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ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง   รายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 

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

 ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ให้ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม จ ำนวน 53 อัตรำ และจ้ำงเป็น
ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 9 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 48 คน เข้ำรับกำรสอบข้อเขียน นั้น  

องค์กำรเภสัชกรรมโดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัดได้ท ำกำรสอบข้อเขียน        
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน ตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ    

 ขอให้ผู้มีรำยชื่อดังกล่ำวน ำเอกสำรตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำงนี้มำยื่นด้วยตัวเองหรือฝำกผู้อ่ืน        
ที่เก่ียวข้อง โดยก ำหนดส่งเอกสำรตำมวันและเวลำดังนี้ 
 

วันที่ย่ืนเอกสาร เวลา สถานที่ 

13 - 14 และ 17 ก.ย.61 
08.00-16.00 น. สโมสรพนักงำนองค์กำรเภสัชกรรม 
16.00-18.00 น. แผนกงำนบุคคล องค์กำรเภสัชกรรม 

15 ก.ย.61 08.00-16.00 น. แผนกงำนบุคคล องค์กำรเภสัชกรรม 
 

*หำกผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียนไม่มำยื่นเอกสำรตำมวันที่และเวลำดังกล่ำวข้ำงต้น จะถือว่ำสละสิทธิ์ 
 

   เอกสำรที่ต้องน ำมำยื่น 
 1. ส ำเนำปริญญำบัตรหรือใบรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำ และระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) 
 2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
 3. หลักฐำนผ่ำนกำรตรวจเลือกทหำร (เฉพำะผู้สมัครสอบเพศชำย) สด.8 หรือ สด.43 เท่ำนั้น 
 4. รูปถ่ำยชุดสุภำพหน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป 
 5. หลักฐำนอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองประสบกำรณ์กำรท ำงำน เป็นต้น 
   

 ก ำหนดประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 18 กันยำยน พ.ศ.2561 เวลำ 15.00 น.          
ณ บริเวณ ชั้น 1 อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรมและทำงเวปไซค์ www.gpo.or.th ส ำหรับผู้ที่มีสิทธิสอบ
สัมภำษณ์ก ำหนดให้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 19 และ 21 กันยำยน พ.ศ.2561 (โปรดติดตำมเวลำในกำร
สอบสัมภำษณ์อีกครั้งจำกประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประกำศ ณ วันที่  12  กันยำยน พ.ศ. 2561 
 
 

(นำยพิพัฒน์  นิยมกำร) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
 

เลขที่ นอ01-ก.ค./61 



 

รายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

พนักงาน 
 

1. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำร 5 (2016) ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
 

1.1 นำย กฤติน พุกกะเวส 
1.2 น.ส. ศศิภำ พิทักษ์ศำนต์ 
1.3 นำย จักรวัฒน์ กู้เกียรติ 
1.4 น.ส. พรธวัล อวิรุตม์ 

 

2. ต ำแหน่ง สัตวแพทย์ 5 (1396) แผนกสัตว์ทดลอง 1 กองสัตว์ทดลอง ฝ่ำยชีววัตถุ 
 

2.1 นำย วิทวัส ยะใจมั่น 
2.2 นำย ธีรศักดิ์ แหวนโคกสูง 
2.3 นำย ชฎิล ตระกูลเชิดชูชัย 
2.4 น.ส. สิรินันท์ บุญนันท์ 
2.5 นำย จตุพล กำรสมพจน์ 
2.6 น.ส. สุภัค วงศ์มยุรฉัตร 
2.7 นำย วัชระ วิปัสสำ 
2.8 น.ส. จีรัญชยำ โสภณธัญกูลวงษ ์

 

3. ต ำแหน่ง นักอำชีวอนำมัย 4 (0086) แผนกควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย กองควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 

3.1 น.ส. พิมพ์ชนก ทวยจันทร์ 
3.2 น.ส. นัชช์พรลักษณ์ โคตรอำษำ 
3.3 น.ส. ณิชำภัทร แก้วผ่อง 
3.4 น.ส. ปติญำ พลอยน้อย 
3.5 น.ส. ปิยธิดำ เข็มทอง 
3.6 น.ส. ชญำณิสำ งิ้วเขียว 
3.7 นำย นิธิ นิธิวัฒนเลิศ 
3.8 น.ส. วรลักษณ์ จิตนุพงศ์ 
3.9 นำย ธรรมนูญ โสตะพรำมณ ์

3.10 น.ส. ดริญญำ บัวใหญ่ 
3.11 น.ส. อรวรรณ แก้วใส 
3.12 น.ส. ธัญกร สมพลกรัง 
3.13 นำย ชำตรี วงศ์งำมดี 
3.14 น.ส. ธำรวิมล เอ่ียมโซ้ 
3.15 น.ส. อทิติยำ รื่นระรส 
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/3.7 น.ส.รัมภำ..... 

