังกัดฝุายการตลาดและการขาย 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
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/41. ลูกจ้างชั่วคราว..... 



 

41. ลูกจ้างชั่วคราว (2360-2363)(2013) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนกลาง กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์  
  ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

41.1 นาย วีรวัฒน์ กิจวิชา 
41.2 นาย สรพงศ ์ พงษาชัย 

 
42. ลูกจ้างชั่วคราว (2123) สังกัดกลุ่มงานด้านธุรการ กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
43. ลูกจ้างชั่วคราว (2009) สังกัดแผนกแผนงานและบ ารุงรักษาปูองกัน กองบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  
   ฝุายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

43.1 นาย อมรชัย พจนสถิตย ์
43.2 นาย ชยุต มงคลวิเศษกิจ 

 
44. ลูกจ้างชั่วคราว (2015) สังกัดแผนกมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ฝุายประกันคุณภาพ 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
45. ลูกจ้างชั่วคราว (2021) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนกลาง กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝุายบริหาร-  
  พัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

45.1 นาย สนทรรศน์ จิรสวานนท์ 
 
46. ลูกจ้างชั่วคราว (2014) สังกัดแผนกสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองตอบแทนและสิทธิประโยชน์  
  ฝุายทรัพยากรบุคคล 
   (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

46.1 นางสาว ธนพร ดัดใจงาม 
 
47. ลูกจ้างชั่วคราว (2031) สังกัดกองธุรกิจต่างประเทศ ฝุายการตลาดและการขาย 
   (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

47.1 นาย กฤษณะ แก้วเรือนทอง 
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/48. ลูกจ้างชั่วคราว..... 



 

48. ลูกจ้างชั่วคราว (2034-2036) สังกัดแผนกร้านค้า 1 กองการขายภาคเอกชน ฝุายการตลาดและการขาย 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
49. ลูกจ้างชั่วคราว (2040)(2042) สังกัดแผนกร้านค้า 3 กองการขายภาคเอกชน ฝุายการตลาดและการขาย 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
50. ลูกจ้างชั่วคราว (2370) สังกัดแผนกร้านค้า 5 กองการขายภาคเอกชน ฝุายการตลาดและการขาย 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
51. ลูกจ้างชั่วคราว (2417) สังกัดแผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝุายการตลาดและการขาย 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
52. ลูกจ้างชั่วคราว (2480-2481) สังกัดแผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ กองจัดซื้อและส ารองบรรจุภัณฑ์ ฝุายบริหาร- 
   พัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

52.1 น.ส. เพชรรัตน์ ศิวะเสน 
 
 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 
53. ลูกจ้างชั่วคราว (2307) สังกัดแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝุายประกันคุณภาพ 
     (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201) 
 

53.1 น.ส. ณัฐพร สารสุ 
53.2 น.ส. จิณห์วรา แสงทอง 

 
54. ลูกจ้างชั่วคราว (2319) สังกัดแผนกพัฒนากระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต ฝุายประกันคุณภาพ 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201) 
 

54.1 น.ส. วรรณศิริ ภิรมวาด 
 
55. ลูกจ้างชั่วคราว (2382) สังกัดแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝุายประกันคุณภาพ 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
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/56. ลูกจ้างชั่วคราว..... 



 

56. ลูกจ้างชั่วคราว (2107-2114) สังกัดกองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝุายประกันคุณภาพ 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201) 
 

56.1 นาย วิสุทธา ชั้นดี 
56.2 นาย เด่นเดชา ปั้นจาด 
56.3 นาย ธวัชชัย มูลขุนทด 

 
57. ลูกจ้างชั่วคราว (2128) สังกัดกลุ่มควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
58. ลูกจ้างชั่วคราว (2015) สังกัดแผนกมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ฝุายประกันคุณภาพ 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201) 
 

58.1 น.ส. กมลชนก รอดประเสริฐ 
58.2 น.ส. กมลทิพย ์ เกษมสุข 

 
59. ลูกจ้างชั่วคราว (2309) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา  
  ฝุายประกันคุณภาพ 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201) 
 

