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ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 

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

 ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562 เรื่อง กำรรับสมัครบุคคล       
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงำน
จ ำนวน 27 อัตรำ และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 46 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 33 คน ซึ่งได้ปิดรับสมัครไป
แล้ว นั้น 
 องค์กำรเภสัชกรรม ก ำหนดให้มีกำรสอบข้อเขียนในวันอำทิตย์ที่ 31 มีนำคม พ.ศ.2562 ณ มหำ-
วิทยำลัยรังสิต โดยมีรำยละเอียดสถำนที่สอบตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศ โดยในกำรสอบคัดเลือกครั้งนี้ มีระเบียบ
ปฏิบัติและรำยละเอียดในกำรสอบ ดังนี้                                                                                                                                                             

 

1. วิชาสอบคัดเลือก และเวลาสอบ 
 

วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม เวลำเข้ำห้องสอบ เวลำที่สอบ 
 วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และ/หรือควำมถนัด 40 

08.50 น. 09.00 - 11.00 น. 
วิชำภำษำอังกฤษ 20 
วิชำเฉพำะต ำแหน่ง 40 12.50 น. 13.00 - 15.00 น. 

 
 

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

- วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และ/หรือควำมถนัด คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
- วิชำเฉพำะต ำแหน่ง     คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
- วิชำภำษำอังกฤษ     คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

3. ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 

 3.1 ผู้เข้ำสอบต้องแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย และเหมำะสมกับสถำนที่สอบ  
  - สุภำพสตรี สวมเสื้อคอปก กระโปรง หรือกำงเกงขำยำว สวมรองเท้ำหุ้มส้น หรือรัดส้นไม่สวม
ใส่เสื้อแขนกุด ไม่สวมแจ็คเก็ต ไม่ใส่กำงเกงขำสั้น  
  - สุภำพบุรุษ สวมเสื้อคอปก กำงเกงขำยำว โดยสอดชำยเสื้ อไว้ในกำงเกง สวมรองเท้ำหุ้มส้น        
ไม่สวมแจ็คเก็ต ไม่ใส่กำงเกงขำสั้น  
  - ผู้ที่อยู่ในสภำพมึนเมำ หรือมีกลิ่นสุรำ ไม่อนุญำตให้เข้ำสอบทุกกรณี 
 

 3.2 เป็นหน้ำที่ของผู้มีสิทธิเข้ำสอบที่จะต้องทรำบ วัน เวลำ สถำนที่สอบและจะต้องเข้ำสอบตำมวันเวลำ 
และสถำนที่สอบที่ก ำหนดไว้  
 

 3.3 ผู้เข้ำสอบควรศึกษำเส้นทำงกำรเดินทำงไปสนำมสอบล่วงหน้ำ และควรไปถึงสถำนที่สอบก่อนเริ่ม
เวลำสอบ 30 นำที แต่จะเข้ำห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกกรรมกำรคุมสอบ 
 
 

/3.4 ผู้มีสิทธิ..... 



 3.4 ผู้มีสิทธิเข้ำสอบที่ไปถึงห้องสอบ หลังจำกท่ีได้เริ่มสอบแล้ว 30 นำทีจะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ 
 3.5 ผู้เข้ำสอบจะต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ บัตรที่ออกโดยรำชกำรที่มีเลขบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 13 หลัก และรูปถ่ำยที่ชัดเจน ฉบับจริงที่มีสภำพสมบูรณ์ และยังไม่หมดอำยุ มำแสดง หำกไม่มีบัตร
ดังกล่ำวแสดงตนในกำรสอบ จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ  
 

 หำกไม่มีบัตรประจ ำตัวประชำชน  ให้ใช้ค ำขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรประจ ำตัวประชำชน (บ.ป. 2 
หรือใบเหลือง) ฉบับจริงมำแสดง หำกผู้ใดไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมกำรด ำเนินกำรสอบหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ 
จะพิจำรณำไม่อนุญำตให้เข้ำสอบได้ 
 

 ข้อมูลชื่อ-สกุล และเลขที่บัตรประชำชน ต้องตรงกับที่ใช้ในกำรสมัครสอบ กรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล 
หลังจำกที่ได้สมัครสอบ ให้น ำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ นำมสกุลพร้อมเซ็นรับรองส ำเนำถูกต้องยื่นต่อกรรมกำร   
คุมสอบด้วย 
 

 3.6 ผู้มีสิทธิเข้ำสอบจะต้องนั่งสอบ ตำมที่นั่ง และห้องสอบที่กรรมกำรด ำเนินกำรสอบก ำหนดให้ ผู้ใด          
ที่นั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับกำรตรวจให้คะแนนในกำรสอบครั้งนี้ 
 

 3.7 อนุญำตให้น ำเฉพำะปำกกำ ดินสอ 2B ขึ้นไป กบเหลำดินสอ ยำงลบ และกระเป๋ำสตำงค์ เข้ำห้อง
สอบได ้
 

 3.8 ห้ำมน ำกล่องอุปกรณ์เครื่องเขียน กระเป๋ำถือสตรี กระเป๋ำสัมภำระ กระดำษ หนังสือ โทรศัพท์มือถือ  
วิทยุติดตำมตัว อุปกรณ์สื่อสำรใดๆ อุปกรณ์ที่สำมำรถบันทึกภำพหรือเสียงได้ พจนำนุกรมอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ 
ช่วยค ำนวณ นำฬิกำทุกชนิด กล้องถ่ำยรูป ไม้บรรทัด เข้ำห้องสอบโดยเด็ดขำด (ยกเว้นต ำแหน่งที่ได้รับอนุญำต) 
 ศูนย์สอบฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ไม่ได้รับอนุญำตให้น ำเข้ำ         
ห้องสอบ 
 3.9 ให้ผู้เข้ำสอบปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของกรรมกำรคุมสอบ และค ำอธิบำยหน้ำปกแบบทดสอบ        
อย่ำงเคร่งครัด 
 

 3.10 ห้ำมผู้เข้ำสอบคัดลอกข้อสอบ หรือน ำแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบออกจำกห้องสอบเด็ดขำด 
 

 3.11 ถ้ำสอบเสร็จก่อนเวลำ หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป เมื่อส่งค ำตอบนั้นแล้ว จะต้องได้รับอนุญำต
จำกกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบจึงจะออกจำกห้องสอบได้ ทั้งนี้จะไม่อนุญำตให้ออกจำกห้องสอบก่อนเวลำ 
11.00 น. (ช่วงเช้ำ) และ 14.30 น. (ช่วงบ่ำย) 
 

 3.12 เมื่อหมดเวลำท ำข้อสอบ กรรมกำรด ำเนินกำรสอบหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบสั่งให้หยุดท ำข้อสอบ 
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจำกห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้ำห้องสอบ หรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบได้อนุญำต 
 

 3.13 ห้ำมกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรทุจริตในกำรสอบ หำกปรำกฏพบว่ำมีกำรทุจริต องค์กำรเภสัชกรรม
จะตัดสิทธิ์ในกำรสอบครั้งนี ้
 

4. องค์กำรเภสัชกรรมจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน ในวันที่ 9 เมษำยน พ.ศ.2562 เวลำ 15.00 น. 
บริเวณชั้น 1 อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรม และทำงเว็บไซต์ www.gpo.or.th  
  
 
 

 
 
 
 
 

 

ประกำศ ณ วันที่  22  มีนำคม พ.ศ. 2562 
 

  (ลงชื่อ) นำยจักกฤษณ์  ประไพพิทยำคุณ 
(นำยจักกฤษณ์ ประไพพิทยำคุณ) 

รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
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/1.32 น.ส.จุฑำมณี.... 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

พนักงาน 
 

1. ต ำแหน่ง นักวิจัย 5 (2310) กลุ่มงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201) 
 

1.1 น.ส. จรัญญำ อับดุลสลำม 
1.2 นำย สุรศักดิ์ ธนัชชำพิศุทธิ์ 
1.3 นำย ธำดำ แจ่มดวง 
1.4 นำย อิศเรศ ปัญญำ 
1.5 น.ส. นุชจรี บัวดวง 
1.6 น.ส. ณัฐธยำน์ หงษ์สิงห์ 
1.7 น.ส. บุปผำชำติ โพธิ์ทิพย์ 
1.8 น.ส. ณัฐวรัตถ ์ รัฐวิบูลย์ 
1.9 น.ส. นวลพรรณ วีระเวชสุกิจ 

1.10 น.ส. ณัฐวดี ล้อทองพำนิชย์ 
1.11 น.ส. สิริเกษ เมธำวีวินิจ 
1.12 นำย จักรพงษ ์ เหมรัชต์จีระกุล 
1.13 น.ส. ณัฐภรณ์พัทธ์ เจริญพร 
1.14 น.ส. วลีพร พิบูลย์ผล 
1.15 น.ส. ปัญญ์ แสงไชย 
1.16 น.ส. ฐิติพร มุขสมบัติ 
1.17 น.ส. ทอแสง วีระกุล 
1.18 น.ส. กฤชพร คุณรักษำ 
1.19 นำย ปัญจพล พัฒโน 
1.20 น.ส. ธิติยำ มีชัย 
1.21 น.ส. ชลิดำ พ่ึงปัญญำ 
1.22 นำย ธนทัต ไทรงำม 
1.23 น.ส. ภัทรพร นันทหิรัญ 
1.24 น.ส. ชญำนำถ จีระกิตติโสภณ 
1.25 น.ส. ณีรนุช อินต๊ะแก้ว 
1.26 น.ส. กฤษฏิญำ พรหมจันทร์ 
1.27 นำย คมกฤช สรรพขำว 
1.28 น.ส. ไอศิกำ รักซ้อน 
1.29 นำย ยุทธกำญจน์ วัฒนะ 
1.30 น.ส. ศิรัญญำ ประเสริฐศรี 
1.31 น.ส. อมรรัตน์ พ่วงพลับ 
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/3.2 น.ส.ณัฐนันท.์... 