/3.16 น.ส.จีรำวรรณ..... 



 

3.16 น.ส. จีรำวรรณ สำโท 
3.17 น.ส. ปิยะธิดำ ภู่ทอง 
3.18 น.ส. พิมนภำ รุโจปกำร 
3.19 นำย ธัชพัฒน์ ฉัตรวัฒนำนันท์ 
3.20 นำย พิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว 
3.21 นำง ชฎำพันธ์ วงศ์สำลี 
3.22 นำย เอกรัฐ มลิวัลย์ 

 

4. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 4 (2407) กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักอ ำนวยกำร 
 

4.1 นำย ไชยพร เจียรสกุลสุข 
4.2 นำย ธนัยบูรณ์ ศรีธูป 
4.3 น.ส. ปณยำ เจริญวำนิชกุล 
4.4 นำย วงษกร พันธุ์นิธิ 
4.5 นำย วิชัย เฉลิมชัยกิจกุล 
4.6 นำย กำนต ์ บุญทองเสน 
4.7 นำย พัทธดนย์ ธนูเสริม 
4.8 น.ส. สุดำรัตน์ รัตนพลแสน 
4.9 นำย กฤตภำส กล่อมด ี

4.10 น.ส. ชญำนิศ นวลประดิษฐ์ 
4.11 น.ส. กำญจนำ โพนภำค 
4.12 นำย ชำคริต กทิศำสตร์ 
4.13 นำย พีระพล รัตนมณ ี
4.14 นำย อธิษฐ์ นิลประพันธ์ 
4.15 นำย ภัทรกุล กุลทำ 
4.16 นำย ธรรมภพ สันติพิทักษ ์
4.17 นำย ภัทรชนน คงทน 
4.18 น.ส. พสชนัน นวลสุวรรณ 
4.19 นำย ปรำบ สระทองอ่อน 
4.20 น.ส. เนตรชนำ อ้นถำวร 
4.21 น.ส. ทรงจรรย์ เกษมศรีธนำวัฒน์ 
4.22 นำย สิริศักดิ์ ธีระสำสน์ 
4.23 น.ส. รุ้งตะวัน กลัดนุ่ม 
4.24 นำย ณัฐวุฒิ ศิริเรือง 
4.25 น.ส. อนุสรำ วิชำธรรม 
4.26 นำย ธนภัทร วรรณแฉล้ม 
4.27 น.ส. สุนิสำ โพธิ์ทอง 
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/4.28 นำยรัฐธรรม..... 

- 3 - 



 

4.28 นำย รัฐธรรม เนียมรอด 
4.29 นำย สรำยุทธ พินยะเพียร 
4.30 นำย เอกศิษฏ์ ทองคุปต ์
4.31 นำย ณัฐดนัย เลิศสกุลธรรม 
4.32 น.ส. รุจิวิภำ ผิวเกลี้ยง 
4.33 นำย ธนัท โพธิ์เอ่ียม 
4.34 นำย ศลิษฏ์ หอมกลุ่น 
4.35 นำย วัฒนำ อุไกรหงสำ 
4.36 น.ส. วัลลดำ อ้วนเต็ม 
4.37 น.ส. สวรส อำนันท์สันติ 
4.38 น.ส. อโรชำ ค ำจ้อย 
4.39 นำย นฤเบศ เกตุปำน 

 

5. ต ำแหน่ง บุคลำกร 4 (0733) แผนกอัตรำก ำลัง กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
 

5.1 น.ส. ณัชชำ อิสระวิภำต 
5.2 น.ส. กิตติมำ นำคพรหมมินทร์ 
5.3 นำย อริญชย์ นิลประพันธ์ 
5.4 น.ส. กรณ์กมล เกิดทอง 
5.5 น.ส. พิชำมญชุ์ วิศรุตดำนันท์ 
5.6 น.ส. ธนพร พวงทอง 
5.7 น.ส. วรรษมนต์ วงศ์พรภักด ี

 

6. ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (2239) กลุ่มงำนตรวจสอบคุณภำพ กองงำนประกันคุณภำพ ฝ่ำยเภสัชเคมีภัณฑ์ 
    