59.1 น.ส. ปิยธิดา แซ่จ่าน 
59.2 น.ส. พีรยา ทองมาก 

 
60. ลูกจ้างชั่วคราว (2017) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 
  ฝุายประกันคุณภาพ 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201) 
 

60.1 นาย อดิศร แก้วจุฑามณี 
60.2 นาย เกียรติวงศ ์ สงบ 
60.3 นาย วศินพงศ ์ เวียงสงค์ 

 
61. ลูกจ้างชั่วคราว (2125) สังกัดกลุ่มวิจัยวัคซีนจากไวรัส กลุ่มวิจัยชีววัตถุ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
62. ลูกจ้างชั่วคราว (2018) สังกัดกลุ่มศึกษาชีวสมมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
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/63. ลูกจ้างชั่วคราว..... 



 

63. ลูกจ้างชั่วคราว (2128) สังกัดกลุ่มควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201) 
 

63.1 น.ส. วิลาวัณย์ ลูกอินทร์ 
 
 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
 

64. ลูกจ้างชั่วคราว (2023) สังกัดกองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 

    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
65. ลูกจ้างชั่วคราว (2024)(2294)(2420) สังกัดแผนกงานผลิต 1 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201) 
 

65.1 นาย นพพร สีอุดตะ 
65.2 นาย พันศักดิ์ เอ่ียมสะอาด 
65.3 นาย อดิเรก พิมพา 
65.4 น.ส. กิตติญา ชาตะวราหะ 
65.5 น.ส. ชนิดา โชติกูล 

 
66. ลูกจ้างชั่วคราว (2025)(2446) สังกัดแผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 

    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
67. ลูกจ้างชั่วคราว (2027)(2136)(2464)(2467) สังกัดแผนกงานผลิต 4 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201) 
 

67.1 น.ส. สุภาวดี บุตระสิงห์ 
67.2 นาย ยุทธนา โภชกร 
67.3 นาย นพพล เอกประทุมชัย 
67.4 น.ส. พนิดา พ่ึงผล 
67.5 น.ส. หทัยชนก โมฬีชาติ 
67.6 น.ส. บุณยานุช ชาญช านิ 
67.7 นาย กษิดิ์เดช วัจนะลักษณ ์
67.8 น.ส. ลลิตา ทองทิว 
67.9 น.ส. นุสรา วงศ์สอาด 

67.10 นาย ณรงค์ บุญจง 
67.11 นาย จิระพล หงษ์ร่อน 
67.12 น.ส. อภิญญา โคระรัตน์ 
67.13 นาย เกียรติศักดิ์ กณาพันธุ์ 
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68. ลูกจ้างชั่วคราว (2242-2243) สังกัดแผนกงานคลังส ารองวัตถุดิบ กองการคลังส ารอง โรงงานผลิตยารังสิต 1
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201) 
     

68.1 นาย สรายุทธ ศรีคัชชะ 
68.2 นาย วิทยา บุญมา 
68.3 นาย น าพล บวรเวสสะ 
68.4 นาย อัฐพงษ์ นุ่มมีศรี 
68.5 นาย วรวัฒน์ ผิวอ่อน 

 
69. ลูกจ้างชั่วคราว (2287) สังกัดกองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
70. ลูกจ้างชั่วคราว (2492) สังกัดแผนกส ารองผลิตภัณฑ์องค์การ กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝุายบริหาร- 
  พัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
 วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
 
71. ลูกจ้างชั่วคราว (2497 - 2499) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภาค กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์  
  ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201) 
 

71.1 นาย สิทธิชัย ศรน้อย 
71.2 น.ส. นรมน พุ่มเกษม 
71.3 น.ส. อารีรัตน์ หะริตา 
71.4 น.ส. ดวงดาว ถิ่นที ่

 
72. ลูกจ้างชั่วคราว (2028-2029) สังกัดกลุ่มการผลิต 1 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
73. ลูกจ้างชั่วคราว (2203) สังกัดแผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝุายผลิตยา 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
 