1.32 น.ส. จุฑำมณี รัตนะ 
1.33 น.ส. นวพร ทำเพชร 
1.34 น.ส. กุลนันทน์ รุ่งนำไร ่
1.35 น.ส. ชัชรีย์ เอ่ียมส ำรำญ 
1.36 น.ส. ศจิกำ กมลพัฒนำนันท ์
1.37 น.ส. ณัฐญำ อนุรัฐพันธุ์ 
1.38 น.ส. ณัฐพร ปำระมี 
1.39 น.ส. ผ่องพรรณ เสนำบุตร 
1.40 น.ส. กนกภรณ์ เล่ห์บุญ 
1.41 น.ส. ปุณยำวีร์ จินตนปัญญำ 
1.42 น.ส. กัญชริญำ กุลจิรำเสฐ 

 

2. ต ำแหน่ง เลขำนุกำร 4 (1908) แผนกเลขำนุกำร กองอ ำนวยกำร ส ำนักอ ำนวยกำร 
    (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202A) 
 

2.1 น.ส. ณัฐจำพักตร์ เสิบกลิ่น 
2.2 น.ส. นำถวดี ละมุล 
2.3 นำย ประกำศิต รักษำแก้ว 
2.4 น.ส. รวิชำ พูลนุช 
2.5 น.ส. ภัควดี โมคศักดิ์ 
2.6 น.ส. อนงค์ภัทร สิริช่วยชูชัย 
2.7 น.ส. เมธำวี เนตรประภำ 
2.8 น.ส. วฤณ แก้วเอ่ียม 
2.9 น.ส. ตวงทรัพย์ สุขำพันธ์ 

2.10 น.ส. จุฬำลักษณ ์ แก้วสองสี 
2.11 น.ส. ชุติพร จ ำเริญ 
2.12 นำง พิชยำ คชวัตร 
2.13 น.ส. โชติญำ เชื้อทอง 
2.14 น.ส. ภัทริญำ หรรษำวงศ ์
2.15 นำง นวสิริ สมัยนิยม 
2.16 น.ส. วนิสำ พัดศร ี

 

3. ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (1220) โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
    (ล ำดับที่   3.1 - 3.32    ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-203 
    ล ำดับที่ 3.33 - 3.64   ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-206 
  ล ำดับที่ 3.65 - 3.108 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-207 
  ล ำดับที่ 3.109 - 3.117ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

3.1 น.ส. กัญญ์วรำ ชนะภัย 
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/3.40 น.ส.จุฑำรัตน์..... 

3.2 น.ส. ณัฐนันท ์ ประทุมมำ 
3.3 น.ส. นุชธิดำ ธรรมชำติ 
3.4 น.ส. ศิรำภรณ ์ ซ ำศิร ิ
3.5 น.ส. ณัฐชำ สวัสดิ์มงคล 
3.6 น.ส. สุรัชนำ มิตรรัตน์ 
3.7 น.ส. อำภำสินี ทีปกำกร 
3.8 นำย อธิวัฒน์ หมูไหว 
3.9 น.ส. กรรณิกำร์ หยองบำงไทร 

3.10 น.ส. อนุสรำภรณ์ สมำแอล 
3.11 นำย อรรถวิทย์ มำเบ้ำ 
3.12 นำย วรพจน์ พูลศรี 
3.13 นำย สุพัฒกิจต ์ บุตรศรีรักษ ์
3.14 น.ส. พันทิพำ ชุงหล้ำ 
3.15 นำย อภิวัฒน์ จันทรมณ ี
3.16 น.ส. สุพรรณี ไชยทะแสง 
3.17 น.ส. ดนิตำ เปี่ยมอริยะ 
3.18 น.ส. อัฐภิญญำ สัมฤทธิ์อร่ำม 
3.19 น.ส. ณัฐวดี กฤตยโสภณ 
3.20 น.ส. ขวัญศิริ ชัยวงค ์
3.21 น.ส. สุดำรัตน์ รัตนพลแสน 
3.22 น.ส. จุฑำทิพย์ ยิ้มย่อง 
3.23 น.ส. กนกพร วงษ์เสนำ 
3.24 น.ส. ณัฏฐินี ลิ้มเจียมรังษ ี
3.25 น.ส. เบญจพร เทียนยศ 
3.26 น.ส. ภรภัทร พำนทอง 
3.27 นำย ไม้สัก ทองสอน 
3.28 นำย พรยุทธ สำยัณต ์
3.29 น.ส. อัจฉรำ พลดงนอก 
3.30 น.ส. นำรถฤด ี อยู่สุภำพ 
3.31 นำย ธนกร รัตตัญญู 
3.32 น.ส. ชนำกำนต ์ ชวลิตเมธำ 
3.33 น.ส. สำวิณ ี จินตวรธรรม 
3.34 น.ส. ขนิษฐำ ปฏิพงศ์วัฒนำ 
3.35 น.ส. พัชรำนิษฐ สำรีค ำ 
3.36 นำย เอกรำช ดิเรกกิจ 
3.37 น.ส. วิภำวี กุลกั้ง 
3.38 น.ส. วลัญช์รัตน์ มำรควัฒน์ 
3.39 น.ส. ชนม์รวี มีแสงเพชร 
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/3.78 น.ส.ภำรดี.... 

3.40 น.ส. จุฑำรัตน์ โปสูน 
3.41 น.ส. ลัลน์ณภัทร นำคธนรังสรรค์ 
3.42 น.ส. วัลลภำ เครือวงษ ์
3.43 น.ส. พัชรพร หันสังข ์
3.44 น.ส. โสภำ ภัทรพุทธำงำม 
3.45 นำย ธนวัฒน์ สันป่ำเป้ำ 
3.46 น.ส. ฉัตรแก้ว พลหำญ 
3.47 น.ส. วำริน สิงห์ทอง 
3.48 น.ส. อำลดำ ชำวพรหม 
3.49 น.ส. บงกช ตะกรุดเเจ่ม 
3.50 น.ส. สุภรำนันท์ หงส์วิไล 
3.51 น.ส. สุภำวดี เจริญรูป 
3.52 นำย ภำคภูมิ รัตนกฤตยำกุล 
3.53 น.ส. ณัฐภำ สุมำลุย์ 
3.54 น.ส. พัชณิกำ ทัศนปรีชำชำญ 
3.55 น.ส. วชิรำภรณ์ สุริยนต์ 
3.56 น.ส. พัทธ์ธิดำ บุญญำนุสนธิ์ 
3.57 น.ส. ขวัญชนก กลิ่นกลั่น 
3.58 นำย ปิยะณัฐ กำหำวงศ ์
3.59 น.ส. พรพิมล วิริยพัฒนำนุกุล 
3.60 น.ส. กธมน ศรีสุนทร 
3.61 น.ส. สโรชินี สินบัวทอง 
3.62  ว่ำทีร่.ต.หญิงรสสุคนธ์ ศรีสุขใจ 
3.63 น.ส. ประภัสสร นำมเขต 
3.64 น.ส. รื่นฤดี อินยอด 
3.65 น.ส. ณัฐชำ ธนะพิมลกุล 
3.66 น.ส. วรรณพร สุทธำวำศ 
3.67 น.ส. ฉัตรนภำ โพธิ์บ ำรุง 
3.68 น.ส. ศิริเพ็ญ มูลจินดำ 
3.69 น.ส. ภิรมยำ ค ำศรี 
3.70 น.ส. พัชร กัวหำ 
3.71 นำย วีระยุทธ วำระตระกูล 
3.72 น.ส. อริสรำ คุณพระมำ 
3.73 น.ส. ธิดำรัตน์ บัวสุวรรณ์ 
3.74 น.ส. ปรียำรัตน์ ปะวำทัง 
3.75 น.ส. พรนภัส จอมพงษ ์
3.76 น.ส. อภิญญำ ทองมงคล 
3.77 น.ส. วิลำวัลย์ ขันทอง 
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/3.116 นำยอิทธิพงษ์.... 