6.1 น.ส. จิรัฏฐ์ ลัดดำวัลย์ 
6.2 น.ส. วลัญช์รัตน์ มำรควัฒน์ 
6.3 น.ส. ชุติกำญจน์ วงษ์ฤทธิ์ 
6.4 น.ส. ชวนตำ คันธำนุรักษ์ 
6.5 น.ส. ปรียำภรณ์ ดิษฐำน 
6.6 น.ส. อัญญรัตน์ เตชะนันท์ 
6.7 น.ส. อนงค์นำฎ ค่ ำคุณ 
6.8 น.ส. มีนำ เฟ่ืองแก้ว 
6.9 น.ส. มัทรินทร ์ พัฒนำกิจกำรเจริญ 

6.10 น.ส. กิติยำ รัศม ี
6.11 น.ส. ณัฐชำ ธนะพิมลกุล 
6.12 น.ส. พรพิมล สิทธิโยธิน 
6.13 น.ส. มิ่งขวัญ เกษปทุม 
6.14 น.ส. สำยน้ ำผึ้ง ไตรรักษ ์
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6.15 น.ส. พิชญำภำ นิลศิร ิ
6.16 น.ส. ณัฐชญำ นิวันติ 
6.17 น.ส. โชติกำ สรวิสูตร 
6.18 น.ส. อัจรำพร ศรีสุริโย 
6.19 น.ส. พิชชำ ฟักจันทร ์
6.20 น.ส. ธันย์ชนก พรเชนศวรพงศ ์
6.21 น.ส. ธัญญภรณ์ เปล่งรัตน์ 
6.22 น.ส. ฐิติภำ บุญยืน 
6.23 น.ส. ขวัญชนก กลิ่นกลั่น 
6.24 น.ส. ชนิดำ ผดุงรัตน์ 
6.25 น.ส. จริตำ คลังหิรัญ 
6.26 น.ส. สวรส เลิศสัฒนนนท์ 
6.27 น.ส. ชุลีพร เงินนำค 
6.28 น.ส. ปำลิตำ มิ่งแก้ว 
6.29 น.ส. ปิยนุช หอมหวล 
6.30 น.ส. อนุสรำภรณ์ สมำแอล 
6.31 นำง ปำริชำติ บุญเกต ุ
6.32 น.ส. ปทิตตำ เพ็ญจันทร์ 
6.33 น.ส. กฤษชนก เขียวอ่อน 
6.34 น.ส. กำญจนำภำ ด้วงนคร 
6.35 น.ส. ศันสนีย์ พิมลพันธุ์ 
6.36 น.ส. จิตภินันท์ เธียรวรำวัฒน์ 
6.37 น.ส. ธนิตำ ค ำด ี
6.38 น.ส. ไปรชุกรณ ์ คงสัตรำ 
6.39 น.ส. ดอกไม ้ หีตช่วย 
6.40 นำย วริศ พรหมะวัน 
6.41 น.ส. รำชิกำ เจริญอัศวสุข 
6.42 น.ส. เกนิกำ เจริญอัศวสุข 
6.43 น.ส. จิดำภำ มณีสิงห์ 
6.44 น.ส. วรรณิศำ สืบสอำด 
6.45 น.ส. ปรียำพรรณ ศรีพลอย 
6.46 นำย ธำตรี ศรีสวัสดิ์ 
6.47 น.ส. สิริมำ ศิริไพฑูรย ์
6.48 น.ส. กัลยรัตน์ นูมหันต์ 
6.49 น.ส. วริศรำ รักประเสริฐ 
6.50 นำย ธนูฤทธิ์ แอ้นชัยภูม ิ
6.51 น.ส. สำลิกำภัส พ่ึงเดชะ 
6.52 น.ส. ศศินันท์ ไทยโพธิ์ศรี 
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6.53 น.ส. กรรณิกำร์ วัลละภัย 
6.54 น.ส. ณัฐชยำ จ้อยเจนสินธุ์ 
6.55 น.ส. ปริญญ์อักษร อรรถวิภำนนท์ 
6.56 น.ส. พิชชำภำ ชมรุ่ง 
6.57 น.ส. เกษวรำงค ์ เหล็กเพ็ชร 
6.58 น.ส. ธัญรดำ ดิษฐโรจน์ 
6.59 นำย ภัทธวุฒิ ชมชิดเจริญสุข 
6.60 น.ส. พูลทรัพย ์ พลอยนิล 
6.61 น.ส. พัชรพร หันสังข ์
6.62 น.ส. ศุภมำศ มำกจันทร์ 
6.63 น.ส. มณิสร สุขสวัสดิ์ 
6.64 น.ส. ชณิตำ ดวงภักดีรัมย์ 
6.65 น.ส. เกศสุดำ จันแก้ว 
6.66 น.ส. วรพรรณ มีบุญ 
6.67 น.ส. ภัทรสุดำ แสงทอวดี 
6.68 น.ส. ภัทรพร นันทหิรัญ 
6.69 น.ส. พิชญำ ไคลม ี
6.70 น.ส. อัจจิมำ ไม้แก้ว 
6.71 น.ส. สุรำงค์ โอนอ่อน 
6.72 น.ส. จิรำภรณ์ เมืองจันทร์ 
6.73 น.ส. เบญจวรรณ สุขเจริญ 
6.74 น.ส. ธนันธร ปำละกูล 
6.75 น.ส. ธันยพร หิรัญพต 
6.76 น.ส. กนกวรรณ อุ่นเสียม 
6.77 น.ส. บงกช เพ็ชรรัตน์ 
6.78 นำย พิเชษฐ์ ปลื้มรัก 
6.79 น.ส. ธิสิริ ศรีโกมุท 
6.80 นำย ปิยะณัฐ กำหำวงศ ์
6.81 น.ส. ศศิมำภรณ ์ สิทธิไกร 
6.82 นำย ชัยวัชร์ ขจรพันธ์ 
6.83 น.ส. สุนิสำ ทรงสำตร์ 
6.84 น.ส. ทักษพร นพแก้ว 
6.85 น.ส. อรอนงค์ หนังสือ 
6.86 น.ส. รมย์ธีรำ ปลื้มสวำสดิ์ 
6.87 น.ส. สินีนำฎ ไตรสินธุ์ 
6.88 น.ส. ประภัสสร มีเคลือบ 
6.89 นำย ศิริโชค ธนก ำโชคชัย 
6.90 น.ส. ขนิษฐำ ผะงำตุนัด 
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6.91 น.ส. ธัญพร พฤทธิสำริกร 
6.92 น.ส. ธัญญลักษณ์ ตีเมืองซำ้ย 
6.93 น.ส. ธัญลักษณ์ ปำนมำ 
6.94 น.ส. ชญำดำ ชลำรัตน์ 
6.95 น.ส. ปัญญำพร เข็มทอง 
6.96 นำย ปวัฒน์วงศ ์ คันธวร 
6.97 น.ส. ปรำงทิพย์ ทินอยู่วงษ ์
6.98 น.ส. ชลธิชำ ชีวะ 
6.99 นำย บรรดำศักดิ์ ขันทะสีมำ 