 /74. ลูกจ้างชั่วคราว..... 
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74. ลูกจ้างชั่วคราว (2038)(2070) สังกัดแผนกส ารองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ ฝุายบริหารพัสดุ- 
  และผลิตภัณฑ์ 
     (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201) 
 

74.1 นาย นฤพนธ์ สทรัพย ์
74.2 นาย ชัยวัฒน์ ง่วนกิม 
74.3 นาย สิปปการ หมันหลี 

 
75. ลูกจ้างชั่วคราว (2343) สังกัดกองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-207) 
 

75.1 นาย จักรพันธ์ กลับดี 
 
76. ลูกจ้างชั่วคราว (2344 - 2351) สังกัดกองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-207) 
 

76.1 น.ส. วัลทิยา จรดิษฐ์ 
76.2 นาย ชาญวิทย์ เศรษฐิวัฒน์ 

 
77. ลูกจ้างชั่วคราว (2234)(2358-2359)(2244-2245) สังกัดแผนกส ารองผลิตภัณฑ์องค์การ กองคลังและ- 
  กระจายผลิตภัณฑ์ ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-207) 
 

77.1 นาย สุรศักดิ์ ทองประชุม 
77.2 นาย ศดานันท ์ รักษาเขตร ์

 
78. ลูกจ้างชั่วคราว (2365) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนกลาง กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝุายบริหาร- 
  พัสดุและผลิตภัณฑ ์
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
79. ลูกจ้างชั่วคราว (2494-2496) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภาค กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์  
  ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
80. ลูกจ้างชั่วคราว (2188) สังกัดสาขาภาคเหนือ ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
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81. ลูกจ้างชั่วคราว (2290)(2311)(2327)(2010 - 2012) สังกัดแผนกยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝุายผลิตยา 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-207) 
 

81.1 นาย สุรกิจ บุญพิทักษ ์
81.2 นาย ยุทธภูม ิ พันธุ์เจริญ 

 
82. ลูกจ้างชั่วคราว (2371-2379)(2488-2491) สังกัดแผนกบรรจุยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝุายผลิตยา 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-207) 
 

82.1 นาย อนันทพร นามหอม 
82.2 น.ส. ทัศนีย์ วงษ์พิรา 
82.3 น.ส. อริวัลย์ บุญอุทิศ 
82.4 น.ส. นิญารักษ ์ แก้วศรีสุข 
82.5 น.ส. บัญจวรรณ อ่อนจู 
82.6 น.ส. สุจิตรา เรืองศรี 
82.7 น.ส. มณฑิรา สุรยุทธ 
82.8 น.ส. ประภากร หมวดหม๊ะ 
82.9 นาย ชัยธร เฉลยเลิศ 

82.10 น.ส. สรัญญา ปานทอง 
82.11 น.ส. อนัญญา ลาพรมมา 
82.12 น.ส. พิมพ์ชนก สิงห์มหา 
82.13 น.ส. มาลินี ประดับราช 
82.14 น.ส. นพรัตน์ ก้อนนาค 
82.15 น.ส. พัชรี เนียมค า 
82.16 น.ส. ปานถทัย รื่นภาคภูมิ 
82.17 น.ส. จิราพร ภู่วงษ ์
82.18 น.ส. ไอยเรศ วงษ์วัฒนพงษ ์
82.19 นาย กฤษดา ทรัพย์ประเสริฐ 

 
83. ลูกจ้างชั่วคราว (2338-2340)(2062)(2067-2069) สังกัดแผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝุายผลิตยา  
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-207) 
 

83.1 น.ส. มณีรัตน์ เหล่าบัวดี 
83.2 น.ส. ศิริวรรณ พันธ์รักษา 
83.3 นาย ภูริพงศ์ แสนสุข 
83.4 น.ส. กัลยา เมฆฉาย 
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/84. ลูกจ้างชั่วคราว..... 