3.78 น.ส. ภำรดี ทีบ ำรุง 
3.79 น.ส. อชิรญำณ์ เขียวหนู 
3.80 น.ส. เฟ่ืองฟ้ำ พันธ์จิตร 
3.81 น.ส. ขนิษฐำ ผะงำตุนัด 
3.82 น.ส. ธันย์ชนก พรเชนศวรพงศ ์
3.83 น.ส. วิไลลักษณ ์ สนธิรักษ์ 
3.84 น.ส. ฐิติมำภรณ์ คุ้มม่วง 
3.85 น.ส. อรพรรณ พำเจริญกุล 
3.86 น.ส. พัชรินทร์ แพงสุพัฒน์ 
3.87 น.ส. มณีดำว กุลชุมภู 
3.88 น.ส. ศันสุนีย์ ภู่ประกิจ 
3.89 น.ส. สุพรรษำ ศรีสวัสดิ์ 
3.90 น.ส. สุพัตรำ ทองทำ 
3.91 นำย กีรติกำนต์ กุณสิทธิ์ 
3.92 น.ส. วำรีรัตน์ กำญจนำนุช 
3.93 น.ส. พิศมัย หนูพร 
3.94 น.ส. สุธำทิพย์ สำยบุญ 
3.95 น.ส. บุรินรัตน์ โลนุช 
3.96 น.ส. อริสำ ปัดถำวะโร 
3.97 น.ส. ศุภวรรณ ขำวผ่อง 
3.98 น.ส. จุฬำลักษณ ์ สันติยำนนท์ 
3.99 น.ส. ธนันพัชร จงธนสำรสมบัติ 

3.100 น.ส. ปิยะมำศ อุดมพืช 
3.101 น.ส. สุพรรษำ เชื้อนุ่น 
3.102 น.ส. พรพิมล พงศ์พนัส 
3.103   ว่ำที่ ร.ต.วุฒิภัทร จ ำปำแขม 
3.104 น.ส. ณัฐวดี รุ่งโรจน์ 
3.105 น.ส. จุฑำมำศ เพชรรอด 
3.106 น.ส. พิมวิภำ วิเศษวิสัย 
3.107 น.ส. สกุลรัตน์ นำครำช 
3.108 น.ส. นิภำวรรณ อรัญญิกำ 
3.109 น.ส. สุวิมน บุญทรัพย์ 
3.110 น.ส. อรวรำ ชูทอง 
3.111 น.ส. นิภำพร เร่งพิมำย 
3.112 นำย พงศกร ปุ้นตันทอง 
3.113 น.ส. ณัฐชยำ เขียดสังข ์
3.114 น.ส. กตัญชลี แก้วภู่ 
3.115 น.ส. ยุวดี วิลัยรัตน์ 
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/6.4 นำยเพชรำยุทธ.... 

3.116 นำย อิทธิพงษ์ วงษ์พระจันทร์ 
3.117 น.ส. วลัยลักษณ์ มำนะเอม 

 

4. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1306) โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
   (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 3-105) 
 

4.1 นำย เกียรติศักดิ์ สอนแก้ว 
4.2 น.ส. หทัยรัตน์ เชิดศรี 
4.3 นำย ภำณุพงษ ์ รอดด้วยบุญ 
4.4 นำย ศักดิพงศ ์ กันยำธนำรัตน์ 
4.5 นำย อภิโชติ ทำสม 
4.6 นำย นิติพงศ ์ สิมำพันธ์ 
4.7 นำย เทิดเกียรติ ควรหัตถ ์
4.8 น.ส. ธิดำมณี อ้ิดแสง 
4.9 น.ส. ณัฐชยำ ใจเพชร 

4.10 น.ส. จุฑำรัตน์ วิรัชกุล 
4.11 น.ส. ณภัทร สุนทรกิจพำณิชย์ 
4.12 นำย สถำภรณ์ เพอสะแหละ 
4.13 น.ส. สุมินตรำ ถำพรม 
4.14 นำย พิพัฒน์พันธ์ บุญคืน 
4.15 นำย รัฐศักดิ์ ผลำนิสงค ์
4.16 นำย อำรยะ สำยรวมญำต ิ
4.17 น.ส. นพรัตน์ สินกิ่ง 

 

5. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1381) แผนกพัฒนำวิธีวิเครำะห์ กองมำตรฐำนกำรผลิต ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
    (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

5.1 น.ส. มิ่งขวัญ เกษปทุม 
5.2 น.ส. พรพฤกษำ นำควรรณ 
5.3   ว่ำทีร่.ต.หญิงฉัตรรพ ี นุชอุดม 
5.4 น.ส. หทัยภัทร บุดดำงำม 
5.5 น.ส. สุพรรษำ วงศ์เมธำ 
5.6 น.ส. ทิพย์ธิดำ หนูทรัพย์ 

 

6. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2645-2647) แผนกงำนเครื่องจักรผลิต กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
    (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-413) 
 

6.1 นำย ธีรยุทธ จันทร์ไพศร ี
6.2 นำย นัฐพล พรศรี 
6.3 นำย นิพล ข ำวุฒิ 
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/9. ต ำแหน่ง.... 

6.4 นำย เพชรำยุทธ บุญค ำ 
6.5 นำย ปรีชำ สระแก้ว 
6.6 นำย จักรินทร์ เฟ่ืองเจริญ 
6.7 นำย สุทธิชัย สุวรรณลำภำ 
6.8 นำย ศรำวุฒิ เฉลิมแสน 
6.9 นำย วีรยุทธิ ร่มค ำ 

6.10 นำย สมชำย เลิศชัยวิวัฒน์ 
6.11 นำย พสิษฐ์ นิยมพันธ์ 
6.12 นำย ณัฐพล พยัคฆำ 
6.13 นำย วรพล เเจ้งจิตร 
6.14 นำย ปำรเมศ กลมกล่อม 
6.15 นำย ปิยะ เย็นร่มไทร 
6.16 นำย รัตนศักดิ ์ ทองปน 
6.17 นำย ชัยวุฒิ ภักด ี
6.18 นำย พงศธร แซ่เจียง 
6.19 นำย อริย์ธัช วรรณปทุมจินดำ 
6.20 นำย วิทวัส บิกขุนทด 
6.21 นำย สุรพงษ ์ อันทะชัย 

 

7. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2649) แผนกงำนอำคำรและระบบน้ ำ กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
    (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-413) 
 

7.1 นำย ธนวัฒน์ สุขเงิน 
7.2 นำย ธนกร พลอยประดับ 
7.3 นำย ศุภชัย ดอนทองด ี
7.4 นำย ศุภกำนต ์ สงประชำ 
7.5 นำย ชัยธวัช ไตรรัตน์ 

 

8. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2651) แผนกงำนไฟฟ้ำและระบบสนับสนุนกำรผลิต กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
    (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-413) 
 

8.1 นำย ธีรวุฒิ กองนอก 
8.2 นำย วรำกร อุตตะพัง 
8.3 นำย ทรงวุฒิ ปัดถำ 
8.4 นำย ธนพล อรรถพรพิมล 
8.5 นำย ธนพล อ ำนวยพร 
8.6 นำย อำรัติ พันธ์ทิพย์ 
8.7 นำย นพวฉัตร วิลัยลักษณ์ 
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/11.9 นำยปฐมศักดิ์.... 

9. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1869) แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
    (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

9.1 นำย ตรีชัย บวบขม 
9.2 น.ส. เพ็ญผกำมำศ นพโสภณ 
9.3 นำย เมธัส มีสมบัติ 
9.4 น.ส. จำริยำ หำรค ำอุ้ย 
9.5 น.ส. ธิติยำ ผิวเงิน 

 

10. ต ำแหน่ง ช่ำงเครื่องกล 3 (2653-2564) แผนกงำนเครื่องจักรผลิต กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-408) 
 

10.1 นำย สุขเกษม วงษ์น้อย 
10.2 นำย นพรัตน์ บุญธะนะ 
10.3 นำย อธิวัฒน์ อินทร์กัน 
10.4 นำย สำโรช เนำว์ประดิษฐ์ 
10.5 นำย สุรณัฐ บัตรมำก 
10.6 นำย จำตุรงค ์ สุขพัทธี 
10.7 นำย ฉัตรชัย แก้วกระจ่ำง 
10.8 นำย ปัญจรัตน์ หลิมปัญญำ 
10.9 นำย อฐิรำช หงษ์วิจิตร 

10.10 นำย พันศักดิ์ เอ่ียมสะอำด 
10.11 นำย ชนะเดช แสนก๋ำ 
10.12 นำย จักรพันธ์ ป้อมประเสริฐ 
10.13 นำย นพรัตน์ สุดำทิพย ์
10.14 นำย ชนำพร พรมมินทร ์
10.15 นำย คฤหำสน์ รอดพ่ึง 

 

11. ต ำแหน่ง ช่ำงเครื่องกล 3 (2655-2656) แผนกงำนอำคำรและระบบน้ ำ กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     (ล ำดับที่ 11.1-11.9  ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-408 
      ล ำดับที่ 11.10       ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-410) 
 

11.1 นำย ชลนที น้อยนิตย์ 
11.2   สิบตรียศธร จันทรโรจน์ 
11.3 นำย กฤษณำ ศรใีจอินทร์ 
11.4 นำย นรำธิป เกิดมีเจริญ 
11.5 นำย ณิชชำ คณวิวัฒนกูล 
11.6 นำย วิเศรษฐชัย ศุภเกษร 
11.7 นำย พงศกร ไชยมงคล 
11.8 นำย พีร์ แก้วประเสริฐ 
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/16. ต ำแหน่ง.... 

11.9 นำย ปฐมศักดิ ์ จันทร์ศรี 
11.10 นำย ธนกฤต สีแตงสุก 

 

12. ต ำแหน่ง ช่ำงเครื่องกล 3 (2658-2659) แผนกงำนไฟฟ้ำและสนับสนุนกำรผลิต กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
      (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-410) 
 

12.1 นำย ศรำยุทธ ปำนจันทร์ดี 
12.2 นำย ธวัชชัย เติบโต 
12.3 นำย จิรัฐติ ชำติทอง 

 

13. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0870) แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-403) 
 

13.1 นำย กฤษดำ กำลึกสม 
13.2 นำย นนทนัท ธนะสูตร 
13.3 นำย วัชระ เกตุวัตร 
13.4 นำย อภิชำติ เรืองศรี 

 

14. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (0346) แผนกเวชปฏิบัติ กองกำรแพทย์และอนำมัย ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-403) 
 

14.1 นำย ปุญญพัฒน์ สันตินฤมิตร 
14.2 นำย กิตติศักดิ ์ เนียก๊ำศ 
14.3 นำย ไกรลำศ แสนขัติ 
14.4 นำย คเณศ กิติรำช 
14.5 นำย ประพนธ์ ศรีสุริยำมินทร์ 
14.6 นำย ศรำวุธ ศงสนันทน์ 
14.7 นำย ปรีชำ นุชประเสริฐ 
14.8 นำย ปิติพัฒน์ หงษ์ณรงค์ศิร ิ

 

15. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0735) แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนกลำง กองกำรขำยภำคเอกชน   
     ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-403) 
 

15.1 น.ส. มนัสนันท์ แก้วโสวัฒนะ 
15.2 น.ส. สุธำสินี ช่ำงหล่อ 
15.3 นำย วีรศักดิ์ วรมิศร์ 
15.4 น.ส. อัญมณี เมืองโคตร 
15.5 น.ส. นิสำรัตน์ แสงสุริยะฉำยำ 
15.6 น.ส. ญำณิศำ ไชยปำ 
15.7 น.ส. ปณิตำ พลอยสีข ำ 
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/20. ต ำแหน่ง.... 

16. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0692)(0946)(2252) แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนภูมิภำค        
     กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-403) 
 

16.1 น.ส. ชนิกำนต์ อภินันทำสุวรรณ 
16.2 น.ส. สุชำดำ ศรีสุวรรณ์ 
16.3 น.ส. สุพัตรำ ค ำผำย 
16.4 นำย ธนชำติ วุฒิปัญญำเลิศ 
16.5 น.ส. อำภำพร พลอยประดับ 
16.6 น.ส. สุณัฏฐำ ผลค ำ 
16.7 น.ส. กมลวรรณ ลำภูตะมะ 

 

17. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0734) แผนกร้ำนค้ำ 4 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
      (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-403) 
 

17.1 นำย ณัฐพล โภควัฒน์ 
 

18. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0890) แผนกส ำรองวัตถุดิบ 3 กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและ 
      ผลิตภัณฑ์ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-403) 
 

18.1 นำย อมรเทพ สืบสำย 
18.2 นำย ปรพล รุ่งพินิจธรรม 
18.3 นำย กฤษรัตน์ สวัสดิ์นพรัตน์ 
18.4 นำย เกษมสันต์ พรหมสอำด 
18.5 นำย จักรพันธ์ แก้วพันธุ์ศรี 
18.6 นำย พัฒนศักดิ ์ เกิดอู่ม 
18.7 นำย ธีร์ดนัย เขียวพลอย 
18.8 นำย ธีระพงษ ์ แช่มขุนทด 

 

19. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2570) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
      (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-410) 
 

19.1 น.ส. สุทธิรัก พันธุ์เจริญ 
19.2 นำย พัสกร นำคเป้ำ 
19.3 นำย ศุภฤกษ ์ สุดสวำท 
19.4 นำย ไกรภพ ดวงตำผำ 
19.5 นำย ชนำทิพย์ ชนะแดง 
19.6 นำย เสฎฐวุฒิ แก้วใส 
19.7 นำย ปิยพัทธ์ เเววศรี 
19.8 นำย วิทยำ แก้วจินดำ 
19.9 นำย รัฐพล โคตรสมบูรณ์ 

19.10 นำย นพฤทธิ์ สินสวำสดิ์ 
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/21.14 น.ส.รุ่งอรุณ.... 

20. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1540) กลุ่มงำนผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและอ่ืนๆ    
     กองผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ ฝ่ำยเภสัชเคมีภัณฑ์ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-410) 
 

20.1 นำย สนทรรศน์ จิรสวำนนท์ 
20.2 นำย ชัยพัทธ์ บุญเกต ุ
20.3 นำย วชิรพันธ์ คล้อยจันทึก 
20.4 นำย จักรพันธ์ นุ่มจินดำ 
20.5 นำย อนันต์ชัย อนันตวิภำค 
20.6 นำย ภำณุพงศ ์ สมมุติรัมย์ 
20.7 นำย โสภณ แจ่มศรี 
20.8 นำย ณัฏฐพล ชุติกุลบริสุทธิ์ 
20.9 นำย วิวัฒน์กุล อดิศักดิ์สกุล 

20.10 นำย ภำนุมำศ นิลเพชร 
20.11 นำย โกมินทร์ กระขำว 
20.12 นำย เจริญ มีณรงค ์
20.13 นำย พชร สิริกำญจนกัญจน์ 
20.14 นำย วิทยำ นำโควงศ ์

 
 

ลูกจ้างประจ า 
 

 วุฒิปริญญาตรี 
 

21. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42905)(40021) โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
      (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 3-112) 
 

21.1 น.ส. พรปวีณ ์ บุตรศรีมีสุข 
21.2 น.ส. ปณยำ เจริญวำนิชกุล 
21.3 น.ส. ธนพร ค ำด ี
21.4 น.ส. วิชุดำ พำนทอง 
21.5 น.ส. อติกำนต ์ พิมพำ 
21.6 น.ส. อัจจิมำ แขกสะอำด 
21.7 น.ส. สุนิสำ จันทร์ประเสริฐ 
21.8 น.ส. กฤษณำ ชูบำล 
21.9 น.ส. ณัฐธิดำ ไทรสุวรรณ 

21.10 น.ส. เบญจพร ศรวิมล 
21.11 น.ส. สุริยำพร เชื้อนิล 
21.12 น.ส. ศุภำกร สร้อยทองค ำ 
21.13 น.ส. ธนันธร ศรีม่วง 
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/22.25 นำยซูไฮม.ี... 

21.14 น.ส. รุ่งอรุณ บุญม ี
21.15 น.ส. ปรียำนุช กองธรรม 
21.16 น.ส. รุ่งทิวำ สำยกระสุน 
21.17 น.ส. กมลชนก เหล่ำจ ำปำ 
21.18 น.ส. ภัทรวรรณ ลีฟัก 
21.19 น.ส. สร้อยสริน สำรีมน 
21.20 น.ส. อรชำ นกสกุล 
21.21 น.ส. นันทวัน ประดู ่
21.22 น.ส. อรรพ ี ศรีมณฑล 
21.23 น.ส. ดิลกลดำ อินอื่น 
21.24 น.ส. ศิริพร คนมั่น 

 

22. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42108) กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
      (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 3-106) 
 

22.1 นำย ประพัทธ์ สังข์เสนำะ 
22.2 นำย ธนำดล วิลำจันทร์ 
22.3 นำย เจษฎำ รองเมือง 
22.4 นำย ชินกำนต์ เอมสมบุญ 
22.5 นำย วชิรวิทย์ บุญบูชำไชย 
22.6 นำย ปิยบุตร ชัยสวัสดิ์ 
22.7 นำย นรินทร์ ปิ่นทอง 
22.8 นำย ประกำศิต สุวรรณพงษ ์
22.9 นำย ชลธร เกิดสุข 

22.10 นำย เลิศวรฤทธิ์ คำดสนิท 
22.11 นำย วิทูล เปลี่ยนวงศ์ใหม่ 
22.12 นำย เทพไท สุขเรือน 
22.13 นำย ธัชชัยสิทธิ์ อะโน 
22.14 นำย เธียรพงศ์ ชุปวำ 
22.15   ว่ำที ่ร.ต.กิตติทัต กำรสมโชค 
22.16 นำย อำนันท์ โสตถิชัยอำภรณ์ 
22.17 นำย ยุทธชัย กันศรีเวียง 
22.18 นำย วิพัฒน์พงษ์ โพธิ์เอ่ียม 
22.19 นำย ชัยพร โต๊ะม๊ะ 
22.20 นำย ปรวินท์ อมรสันต์ 
22.21 นำย นพพล แก้วศรีกลำง 
22.22 นำย ภุชงค ์ ศรีเพียงจันทร์ 
22.23 นำย กรพิชญ์ ติยำภักดิ ์
22.24 นำย นพฤทธิ์ กลิ่นหอม 
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/24. ต ำแหน่ง.... 

22.25 นำย ซูไฮม ี ดือรำนิง 
22.26 นำย สิทธิกำนต ์ ด ำปำน 
22.27 นำย ภำนุพงศ ์ งำมศิริ 
22.28 นำย วีรวัฒน์ อุดมแก้ว 
22.29 นำย โสภณวิชญ์ เข็มมำลัย 
22.30 นำย สรรเสริญ ทรัพย์วิวัฒน์ 
22.31 นำย ศตวรรษ บุตรคล้อ 
22.32 นำย กติกำ สุขนิวัฒน์ชัย 
22.33 นำย ทศพล ใหม่ซ้อน 
22.34 นำย ศิริพงษ ์ หุ่นจ ำลอง 
22.35 นำย กฤตนัย สุรินธิวงศ์ 
22.36 นำย สุภฤกษ ์ อ่ ำทอง 
22.37 นำย กิตต ิ แก้วพรหมมำน 
22.38 นำย ณัฐพล บวบทอง 
22.39 นำย ไพฑูรย ์ จูสิงห์ 
22.40 นำย วัชระพงศ์ อินทรักษ์ 

 

23. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42636)(42449) กลุ่มงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์     
      สถำบันวิจัยและพัฒนำ (ห้องสอบ อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

23.1 น.ส. ไปรชุกรณ ์ คงสัตรำ 
23.2 น.ส. ชนมน แจ่มดวง 
23.3 น.ส. ธิดำเศรษฐ์ ซักเซ็ด 
23.4 น.ส. รัญชิดำ วินโกมินทร์ 
23.5 นำย ธนวัต สำรจันทร์ 
23.6 น.ส. ณกัญญำ วัฒนะ 
23.7 น.ส. ปำณิสรำ เทพค ำด ี
23.8 นำย ธนพงศ ์ ฉิ่งทองค ำ 
23.9 น.ส. ธัญญำรัตน์ ค ำจันทรำ 
23.10 นำย อำนุภำพ กฤตำนุสรณ์ 
23.11 น.ส. วิลำวัลย์ เจนบ้ำนผือ 
23.12 น.ส. นุจรินทร์ มีนอำรีย์ 
23.13 น.ส. พำขวัญ สุทธินุ่น 
23.14 น.ส. พชรพรรณ ปลุกใจ 
23.15 น.ส. ณัฐชยำ ฟักแฟง 
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/25.10 น.ส.อัญญำวีร์.... 

24. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42817)(42228) กลุ่มงำนด้ำนตรวจสอบควำมถูกต้องของวิธีวิเครำะห์ กลุ่มวิจัยเภสัช 
      เคมีวิเครำะห์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ (ล ำดับที่ 24.1 - 24.9 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
          ล ำดับที่ 24.10 - 24.22 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-401) 
  

24.1 นำย กฤตเมธ ธมธำรำธิคุณ 
24.2 น.ส. วรรณธิดำ ค ำจันทร์ 
24.3 น.ส. บุษรินทร์ เกษรน้อย 
24.4 น.ส. ศุภษร เหมือนยอด 
24.5 น.ส. กมลวรรณ แสนทรัพย ์
24.6 น.ส. กรณิกำร์ ฉิ้มสังข ์
24.7 น.ส. นำบีละ หะยอีำแว 
24.8 น.ส. ธิสิริ ศรีโกมุท 
24.9 น.ส. รัชนีกร แยนำ 

24.10 น.ส. วิมลกำนต์ สมบูรณ์ธนรัชต์ 
24.11 น.ส. สรสวรรค์ ขวัญทองยิ้ม 
24.12 น.ส. ศศินันท์ ไทยโพธิ์ศรี 
24.13 น.ส. เมธำวี เกตุแก้ว 
24.14 นำย กฤศิน สำตรำ 
24.15 น.ส. ฐิติกำญจน์ อนวัชสกุล 
24.16 น.ส. รุ่งนภำ สร้อยสน 
24.17 น.ส. ชนิดำ สิงห์บุบผำ 
24.18 น.ส. จันทร์จิรำ ศรีเสมอ 
24.19 น.ส. พิมพิศำ ชำวบน 
24.20 นำย ณัฐวุฒิ ชำดีกรณ์ 
24.21 น.ส. อำภัสรำ จันทร์ช่วย 
24.22 น.ส. นภัสกร หมื่นกัน 

 

25. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42320) กลุ่มงำนด้ำนศึกษำควำมคงสภำพของผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์  
     สถำบันวิจัยและพัฒนำ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-401) 
 

25.1 น.ส. กรกช บำเหมบูงำ 
25.2 น.ส. ธีมำพร ธรรมสุวรรณ์ 
25.3 น.ส. เชษฐสุภำงค์ อำษำแก้ว 
25.4 น.ส. นำปีดะห ์ มำมุ 
25.5 น.ส. กนกวรรณ อุ่นเสียม 
25.6 น.ส. ศิริวรรณ บุญพันธ์ 
25.7 น.ส. มีนำ เฟ่ืองแก้ว 
25.8 น.ส. บุษยมำส หัตถีจร 
25.9 น.ส. บุสริน ละสุสะมำ 
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/27.5 น.ส. สรำรัตน์.... 

25.10 น.ส. อัญญำวีร์ ปำริจกุล 
25.11 น.ส. พรรณรำย แหลมสุวรรณกุล 

 

26. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42112)(421120-42121) แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล กองกำรขำยภำครัฐ     
     ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 3-105) 
 

26.1 นำย ธนกฤต ลำภจรัสแสงโรจน์ 
26.2 น.ส. มำลินี ประเสริฐ 
26.3 น.ส. ผ่องอ ำไพ ศรีวะจูม 
26.4 น.ส. รตำอร นำกศรีงำม 
26.5 น.ส. กฤตชญำ พฤทธิ์พล 
26.6 นำย อดิศร แก้วจุฑำมณี 
26.7 น.ส. นำตอนงค์ เล็บขำว 
26.8 น.ส. มนัสพร สิงห์ฉัตรแก้ว 
26.9 นำย วีระยุทธ สุวรรณเนตร 

26.10 น.ส. เกศรำ ทับโพชำ 
26.11 นำย ประพันธ์ จันโท 
26.12 น.ส. กนกวรรณ แก้วหนองแสง 
26.13 น.ส. ปำลิตำ สัมฤทธิ์วิลำส 
26.14 น.ส. ฉัตรสุดำ วัฒยำนนท์ 
26.15 น.ส. สุพัตรำ ค ำบุญเรือง 
26.16 น.ส. ศิริวรรณ ใจมำ 
26.17 นำย สุรพันธุ์ เทศสมบูรณ์ 
26.18 น.ส. ศิรินพ ข ำน้อย 
26.19 นำย เอกชัย สุพรรณ 
26.20 น.ส. กัณธิมำ มังกรแก้ว 
26.21 น.ส. กนกวรรณ กองแก้ว 

 

27. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42217) กลุ่มงำนด้ำนธุรกำร กลุ่มสนับสนุนงำนวิจัย สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
      (ล ำดับที่    27.1 - 27.40    ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 3-110 
       ล ำดับที่  27.41 - 27.80    ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 3-111 
       ล ำดับที่  27.81 - 27.112  ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201A 

ล ำดับที่ 27.113 - 27.144  ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202 
 ล ำดับที่ 27.145 - 27.158  ห้องสอบ อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202A) 
 

27.1 น.ส. หทัยรัตน์ รัตนอ ำภำ 
27.2 น.ส. สำวิตรำ ขำเรรัมย ์
27.3 น.ส. กนกหงส์ ภูหนองโอง 
27.4 น.ส. สุพัฒนำ สุขสถิตย์ 
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/27.43 น.ส.สมหญิง.... 

27.5 น.ส. สรำรัตน์ รุ่งเรือง 
27.6 น.ส. ลีนำ บุญมำเลิศ 
27.7 น.ส. กมลวรรณ ไผ่งำม 
27.8 นำย ทศพล กระแสสินธุ์ 
27.9 น.ส. สัจจพร แป้นห้วย 

27.10 น.ส. ณิชำนันท ์ นิธิกรอมรรัชต์ 
27.11 น.ส. ศิริรัตน์ บุญกิ่ม 
27.12 น.ส. อิสยำพร พลอยเพ็ขร 
27.13 น.ส. ณัฐกฤตำ ทองอร่ำม 
27.14 น.ส. นัตยำ โสดก 
27.15 น.ส. ปัทมำ ทองทับทิม 
27.16 น.ส. จำรุพรรณ ไหมสมบุญ 
27.17 นำย ณฐปกร วรรณพ่อ 
27.18 น.ส. ณิชกำนต์ กลิ่นมำลัย 
27.19 น.ส. สินิทตำ บุรีธำร 
27.20 นำย ชัยอนันต์ ชัยวงษ์ทิตย์ 
27.21 น.ส. จินตนำ อับโพธิชัย 
27.22 น.ส. นันท์นภัส พุทธโธ 
27.23 น.ส. กรัณฑำณำ วงษ์เจริญ 
27.24 น.ส. ลลิตำ น่วมทิม 
27.25 น.ส. ณัฐกฤตำ แจ่มจันทรำ 
27.26 นำย ปฏิธำน ปวงค ำ 
27.27 นำย ณัฐวุฒิ คงปำน 
27.28 น.ส. สมฤด ี เพรียวพรม 
27.29 น.ส. มำลินี ขวำนทอง 
27.30 น.ส. ณัฐธิดำ สันธนะผล 
27.31 น.ส. วำรุณี กันทำกำศ 
27.32 น.ส. สุนิษฐำ โกมินทร์ 
27.33 น.ส. บุษบำลี อยู่สุข 
27.34 นำย วรเทพ ยอดด ำเนิน 
27.35 น.ส. จตุพร ภิรมย์พูล 
27.36 น.ส. ปิยรัตน์ พรรณหิรัญ 
27.37 น.ส. วีณำ ขวัญเผือก 
27.38 น.ส. สุวรรณี ทัศนะ 
27.39 น.ส. สุชำนันท์ มังคละคีรี 
27.40 น.ส. เบญจำ เสริมชื่อ 
27.41 นำย วงษกร พันธุ์นิธิ 
27.42 น.ส. วรรณภำ มิตรรัก 
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/27.81 นำยอศลย์.... 

27.43 น.ส. สมหญิง แซ่จ ู
27.44 น.ส. วรวีร์ จิตรีธรรมศรี 
27.45 น.ส. สุพัตรำ ใจกล้ำ 
27.46 น.ส. นันท์นภัส ลีลำวชิโรภำส 
27.47 นำย สวัสดิวัต เครือเสนำ 
27.48 น.ส. สุชำดำ ท่ำหำด 
27.49 น.ส. สุณิสำ แสงทอง 
27.50 น.ส. พรณิชำ เผ่ำพันธ์ 
27.51 น.ส. อริสรำ วิริยะประสิทธิ์ 
27.52 นำย ฐิติพงษ์ บุญญะสิทธิ์ 
27.53 น.ส. พรรษชล ด้วงแดงโชติ 
27.54 นำง ศิริพร กลิ่นด ำรงค ์
27.55 น.ส. ศิริพร ศุภศร 
27.56 น.ส. ไอยเรศ วงษ์วัฒนพงษ ์
27.57 น.ส. วัชรินทร์ ปรำนีชน 
27.58 น.ส. กนกวรรณ จำรุมำศ 
27.59 น.ส. เบญญำภำ พลำยยงค ์
27.60 น.ส. อำทิตยำ หมันเล๊ะ 
27.61 น.ส. เฉลิมขวัญ ฝำเรือนดี 
27.62 นำย ชำณัฐ พุ่มทุเรียน 
27.63 น.ส. ภัควลัญชญำ มำรวย 
27.64 นำย ปฐมพงษ ์ ศรีโรจน์ 
27.65 น.ส. ธัญวลัย วิรัชกุล 
27.66 น.ส. ศิลำภรณ์ เชษฐสิงห์ 
27.67 น.ส. วรำภรณ์ วิชำนันท์ 
27.68 น.ส. ศุจิกำ พงษ์สกุล 
27.69 น.ส. เกศรินทร์ ขำนวน 
27.70 น.ส. จิตติยำ ละผิว 
27.71 น.ส. ประภำศิริ ปล้องสนำม 
27.72 นำย สุกฤษฎ์ สุภำนันท์ 
27.73 น.ส. ประภำพร สุวรรณคง 
27.74 น.ส. พัชริน อินประเสริฐ 
27.75 น.ส. อำทิตยำ มหำศวิน 
27.76 จ.อ. เขตรัฐ โรจนศศิธรชัย 
27.77 น.ส. กัญญำวีร์ วงศ์สรวิศ 
27.78 น.ส. ศศิ ลำนสุวรรณ 
27.79 น.ส. รพีพร ทองประสงค ์
27.80 น.ส. อภิญญำ งำมจ ำรัส 
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/27.119 นำยวัชรัตน์.... 