6.100 น.ส. อรณันท ์ ค ำหอม 
6.101 น.ส. พัชรพร เพ็ญศร ี
6.102 น.ส. ผำณิตำ ชัยดิเรก 
6.103 น.ส. นัทธมน คงเจริญ 
6.104 น.ส. สุธำสินี นำคสุข 
6.105 น.ส. ธำรำรัตน์ โตหนองหว้ำ 
6.106 น.ส. ชลำลัย เจนกระบวน 
6.107 น.ส. ศิญำมญชุ์ มืดอินทร์ 
6.108 น.ส. จินดำรัตน์ บุญยงค ์
6.109 น.ส. ทิพย์วิมล พรหมอ่อน 
6.110 น.ส. ภำวิณี สองนำม 
6.111 น.ส. ฐำปนี พิบูลย์ 
6.112 น.ส. ฐิติชญำ สหนำวิน 
6.113 น.ส. อจลำ ประชำญสิทธิ์ 
6.114 น.ส. โชติกำ คงสมบูรณ ์
6.115 น.ส. จิรำพร ถำกันหำ 
6.116 น.ส. ณัฐปภัสร์ ทองพิมพ์ธนดล 

 

7. ต ำแหน่ง สถำปนิก 4 (0011) แผนกออกแบบและพัฒนำอุตสำหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
 

7.1 นำย กมลชัย แก้วพิกุล 
7.2 นำย กิตติคุณ ยกทรัพย ์
7.3 นำย ณภัทร ภูริกุลธัญญำ 
7.4 นำย จักรวัฒน์ บุญชม 
7.5 นำย ฐิติ สุดโนรีกูล 
7.6 นำย สมภพ เฉลิมพนำพันธ์ 

 

8. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (0212) แผนกออกแบบและพัฒนำอุตสำหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
 