 

84. ลูกจ้างชั่วคราว (2077-2080) สังกัดแผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝุายผลิตยา  
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-207) 
 

84.1 น.ส. ผกามาศ กล้องแก้ว 
84.2 นาย เนติ ด าเอ่ียม 

 
85. ลูกจ้างชั่วคราว (2088-2095)(2328)(2105) สังกัดแผนกยาเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3 ฝุายผลิตยา 
  (ล าดับที่ 85.1 - 85.12   ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-207) 
  (ล าดับที่ 85.13 - 85.15 ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

85.1 น.ส. ภัทรภร พลับพลาทอง 
85.2 น.ส. สาวิตรี รักคุณ 
85.3 น.ส. พีรดา พ่ึงกุศล 
85.4 น.ส. ชุติมา อุดมสุข 
85.5 น.ส. อภิญญา แสวงสุข 
85.6 นาย วสันต์ แก้วแล้ว 
85.7 นาย ณัฐวัตร หลาบงาม 
85.8 น.ส. ปิยวรรณ ชื่นเจริญ 
85.9 น.ส. วันวิสา ติธรรม 

85.10 นาย ธีรพงษ์ บุดด ี
85.11 นาย อีมรอน ดาตูมะดา 
85.12 นาย ภูมินทร์ เนตรนพ 
85.13 นาย วิศว ศรีพิพัฒน์กุล 
85.14 นาย ณัฐดนัย อินนุ่มพันธ์ 
85.15 น.ส. จันจิรา อินนุ่มพันธ์ 

 
86. ลูกจ้างชั่วคราว (2083) สังกัดแผนกยาปราศจากเชื้อ 2 กองเภสัชกรรม 3 ฝุายผลิตยา 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
87. ลูกจ้างชั่วคราว (2182-2184) สังกัดแผนกยาต้านไวรัสเอดส์ กองเภสัชกรรม 4 ฝุายผลิตยา 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

87.1 นาย พิชัย อุพันธ์ศรี 
 
88. ลูกจ้างชั่วคราว (2500) สังกัดกลุ่มงานผลิตชุดตรวจวินิจฉัย กองเภสัชภัณฑ์ ฝุายเภสัชเคมีภัณฑ์ 
      (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

88.1 นาย นราธิป เกิดมีเจริญ 
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/88.2 นายชัยยุทธ..... 



88.2 นาย ชัยยุทธ บารมีชัย 
88.3 นาย พิพัฒน์พงษ์ ผากา 

 
89. ลูกจ้างชั่วคราว (2390) สังกัดแผนกงานพิมพ์ กองการพิมพ์ ฝุายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
 

    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
90. ลูกจ้างชั่วคราว (2484-2486) สังกัดแผนกจัดการสิ่งพิมพ์ กองการพิมพ์ ฝุายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

90.1 น.ส. รัชนี จุ้ยม่วงศร ี
90.2 น.ส. อุมาพร ประเสริฐกรรณ ์
90.3 น.ส. ชนิดา พันธุระ 
90.4 น.ส. สิดาพร ลอยวัฒนกุล 
90.5 นาย ศรัณย ์ แสงแก้ว 

 
 

ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี) 
 
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) 
 

91. ลูกจ้างชั่วคราว (2224) สังกัดแผนกแผนงานประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ ส านักอ านวยการ  
  (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-211) 
 

91.1 น.ส. ศรีลดา บุตรเศรษฐ 
 
92. ลูกจ้างชั่วคราว (2225-2226) สังกัดแผนกงานโครงการ กองประชาสัมพันธ์ ส านักอ านวยการ 
     (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-211) 
 

92.1 น.ส. นัดดา ศรีสาสน์รัติ์ 
 

93. ลูกจ้างชั่วคราว (2237) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุล- 
     ชีววิทยา ฝุายประกันคุณภาพ 
 
   - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 

94. ลูกจ้างชั่วคราว (2238) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุล- 
     ชีววิทยา ฝุายประกันคุณภาพ 
     (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-203) 
 

94.1 น.ส. สุวิมล หมวดหม๊ะ 
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/วุฒิประกาศฯ..... 