27.81 นำย อศลย์ รุ่งเรือง 
27.82 นำย ปริญญำ จักรรักษำ 
27.83 น.ส. สุกัญญำ จันทะนำม 
27.84 น.ส. ธนำภรณ์ พินิจพรประภำ 
27.85 นำง อมรรัตน์ คมสัน 
27.86 น.ส. ทศพร ดุริยรัตนทัต 
27.87 น.ส. ณัฐวดี กุลณำวงค ์
27.88 น.ส. อนัญญำ ลำพรมมำ 
27.89 น.ส. สำธิดำ สรเดช 
27.90 น.ส. วันวิสำ กลิ่นสุวรรณ์ 
27.91 น.ส. พิชนิภำ บุญศร ี
27.92 น.ส. กัลยำรตน์ รัตนชัยเจริญยิ่ง 
27.93 น.ส. ธัญชนก ชุ่มชูจันทร์ 
27.94 น.ส. สุมำลี บึงอ้อ 
27.95 นำย จตุภูม ิ เพชรรัตน์ 
27.96 น.ส. สำวิตรี ไชยแสนทำ 
27.97 น.ส. วิลันดำ ก่ ำพระบำง 
27.98 น.ส. ปภำวี เฉลยไตร 
27.99 น.ส. ชุติกำญจน์ เยี่ยมเวช 

27.100 น.ส. สุธำวรรณ หนูครองสิน 
27.101 น.ส. อัจฉริยำ แสงสีดำ 
27.102 น.ส. ศศิกำนต ์ สุรชำติพิทักษ์ 
27.103 นำย ยุทธศักดิ ์ ทับผำ 
27.104 น.ส. ภัทรำวดี กะรัตน์ 
27.105 นำย กรพัชร คงแสงพรหม 
27.106 น.ส. เบญจมำศ พลหินกอง 
27.107 น.ส. พัชรำ นำแถมนำค 
27.108 น.ส. ฐิติมำ ปำนเกิด 
27.109 น.ส. น ำพำ ศิริจันทร์ 
27.110 นำย ปริวัฒน์ สุภำพงษ ์
27.111 น.ส. ศศิวิมล ใหม่เอ่ียม 
27.112 น.ส. อรนุช สุขสมคุณ 
27.113 นำย วิทยำ แสงท้ำว 
27.114 น.ส. วำสนำ สุปัชชำ 
27.115 น.ส. ณัฐกำนต ์ อุทุมพร 
27.116 น.ส. จุฬำรัตน์ พรมแสง 
27.117 น.ส. กิติยำ เสือเพ่ิมแก้ว 
27.118 น.ส. หทัยชนก เจ๊ะหมัด 
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/27.157 น.ส.นำตำชำ.... 

27.119 นำย วัชรัตน์ ตำสอน 
27.120 น.ส. นฤภร พูลสมบัต ิ
27.121 น.ส. ณปภัช ด ำค ำ 
27.122 น.ส. รัชพร พิสุทธิพงษ ์
27.123 น.ส. ชนิดำภำ เปลื้องนุช 
27.124 น.ส. ปนัดดำ ธรรมไทย 
27.125 น.ส. พนิฐนำฏ บุตรแสง 
27.126 น.ส. เพ็ญประภำ ภูริผล 
27.127 น.ส. ธิดำรัตน์ คมสัตยำนนท์ 
27.128 น.ส. พิกุลทอง ภักมี 
27.129 นำย รชำนนท์ คุมพวกมิตร 
27.130 น.ส. ชฎำพร เรืองศรี 
27.131 น.ส. วัชรี ทรัพย์อุไรรัตน์ 
27.132 น.ส. ณัฐรดำ นำลอย 
27.133 น.ส. นัฐพัชร สมงำม 
27.134 น.ส. นัฐหทัย สมงำม 
27.135 น.ส. ภัทรสุดำ ค้ ำชู 
27.136 น.ส. วีระนุช ประยงค์ 
27.137 น.ส. สุดำรัตน์ สักลอ 
27.138 นำย กิติศักดิ ์ คุ้มแก้ว 
27.139 น.ส. อุดมลักษณ ์ เมืองนำง 
27.140 น.ส. อภิญญำ เงินดิษฐ์ 
27.141 น.ส. มุกดำ ห้วยทรำย 
27.142 น.ส. พรทิพย์ นุชประเสริฐ 
27.143 น.ส. นิตยำ เสียงสังข์ 
27.144 นำง ศิริธร อำสำคง 
27.145   ส.อ.หญิงศิริเนตร กลิ่นจันทร์ 
27.146 น.ส. รูสนี มะมิง 
27.147 น.ส. เสริมศิริ ลิ้มเจริญ 
27.148 น.ส. ดรุณรัตน์ ศรีเปลี่ยนจันทร์ 
27.149 น.ส. ลัลนำ นำคใหม ่
27.150 นำย รัชมงคล ชีพชูเกียรติ 
27.151 น.ส. วรินธร เจริญบุญ 
27.152 น.ส. พรประภำ ธนพงศ์สมบูรณ์ 
27.153 น.ส. ปำนใจ ชูบุญ 
27.154 น.ส. ศุภำพิชญ์ ปรัชญำประชำกร 
27.155 น.ส. จุฬำลักษณ ์ ป้อมประเสริฐ 
27.156 น.ส. ทนัชชำ คงมังคละ 
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/29.2 นำยสุทธิชำติ.... 

27.157 น.ส. นำตำชำ ปำนทอง 
27.158 น.ส. วรัญญำ ฉำยรุจิกุล 

 

28. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42297) กลุ่มศึกษำชีวสมมูล สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
      (ล ำดับที่ 28.1 - 28.4  ห้องสอบ อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-401 
       ล ำดับที่ 28.5 - 28.26 ห้องสอบ อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-402) 
 

28.1 น.ส. ทิพยรัตน์ ประพันธ์พจน์ 
28.2 นำย วัชรพล คงเสรีด ำรง 
28.3 น.ส. จิรำภำ ไหมสมบุญ 
28.4 น.ส. กมลวรรณ โภควัฒน์ 
28.5 นำย ธรรมชำติ พลรักษ์ 
28.6 น.ส. ประภัสสร จันทร์น้อย 
28.7 น.ส. กมลวรรณ โพธิ์เงิน 
28.8 น.ส. หทัยกำญ ด ำข ำ 
28.9 นำย กฤตภำส เหล็กไหล 

28.10 น.ส. อนัญญำ ธรรมรุ่งโรจน์ 
28.11 น.ส. รัตนำพร ชำนุ 
28.12 นำย กันต์กวี แสงจันทร์ 
28.13 น.ส. นิศรินทร์ อำบีดิน 
28.14 น.ส. ชลิตำ วรคุตตำนนท์ 
28.15 นำย นฤดล จงรักษำ 
28.16 น.ส. อภำพร บุตรด้วง 
28.17 น.ส. ดวงหทัย แสงน้อย 
28.18 น.ส. วิภำวี จ ำปำเเก้ว 
28.19 น.ส. สิริรัฐ ทองน้อย 
28.20 นำย สรณ ห่ำนสุวรรณด ำรง 
28.21 น.ส. สิริลักษณ ์ ทองโอฬำร 
28.22 น.ส. ธัญลักษณ์ ธนวงศ์ทิพย์ 
28.23 น.ส. มนทกำนติ์ เอ่ียมแก้ว 
28.24 น.ส. พีรยำ ทองมำก 
28.25 น.ส. วริศรำ ฮวบเจริญ 
28.26 น.ส. ชมพูภัทร์ฌำ วรรณำ 

 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

29. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32240)(30022) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 กองบริหำรระบบคุณภำพ    
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-402) 
 

29.1 น.ส. สำวิตรี ฝำระม ี
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/34.4 น.ส.จิตติพรรณ.... 