8.1 นำย อรรถพล รัตนบุตร 
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9. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (0113) กองวิศวกรรม ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
 

9.1 นำย ธรชญำน์ สุขโข 
 

10. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1091) แผนกงำนไฟฟ้ำและสนับสนุนกำรผลิต กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

10.1 นำย พิริยะ พูลรักษ์ 
10.2 นำย จักรพันธ์ น้อยก้อม 

 

11. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1306) โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

11.1 นำย ทศพร น้ ำเพชร 
11.2 นำย รัฐศักดิ์ ผลำนิสงค ์

 

12. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (0194) แผนกซ่อมบ ำรุงเครื่องมือวิทยำศำสตร์และระบบอัตโนมัติ กองบ ำรุงรักษำเครื่อง- 
  จักรกล ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม  
 

12.1 นำย นรินทร์ พงษ์โสภำ 
 

13. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 4 (0911) แผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

13.1 น.ส. สกำวรัตน์ นำกลำง 
13.2 นำย นัฐพัชร์ โชติคุณวัฒน์ 
13.3 น.ส. พิมลนำฎ สีวันนำ 
13.4 น.ส. สุพิชญำ วงศ์วิเศษ 
13.5 น.ส. สุดำรัตน์ แอ้นไธสง 
13.6 น.ส. กิรสุภรณ์ กำรสมโชค 
13.7 น.ส. อรวี ซำฟีอี 
13.8 นำย สุวัฒน์ชัย ยังเฟ่ือง 
13.9 นำย จอมภพ อุปรโคตร 

13.10 น.ส. จิตติมำ พูลศิลป์ 
13.11 นำย อมรเทพ สืบสำย 
13.12 นำย ณัฐพล อินทรบุตร 
13.13 น.ส. วรรณิสำ เขียมรัมย ์
13.14 นำย ตรียุทธ รอดเรืองคุณ 
13.15 น.ส. แพรพรรณ ศรีสอ้ำน 
13.16 น.ส. โชติกำ ศรีสอ้ำน 
13.17 น.ส. บุณยำพร เกียรติมำโนชญ์ 
13.18 น.ส. ชมพูนุท ใยอุบล 
13.19 นำย เมธิชัย พำนิชกิจ 

 
 
 
 

เลขที่ นอ01-ก.ค./61 

/14. ต ำแหน่ง..... 

- 8 - 



 

14. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (0268)(0671) แผนกซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรกลโรงงำน กองบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล 
  ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม  
 

14.1 นำย สำมำรถ เพ่ิมวัฒนำ 
14.2 นำย ปถวี บวบทอง 
14.3 นำย คุณำกร สิทธิชัยพร 
14.4 นำย เกียรติศักดิ์ สีเขียว 
14.5 นำย วิชญะ พริ้งพัฒนพงษ ์
14.6 นำย อนุกูล อุทะลำ 
14.7 นำย ธนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ 
14.8 นำย อนันต์ สำกลวำรี 
14.9 นำย ภำนุพงศ ์ หัสดี 

 

15. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (0184) แผนกไฟฟ้ำก ำลัง กองสนับสนุนและบริกำรโรงงำน ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
 

15.1 นำย ธนำกร พรหมวิเศษ 
15.2 นำย สุวนัส ภูมิสุข 
15.3 นำย พลกฤษณ ์ ทองด ี
15.4 นำย นพรัตน์ สุดำทิพย ์
15.5 นำย ชนินทร์ ดุลยำกร 
15.6 นำย เกรียงไกร ทองทิพย์ 

 

16. ต ำแหน่ง ช่ำงโรงงำน 3 (2366) แผนกอำคำรและโรงงำนช่ำง กองสนับสนุนและบริกำรโรงงำน ฝ่ำยเทคโน - 
  โลยีและวิศวกรรม   
 

16.1 นำย อุกฤษฎ์ พวงศรีทอง 
 

17. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1418) แผนกมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์ 1 กองมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์ ฝ่ำยประกัน- 
  คุณภำพ  
 

17.1 น.ส. ณัฏฐนิช พิพรรธนสกุล 
17.2 นำย นพฤทธิ์ กลิ่นหอม 

 

18. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (0999)(1869) แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์   
  ฝ่ำยประกันคุณภำพ  
 