 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 
95. ลูกจ้างชั่วคราว (2210-2212) สังกัดกลุ่มการผลิต 2 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
     (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

95.1 นาย ศรายุทธ ชัยหมาน 
 
96. ลูกจ้างชั่วคราว (2003) สังกัดแผนกแผนงานฝึกอบรมและพัฒนา กองพัฒนาบุคลากร ฝุายทรัพยากรบุคคล 
 
   - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
97. ลูกจ้างชั่วคราว (2233) สังกัดกลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ฝุายการตลาดและการขาย   
      (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
    

97.1 น.ส. ศนิรักษ์ เมฆมล 
 
98. ลูกจ้างชั่วคราว (2240) สังกัดแผนกร้านค้า 1 กองการขายภาคเอกชน ฝุายการตลาดและการขาย 
 
   - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
99. ลูกจ้างชั่วคราว (2198) สังกัดแผนกร้านค้า 2 กองการขายภาคเอกชน ฝุายการตลาดและการขาย 
    
   - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
100. ลูกจ้างชั่วคราว (2222) สังกัดแผนกบริหารการสั่งซื้อ 2 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝุายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 
   - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 
101. ลูกจ้างชั่วคราว (2008) สังกัดกลุ่มควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
 
   - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
102. ลูกจ้างชั่วคราว (2196) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุล- 
       ชีววิทยา ฝุายประกันคุณภาพ 
 
   - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
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/103. ลูกจ้างชั่วคราว..... 



 

103. ลูกจ้างชั่วคราว (2208) สังกัดแผนกมาตรฐานชีววัตถุ กองมาตรฐานชีววัตถุ ฝุายประกันคุณภาพ 
 
   - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
 วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
 
104. ลูกจ้างชั่วคราว (2229) สังกัดกลุ่มการผลิต 1 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
 
   - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
105. ลูกจ้างชั่วคราว (2215 - 2220) สังกัดกลุ่มการผลิต 2 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
       (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

105.1 น.ส. รุ่งทิวา จุลศรี 
 
106. ลูกจ้างชั่วคราว (2205)(2275) สังกัดแผนกยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝุายผลิตยา 
       (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

106.1 น.ส. กิตติมา งามวิลัย 
 
107. ลูกจ้างชั่วคราว (2085) สังกัดแผนกยาเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3 ฝุายผลิตยา 
       (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

107.1 น.ส. ธัญรัตน์ พลัดเกต ุ
107.2 น.ส. ปวิชญา หวังประโยชน์ 
107.3 น.ส. พรทิพย์ นุชประเสริฐ 

 
108. ลูกจ้างชั่วคราว (2162) สังกัดแผนกงานผลิต 1 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  
 - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
109. ลูกจ้างชั่วคราว (2147) สังกัดแผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
       (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

109.1 นาย สงกานต ์ วงศ์เนียม 
109.2 นาย สรสิช บุราณสุข 
109.3 นาย วัชระ เซี่ยงเจ้น 
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/110. ลูกจ้างชั่วคราว..... 



 

110. ลูกจ้างชั่วคราว (2001)(2154) สังกัดแผนกงานผลิต 3 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
       (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 
 
 
 
 
111. ลูกจ้างชั่วคราว (2150)(2155-2156)(2160)(2165) สังกัดแผนกงานผลิต 4 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
       (ห้องสอบ : อาคาร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

111.1 นาย ชาณัฐ พุ่มทุเรียน 
111.2 น.ส. การิหม๊ะ เจ๊ะหลง 
111.3 น.ส. ธัญชนก ดวงแปูน 
111.4 น.ส. จุฑามาศ โพนนาค 
111.5 น.ส. จรรยา ทวีทรัพย์ล้ าเลิศ 
111.6 นาย ศราวุธ สิริพัฒนานุกุล 
111.7 น.ส. น้ าฝน อินทนัย 
111.8 น.ส. ธมลวรรณ มหาสิงห์ 
111.9 น.ส. ศิริเมษา แก่นเขียว 

111.10 น.ส. วริศรา พันธุ์แตง 
111.11 น.ส. ธิมากร เวลาเกิด 

 
 

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

110.1 นาย วีระพล แสงสว่าง 
110.2 นาย วรรณทวิช ชุ่มใจรัก 
110.3 นาย อภิเดช พุฒิวรรธนะ 
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