29.2 นำย สุทธิชำติ มูลผล 
29.3 น.ส. ฟำติมะ จ ำปำ 
29.4 น.ส. พรศิริ ผันกระโทก 
29.5 น.ส. วรัชยำ ดีเยี่ยม 
29.6 น.ส. สุนิษำ เอ็มประโคน 
29.7 น.ส. พนิดำ พลเจริญ 
29.8 น.ส. เจนจิรำ บิกขุนทด 

29.10 นำย พรชัย เพชรสะแก 
 

30. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (30025) แผนกงำนวิเครำะห์ 2 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-402) 
 

30.1 น.ส. สดุดี ผลมะขำม 
 

31. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32162) แผนกงำนวิเครำะห์ 3 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ    
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-402) 
 

31.1 น.ส. สุชญำ แซ่เจี่ย 
31.2 นำง ปำริชำติ บุญเกต ุ
31.3 น.ส. นภำวรรณ ศรีมหำดไทย 
31.4 น.ส. อนงค์นำฎ ค่ ำคูณ 

 

32. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32164) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
      โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-402) 
 

32.1 น.ส. สุทธิดำ มูลจินดำ 
 

33. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32017) กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-402) 
 

33.1 นำย ธนัช บุญสอน 
 
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

34. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02530)(22002) แผนกจัดซื้อ 1 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
      (ล ำดับที่ 34.1 - 34.5     ห้องสอบ อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-403 
       ล ำดับที่ 34.6 - 34.22   ห้องสอบ อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
  

34.1 น.ส. สุกัญญำ ชูผล 
34.2 น.ส. สุกัญญำ โคตะมะ 
34.3 น.ส. กรอยใจ อุมำ 
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/วุฒิมัธยมฯ.... 

34.4 น.ส. จิตติพรรณ ด้วงแดงโชติ 
34.5 น.ส. อภิมุข ไข่มุกข์ 
34.6 น.ส. ฐิติกำ เอ่ียมกระซ้อน 
34.7 น.ส. ณิชำ เปรมเจริญ 
34.8 น.ส. พัชชำ สร้อยสอ้ิง 
34.9 น.ส. ดำรินทร์ บุญปลูก 
34.10 น.ส. จันทร์จิรำ แจ่มใส 
34.11 น.ส. ชนิดำ พันธุระ 
34.12 น.ส. วำรี ยิ้มหมวก 
34.13 น.ส. ณัฐรดำ ดวงพรม 
34.14 น.ส. กนกอร แดงก่อเกื้อ 
34.15 น.ส. วรำงคนำ แสงทองไทย 
34.16 นำย อรรถพล สังฆะกำโร 
34.17 น.ส. ภัคจิรำ อันดำรำ 
34.18 น.ส. กัณทิชำ คล่องเชิงสำร 
34.19 น.ส. มนัญญำ ดำเหม็ง 
34.20 น.ส. สมสิริ วิเศษวิสัย 
34.21 น.ส. นพิชญ์ธิญำ แสงกล้ำ 
34.22 น.ส. ชิดชนก สุดำจันทร์ 

 
35. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02534) แผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก - 
 
36. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22202) แผนกร้ำนค้ำ 5 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
  (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

36.1 น.ส. ณิชนันทน์ โยมแก้ว 
36.2 น.ส. รุ่งรวี ศรอินทร์ 

 
37. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22004) แผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ กองจัดซื้อและส ำรองบรรจุภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุ 
     และผลิตภัณฑ์ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

37.1 น.ส. ศิรดำ บวรศิรกำรกุล 
37.2 น.ส. บุษศพร อนุสรณ์สิทธิ์ 
37.3 น.ส. อัญมณี อำษำกิจ 
37.4 น.ส. ระวีวรรณ เข็มชู 
37.5 น.ส. พรพิมล เจนกำรศึก 
37.6 น.ส. พิจิตรำ มัธปำนัง 
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/42. ต ำแหน่ง.... 

 
 วุฒมัิธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 

38. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12214) แผนกพัฒนำกระบวนกำรผลิต กองมำตรฐำนกำรผลิต ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
      (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-514) 
 

38.1 น.ส. ชำลิดำ ชูชำติ 
38.2 น.ส. ทิพย์ผกำ วงษำโรจน์ 
38.3 น.ส. ชนัญชิดำ บรรจงเกต ุ
38.4 น.ส. วันวิสำ ติธรรม 
38.5 นำย กฤษดำ เบ็ญจะปัก 
38.6 นำย สำมขวัญ วงศ์ชัย 
38.7 น.ส. สำยรุ้ง พรมรำช 

 

39. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12215) กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-514) 
 

39.1 นำย กฤต ขุนลี 
39.2 นำย อรรถพล ไชยด ำ 
39.3 นำย กัมปนำท เตียวประเสริฐ 

 

40. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12216) แผนกตรวจสอบควำมคงตัวของยำ กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกัน 
      คุณภำพ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-514) 
 

40.1 นำย มหัศจรรย์ เชื้อประทุม 
40.2 นำย ทรงศักดิ ์ ปำนะโปย 
40.3 นำย ธนบูรณ์ บุญพระสงฆ ์
40.4 นำย ธีรพงศ์ เพ็งค ำ 
40.5 นำย กิติพงษ ์ รัตนัง 

 

41. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02990) แผนกงำนบริหำรคุณภำพด้ำนสำรสนเทศและเอกสำร กองบริหำรระบบ 
     คุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-515) 
 

41.1 น.ส. อนุสรำ เฟืองผึ้ง 
41.2 น.ส. เบญจวรรณ เมตมำตร์ 
41.3 น.ส. พรทิพย์ เอ่ียมสะอำด 
41.4 น.ส. ณัฐปวีร์ เปียงใจ 
41.4 น.ส. จิรำวรรณ เกิดเมฆ 
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/45. ต ำแหน่ง.... 

42. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02991) แผนกงำนตรวจสอบตนเองและผู้อื่น กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกัน 
     คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-515) 
 

42.1 น.ส. พิชำมญชุ์ แก้วยม 
42.2 น.ส. วลีรัตน์ ฤทธิ์กลำง 

 

43. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02988)(12054) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 กองบริหำรระบบคุณภำพ   
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-515) 
 

43.1 น.ส. ขนิษฐำ มรรคผล 
43.2 น.ส. มณีรัตน์ พงษ์โต 
43.3 น.ส. อติพร โพธิ์ค ำ 
43.4 น.ส. สุธำวี เม่ำกลำง 
43.5 นำย อำสุพล เจริญจันทร์ 

 

44. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12056)(10023-24) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 กองบริหำรระบบคุณภำพ  
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-515) 
 

44.1 น.ส. นฤมล บุญเทศนำ 
44.2 น.ส. พิรญำณ ์ เอียดขำว 
44.3 น.ส. สรวงสุดำ นวลละออ 
44.4 นำย ธนเบศร์ ก้องวิริยะไพศำล 
44.5 น.ส. ชุดำ พุฒแย้ม 
44.6 น.ส. สุปรียำ ไวกย ี
44.7 น.ส. เบญจวรรณ มรรคผล 
44.8 นำย พณณกร วงค์เพ็ง 
44.9 น.ส. ศิริพร ปัญญำศิร ิ

44.10 น.ส. ธีรดำ จิตรประสำร 
44.11 นำย วีระพล แก้วเขมรจันทร์ 
44.12 น.ส. รัชนี เซ็นโส 
44.13 นำย กิตติศักดิ ์ แพงพงำ 
44.14 น.ส. จิรัชญำ ศรีแก้ว 
44.15 น.ส. โสภิดำ ทองมำก 
44.16 นำย ธันวำ ด ำคลองตัน 
44.17 นำย ปณิธำน เทียมลม 
44.18 น.ส. อุมำพร อินทร์รินทร์ 
44.19 น.ส. ศรัณย์ภัทร จิตรอ่อนน้อม 
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/48.15 นำยธีรพัฒน์.... 

45. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12059) แผนกงำนวิเครำะห์ 1 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-515) 
 

45.1 นำย ปริญญำ กล้ำด ี
45.2 นำย ศุภรำช บุญสงวน 
45.3 นำย ธนพงษ ์ พิมลพันธุ์ 

 

46. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12593) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ   
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-515) 
 

46.1 น.ส. อุบลรัตน์ ชุมพล 
46.2 น.ส. เกษสุดำ รัตนวัน 
46.3 น.ส. ภัสสร เกิดทวี 
46.4 น.ส. เบญจรัตน์ ไกรส ำโรง 

 

47. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12619) กลุ่มวิจัยชีววัตถุ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-515) 
 

47.1 นำย สุธำวัฒน์ สงวนศุภรัตน์ 
47.2 นำย กฤษณพล พุทธเษม 

 
  วุฒมัิธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

 
48. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02218) กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
      (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-414) 
 

48.1 น.ส. นงนภัส ทองเปี่ยม 
48.2 นำย ณัฎฐณรงค์ ทำจวง 
48.3 น.ส. เกศรำวรรณ์ ใจกล้ำ 
48.4 น.ส. สริญญำ ประทวน 
48.5 นำย สุรชัย เกตุแก้ว 
48.6 น.ส. โยษิตำ ศรีภูธร 
48.7 นำย กิตติพศ สุขทิพย์ 
48.8 น.ส. ศิวะพร วรรณรัตน์ 
48.9 น.ส. กันยำรัตน์ สุวรรณภักด ี

48.10 น.ส. ธนำรัตน์ สิงห์สอน 
48.11 น.ส. ฉันท์ชนิดำ ทวีสันทนีนุกูล 
48.12 น.ส. กนกวรรณ จิตรนอก 
48.13 น.ส. กำญจนำ ชมภูนุช 
48.14 น.ส. สุภำวดี บุตระสิงห์ 

- 27 - 



/51.5 นำงวันวิสำ.... 