18.1 น.ส. นวนันท์ ลือเจริญ 
18.2 น.ส. สุภำวดี แก้วหำญ 
18.3    ว่ำที ่ร.ต.หญิงฉัตรรพ ี นุชอุดม 
18.4 น.ส. วิรำพรรณ ทับพุ่ม 
18.5 น.ส. ทิพย์ธิดำ หนูทรัพย์ 
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19. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2379) แผนกมำตรฐำนวัตถุดิบ 1 กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
  

19.1 น.ส. พรพรรณ แย้มเพียร 
19.2 น.ส. นุสรำ เดวี 

 

20. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2121) กลุ่มควบคุมคุณภำพ โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
 

    - ผู้สมัครไม่มำสอบตำมวันและเวลำที่ก ำหนด -  
 

21. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2537) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 3 กองควบคุมคุณภำพ โรงงำน- 
  ผลิตยำรังสิต 1  
 

21.1 น.ส. เฟ่ืองฟ้ำ พันธ์จิตร 
21.2 นำย เจตดนัย จูสกุลวิจิตร 
21.3 น.ส. สุนิษำ เอ็มประโคน 

 

22. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0870) แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

22.1 นำย ณัฐวุฒิ ชื่นชมชำติ 
 

23. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (0346) แผนกเวชปฏิบัติ กองกำรแพทย์และอนำมัย ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
 

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน – 
 

24. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0595) แผนกบริหำรกำรสั่งซื้อ 2 กองบริหำรกำรสั่งซื้อ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและ
  ผลิตภัณฑ์  
 

24.1 น.ส. วรนุช ผู้ก ำจัด 
24.2 น.ส. ธนัญญำ โชติกะกุล 
24.3 น.ส. สุนทรีย์ อินผักแว่น 

 

25. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (1511) สำขำภำคใต้ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

25.1 น.ส. สุมลมำลย์ ช่ำงเหล็ก 
25.2 น.ส. คุณิตำ สุวรรณมณ ี
25.3 น.ส. ฮำดิษำ แยบคำย 

 

26. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0692)(0946)(2252) แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนภูมิภำค กองกำร-
  ขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

26.1 น.ส. กรัณฑำณำ วงษ์เจริญ 
26.2 น.ส. ปิยพร เข็มชี้สิน 
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27. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (0507)(0599) แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล กองกำรขำยภำครัฐ           
  ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

27.1 ส.ต.ต. ธนวิตต กรณวงศ ์
27.2 นำย รณกฤต ม่วงมำ 
27.3 นำย ศดำนันท ์ รักษำเขตร ์
27.4 นำย เกษมสันต์ พรหมสอำด 
27.5 นำย วิทยำ อินประดิษฐ์ 

 

28. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0760)(0768) แผนกร้ำนค้ำ 1 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

28.1 น.ส. รัชตวรรณ วงค์พยัคฆ์ 
28.2 น.ส. อคิรำภ์ ตรีวัฒนำเมธำกุล 
28.3 นำย สมภพ บุญเหลือ 
28.4 น.ส. นพิชญ์ธิญำ แสงกล้ำ 

 

29. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0773) แผนกร้ำนค้ำ 2 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

29.1 นำย กฤชพัชร จุฑำธรรม 
 

30. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0734) แผนกร้ำนค้ำ 4 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

30.1 นำย วีรศักดิ์ วรมิศร ์
 

31. ต ำแหน่ง พนักงำนบัญชี 2 (1848) สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

31.1 นำย ศรำวุธ โคตรแซว 
31.2 น.ส. ทักษพร ทิพย์สุวรรณ์ 

 

32. ต ำแหน่ง ช่ำงศิลป์ 2 (0490) แผนกสื่อสำรกำรตลำด กองกำรตลำด ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

32.1 น.ส. พรทิพย์ นุชประเสริฐ 
32.2 น.ส. นวลตำ เมตตำไพจิตร์ 

 

33. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0890) แผนกส ำรองวัตถุดิบ 3 กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและ
  ผลิตภัณฑ ์
 

33.1 นำย ณัฐพล โภควัฒน์ 
33.2 นำย กิตติศักดิ ์ เนียก๊ำศ 
33.3 นำย จักรพงษ ์ จันทร์แก้ว 
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34. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1126) แผนกยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

34.1 นำย ณัชพล บุญญำดีวงศ ์
34.2 นำย อนันต์ชัย อนันตวิภำค 
34.3 นำย อรรถนพ หมำนจิตต์ 
34.4 นำย เสกฐวุฒิ แก้วใส 
34.5 นำย ธีรพัทธ์ ชยำงศ ุ
34.6 นำย ปริทรรศ ์ โพธิ์น้อยงำม 

 

35. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1937) แผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

35.1 นำย ชลนที น้อยนิตย์ 
35.2 นำย จีรพัฒน์ เอ่ียมสกุล 
35.3 นำย วิษณุ ซุยเสนำ 

 

36. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1785) แผนกยำน้ ำ 2 กองเภสัชกรรม 5 ฝ่ำยผลิตยำ 
  

36.1 นำย ค ำสิงห์ เทพแก้ว 
36.2 นำย รัฐพล โคตรสมบูรณ์ 
36.3 นำย สุชำติ แซ่ห่อ 

 

37. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1567) แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

37.1 นำย พุฒิพงศ์ ธีระดิษฐ์ 
37.2 นำย พัสกร นำคเป้ำ 
37.3 นำย นิพิฐ ปั้นอุบล 

 

38. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2568-2570) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
 

38.1 นำย วรวุฒิ คุณำกำล 
 

39. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1309) แผนกบริกำรกำรผลิต กองบรรจุชีววัตถุ ฝ่ำยชีววัตถุ 
 

39.1 นำย ไตรภพ นำคบุตร 
 

40. ต ำแหน่ง ช่ำงโรงงำน 2 (0254) แผนกอำคำรและโรงงำนช่ำง กองสนับสนุนและบริกำรโรงงำน ฝ่ำยเทคโนโลยี
  และวิศวกรรม 
 

40.1 นำย ทวีศักดิ ์ คล้ำยทอง 
 

41. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรผลิต 1 (1855) แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
  

41.1 นำย ปิยวุฒิ กล้ำหำญ 
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41.2 นำย ชำญวิทย์ เศรษฐิวัฒน์ 
41.3 นำย ธนเทพ จักรแก้ว 
41.4 นำย อรรถพล ไชยด ำ 
41.5 นำย อัทธนีย์ บุญรอด 
41.6 นำย นิติพนธ์ บึงลอย 
41.7 นำย ปริญญำ ประกอบมิตร 
41.8 นำย ธเนศ ทัพเพชร 

 

42. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรผลิต 1 (1563) แผนกยำน้ ำ 2 กองเภสัชกรรม 5 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

42.1 นำย สวัสดิวัต เครอืเสนำ 
42.2 นำย ศักดิ์ดำ เครือเสนำ 
42.3 นำย ปรีชำ อ่อนท่ำลำด 
42.4 นำย วรพัทธ์ ปรำบปัญจะ 
42.5 นำย พิชัย อุพันธ์ศรี 
42.6 นำย ธงชัย อริยะพงศ ์
42.7 นำย วีรวัฒน์ อุดมแก้ว 
42.8 นำย นพพล เวชพันธ์ 
42.9 นำย ธีรัช ชีพชูเกียรติ 

42.10 นำย สุรชัย มั่นด ี
42.11 นำย สิริสุข นิทัศนำนันท ์

 

43. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรผลิต 1 (1827) แผนกบรรจุยำน้ ำ 1 กองเภสัชกรรม 5 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

43.1 นำย สุริยกำนต ์ ธนะภูมิชัย 
43.2 นำย ศุภกำนต ์ สงประชำ 
43.3 นำย วทัญญ ู ลิ้มภักดสีกุล 
43.4 นำย ธนวัฒน์ มังสังข ์
43.5 นำย วชิรพันธ์ คล้อยจันทึก 
43.6 นำย กิติพงษ ์ รัตนัง 

 
 

ลูกจ้างประจ า 
 
44. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิปริญญำตรี (2117) แผนกกำรขำยเขตภำคเหนือและภำคใต้ กองกำรขำยภำครัฐ   
     ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

44.1 นำย รัตพล อำจมิตร 
44.2 นำย พลวัฒน์ สงวนนำม 
44.3 นำย ธนกฤต ลำภจรัสแสงโรจน์ 
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44.4 นำย ณัฐนนท ์ ปลั่งสมบัติ 
44.5 นำย ธรรมนันท์ แซ่ตั้ง 
44.6 น.ส. ทิพำภรณ์ สุคติพันธ์ 
44.7 น.ส. น้ ำเพชร โคตรชมภู 
44.8 นำย พงศกร ลักษณำวิบูลย์กุล 

 

45. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (2931)(2932) แผนกนิติกรรมสัญญำ กองกฎหมำย ส ำนักอ ำนวยกำร 
 