48.15 นำย ธีรพัฒน์ วงษ์ขยำย 
48.16 นำย ภัชรพงษ์ สีนำเพ็ชร 
48.17 น.ส. อุษมำ กุศลบ ำเพ็ญ 
48.18 น.ส. พรพิมล ปำนทุ่ง 
48.19 น.ส. เจนจิรำ รำษฏรนิยม 

 

49. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02984)(02985) แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิต 
     ยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-414) 
 

49.1 นำย ภำคินัย ทรัพย์ที่พ่ึง 
49.2 นำย วิทยำ บุญมำ 
49.3 นำย วสุพล บัวพุฒ 
49.4 นำย จีรศ้กดิ ์ ระย้ำเพ็ชร์ 
49.5 นำย ศรำยุทธ สำระพันธ์ 
49.6 นำย ลือชัย พูนแก้ว 
49.7 นำย ณัฐพงษ์ จิตรสงัด 
49.8 นำย ธนรัตน์ มีสมบูรณ ์
49.9 นำย ประภำสิทธิ  ์ ชนะพิน 

49.10 นำย วรวัฒน์ ผิวอ่อน 
49.11 นำย กิตติศักดิ ์ วงษ์พรม 
49.12 นำย ชูเกียรติ ลี้กุล 
49.13 นำย ตระกูล วงศำ 

 

50. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02987) แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-414) 
 

50.1 นำย อนิรุต แตงเย็น 
50.2 นำย ไพโรจน์ ชนะทุกข์ 
50.3 นำย ศักดิ์ดำ จ ำปำศรี 

 
 วุฒมัิธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

 

51. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02793) แผนกบริหำรงำนทั่วไป กองอ ำนวยกำร โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     (ล ำดับที่ 51.1 - 51.5 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-414 
   ล ำดับที่ 51.6 - 51.13 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-415) 
 

51.1 นำย ณัฐวุฒิ เทพนุเครำะห์ 
51.2 น.ส. มุทิตำ โหรำศำสตร์ 
51.3 น.ส. จันจิรำ อินนุ่มพันธุ์ 
51.4 น.ส. ปสุตำ เกิดนรินทร์ 
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/52.26 นำยภูมินทร์.... 

51.5 นำง วันวิสำ บำนแย้ม 
51.6 น.ส. สุดำลักษณ ์ มณฑำรัตน ์
51.7 นำย พนัฐศักดิ์ สวิงพงษ ์
51.8 น.ส. หนึ่งฤทัย ฟ้ำครอบ 
51.9 นำย อลงกรณ ์ ได้ฤกษ์งำม 

51.10 น.ส. กรรณธิมำ ลิมปิทีป 
51.11 น.ส. อำรดำ ม่วงกรุง 
51.12 น.ส. สลักจิตร แก้วบุญเรือง 
51.13 น.ส. ศิริลักษณ์ เลื่อนสำคร 

 

52. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02978)(02979)(02982) แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale กองกำรผลิต    
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ล ำดับที่ 51.1 - 51.32 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-415 
      ล ำดับที่ 51.33 - 51.51 หอ้งสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-514) 
 

52.1 น.ส. ภรณ์พิชชำ นำคสีทอง 
52.2 น.ส. ประภัสสร สุขสงวน 
52.3 น.ส. ธัญชนก ดวงแป้น 
52.4 น.ส. พีรดำ พ่ึงกุศล 
52.5 นำย นนทวัฒน์ กรุดประเสริฐ 
52.6 นำย อภิรมย์ จิตต์ซื่อ 
52.7 นำย สิทธิพงศ ์ ขำวส ำอำงค์ 
52.8 น.ส. ปนัดดำ จันทร์ไพศร ี
52.9 นำย นพพล เวชพันธ์ 

52.10 น.ส. สุดำรัตน์ อยู่ดี 
52.11 น.ส. พิชชำภำ เมตมำตร์ 
52.12 น.ส. มินตรำ สนผำ 
52.13 น.ส. รดำ ดวงจันทร์ 
52.14 น.ส. สมฤทัย ภิญญะวัย 
52.15 นำย ไตรรัตน์ รัตนวงศ ์
52.16 น.ส. ปณิตำ มอญสะแก 
52.17 นำย อรัชพร พูลบัว 
52.18 น.ส. ชรินดำ แก้วใส 
52.19 นำย สมิทธ์ บุติลำ 
52.20 น.ส. ธนิดำ สุวรรณภักด ี
52.21 น.ส. สุทธิพร เรือนค ำ 
52.22 น.ส. อริญำ ผิวทน 
52.23 นำย ต่อสกุล บ ำรุงจิตร 
52.24 น.ส. อำรียำ ปำลิกพัฒน์ 
52.25 น.ส. อรอนงค์ บุญคง 
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/54. ต ำแหน่ง.... 

52.26 นำย ภูมินทร์ เนตรนพ 
52.27 น.ส. กนกวรรณ ทิพณีย ์
52.28 นำย อภิสิทธิ์ เวชชำกุล 
52.29 น.ส. ธมลวรรณ มหำสิงห์ 
52.30 น.ส. น้ ำผึ้ง โพธิ์พันธ์ 
52.31 น.ส. ทิพวรรณ นิลสนธิ 
52.32 นำย สุเทพ ชำบุรี 
52.33 นำย จิระพล หงษ์ร่อน 
52.34 น.ส. ประภำพร ฝ่ำยจุระ 
52.35 นำย ณรงค์ บุญจง 
52.36 น.ส. ณัฐนันท ์ วิโรจกำรด ำริห์ 
52.37 น.ส. ศิริเมษำ แก่นเขียว 
52.38 นำย นิติพล เจิมรัมย์ 
52.39 นำย ศุภวิชญ์ พลเวียง 
52.40 น.ส. ชญำณ์นันท์ ผิวคร้ำม 
52.41 น.ส. อรพรรณ ธำนีณรงค ์
52.42 นำง รสรินทร์ เอ่ียมสะอำด 
52.43 น.ส. วิลำวัณย์ ม่วงเปลี่ยน 
52.44 น.ส. ปำริชำติ พันธ์เลิศ 
52.45 นำย ชนำธิป ข ำส ำลี 
52.46 น.ส. พเยำว์ อินศิริ 
52.47 นำย เกียรติศักดิ์ กณำพันธุ์ 
52.48 นำย ธนำสินธุ์ กรมแขวง 
52.49 น.ส. จินตนำ เขียวชอุ่ม 
52.50 น.ส. พนิดำ ม่วงเขียว 
52.51 นำย สุรชัย เลื่อนสำคร 

 

53. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02495) แผนกยำต้ำนไวรัสเอดส์ กองเภสัชกรรม 4 ฝ่ำยผลิตยำ 
  (หอ้งสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-514) 
 

53.1 นำย อิสริยะวีร์ อินทร์พญำ 
53.2 นำย กิติต์มงคล สันโดด 
53.3 นำย ณภัทร ปรีชำกิติกุล 
53.4 นำย สิรวภัสสร์ หัสรินทร์ 
53.5 นำย สัญชัย กิจเจริญนุกูล 
53.6 นำย กิตติคุณ วงษ์หำญ 
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/65. ต ำแหน่ง.... 

ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.63) 
 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

 

54. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2321) กองพัฒนำระบบคุณภำพ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (หอ้งสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

54.1 น.ส. นิตยำ พนำภัย 
54.2 น.ส. ศิริกำญ เกตุแก้ว 

 

55. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2058) กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (หอ้งสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

55.1 น.ส. จันจิรำ เย็งยู่โซ๊ะ 
55.2 น.ส. พัชรีญำ โปรดปรำน 

 

56. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2323) กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักอ ำนวยกำร 
  (หอ้งสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

56.1 น.ส. น้ ำฝน อินทนัย 
56.2 นำย ธนกร ค ำชื่น 

 

57. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2226) แผนกงำนโครงกำร กองประชำสัมพันธ์ ส ำนักอ ำนวยกำร 
58. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2237) แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 1 กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ    
     ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
59. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2238) แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 2 กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ  
     ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
    

    - ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก - 
     

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางด้านพาณิชยการ 

 

60. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2003) แผนกแผนงำนฝึกอบรมและพัฒนำ กองพัฒนำบุคลำกร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
61. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2342) แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนกลำง กองกำรขำยภำคเอกชน  
     ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
62. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2020) ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
63. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2002) ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

    - ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก – 
 

64. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2207) กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
      (หอ้งสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
    

64.1 น.ส. เกษรำภรณ ์ สีดำค ำ 
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65. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (02035)(02036)(02066)(02145)(02195)(02240)(02441) แผนกร้ำนค้ำ 1  
      กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย (หอ้งสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

65.1 น.ส. นิษำ ค ำเถ่ือน 
 

66. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2198) แผนกร้ำนค้ำ 2 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
67. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2040)(2042) แผนกร้ำนค้ำ 3 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 
    - ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก - 
 
68. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2370) แผนกร้ำนค้ำ 5 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
  (หอ้งสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

68.1 น.ส. ศศิกำนต ์ ภำคยำสิทธิ์ 
 

69. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2417) แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล กองกำรขำยภำครัฐ ฝ่ำยกำรตลำด 
  และกำรขำย 
70. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2233) กลุ่มงำนลูกค้ำสัมพันธ์ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
   
    - ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก - 
   
71. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2360-2362)(2013) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์    
     ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ (หอ้งสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
 

71.1 นำย คมชำญ ทองทับทิม 
71.2 นำย ฐำปกรณ ์ พิมล 

 
72. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2222) แผนกบริหำรกำรสั่งซื้อ 2 กองบริหำรกำรสั่งซื้อ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
   

    - ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก - 
 

73. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2211-2212) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำแลคแตม  
  (หอ้งสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-410) 
 

73.1 นำย พำยุ สุขจันทร์ 
 

74. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2015) แผนกมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์ 1 กองมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
75. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2021) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำร 
     พัสดุและผลิตภัณฑ ์
 

    - ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก - 
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