45.1 น.ส. พัชรินทร์ มีสุขสินเจริญชัย 
45.2 น.ส. สุพัตรำ ค ำผำย 
45.3 น.ส. ฐำนิกำ เทศถำ 
45.4 น.ส. จิรญำ อบรมชอบ 

 

46. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (2005) แผนกสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ กองตอบแทนและสิทธิประโยชน์           
  ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
 

46.1 น.ส. ธนพร ดัดใจงำม 
46.2 น.ส. มณีรัตน์ แสงเฟือง 
46.3 น.ส. ศิรดำ บวรศิรกำรกุล 
46.4 นำย กิตตินันท ์ ชำละนันท์ 
46.5 น.ส. วำรินี เนียมสูงเนิน 

 

47. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (2530)(2202) แผนกจัดซื้อ 1 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

48. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (2534) แผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

48.1 น.ส. เพ็ญพร กะริวัฒน์ 
48.2 น.ส. ฐิติมำ รสรื่น 

 

49. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (2535) แผนกคลังพัสดุ กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

49.1 น.ส. อำภำพร พลอยประดับ 
49.2 น.ส. จันทร์จิรำ แจ่มใส 
49.3 น.ส. ปนัดดำ ส ำนักโนน 

 

50. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (2004) แผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ กองจัดซื้อและส ำรองบรรจุภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำร
  พัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
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ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.62) 
 
51. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิปริญญำตรี (2202) สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

51.1 นำย อรรถกำนต ์ ใจเฉื่อย 
51.2 นำย สิรภพ ศิริรัตน์ 
51.3 น.ส. กำนต์ชนำ สถิตธีรำนนท์ 
51.4 น.ส. ประภัสสร นำมเขต 

 

52. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิปริญญำตรี (2483) กลุ่มงำนด้ำนบริหำรงำนวิจัย กลุ่มสนับสนุนงำนวิจัย สถำบัน-  
     วิจัยและพัฒนำ  
 

52.1 น.ส. อภิญญำ งำมจ ำรัส 
52.2 น.ส. อำรียำ ม่วงอ่อน 
52.3 น.ส. จตุพร ภิรมย์พูล 
52.4 นำย ปริญญำ จักรรักษำ 
52.5 น.ส. สโรชำ เมียเซฟ 
52.6 น.ส. สุวัจนี แก้วนุช 

 

53. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ปวส. (2324) กองธุรกิจร่วมทุน ส ำนักอ ำนวยกำร 
  

53.1 น.ส. อัญมณี เมืองโคตร 
 

54. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ปวส. (2321) กองพัฒนำระบบคุณภำพ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

54.1 น.ส. จันจิรำ เย็งยู๋โซ๊ะ 
54.2 น.ส. พชรสุวรรณ ถิรโสภำกุล 

 

55. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ปวส. (2224) แผนกแผนงำนประชำสัมพันธ์ กองประชำสัมพันธ์ ส ำนักอ ำนวยกำร 
 

55.1 น.ส. สุชำดำ ศรีสุวรรณ์ 
55.2 น.ส. พัชรีญำ โปรดปรำน 

 

56. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ปวส. (2322-2323) กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักอ ำนวยกำร 
 

56.1 น.ส. สุณัฏฐำ ผลค ำ 
 

57. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ปวส. (2227)(2235) กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

57.1 นำย ณัฐดนัย ทองด ี
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58. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ปวส. (2238) แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 2 กองตรวจสอบคุณภำพ
  ทำงจุลชีววิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ  
 

   - ผู้สมัครไม่มำสอบข้อเขียนตำมวันและเวลำที่ก ำหนด - 
 

59. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ปวช. (2003) แผนกแผนงำนฝึกอบรมและพัฒนำ กองพัฒนำบุคลำกร  
  ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
 

    - ผู้สมัครไม่มำสอบข้อเขียนตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 
 

60. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ปวช. (2276) แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำ 
     รังสิต 1  
 

60.1 นำย กฤษณะ แก้วเรือนทอง 
 

61. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ปวช. (2034-2036)(2066)(2145)(2173)(2195)(2240) แผนกร้ำนค้ำ 1              
    กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

61.1 นำย อุดมวิทย์ แสนกล้ำ 
 

62. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ปวช. (2360-2362)(2013) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและ  
     กระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

63. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2210-2212) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
  

63.1 นำย สนทรรศน์ จิรสวำนนท์ 
 

64. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2009) แผนกแผนงำนและบ ำรุงรักษำป้องกัน กองบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล             
  ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม  
 

64.1 นำย ชยุต มงคลวิเศษกิจ 
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