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ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 

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

ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2562 ให้ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม จ ำนวน 27 อัตรำ และจ้ำงเป็น
ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 46 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 33 คน เข้ำรับกำรสอบข้อเขียน นั้น  
 องค์กำรเภสัชกรรมโดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัดได้ท ำกำรสอบข้อเขียน        
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน ตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ    

 ขอให้ผู้มีรำยชื่อดังกล่ำวน ำเอกสำรตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำงนี้มำยื่นด้วยตัวเองหรือฝำกผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
โดยก ำหนดส่งเอกสำรตำมวันและเวลำดังนี้ 
 

วันที่ย่ืนเอกสาร เวลา สถานที ่

10-11 และ 18-19 เมษำยน 2562 08.00 – 18.00 น. สโมสรพนักงำนองค์กำรเภสัชกรรม 
 

       *หำกผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียนไม่มำยื่นเอกสำรตำมวันที่และเวลำดังกล่ำวข้ำงต้น จะถือว่ำสละสิทธิ์ 
 
   เอกสำรที่ต้องน ำมำยื่น 
 

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

        *ปริ้นท์ใบสมัครของตัวท่ำนเองจำก https://gpo.thaijobjob.com/แล้วน ำมำยื่นพร้อมเอกสำรข้ำงต้น 
   

 ก ำหนดประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ.2562 เวลำ 15.00 น.           
ณ บริเวณ ชั้น 1 อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรมและทำงเว็บไซต์ www.gpo.or.th ส ำหรับผู้ที่มีสิทธิสอบ
สัมภำษณ์ก ำหนดให้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 25 และ 26 เมษำยน พ.ศ.2562 (โปรดติดตำมเวลำในกำร
สอบสัมภำษณ์อีกครั้งจำกประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์) 

  
 
 

 
 
 

 

ประกำศ ณ วันที่  9  เมษำยน พ.ศ. 2562 
 

           (ลงชื่อ)  นำยพิศำล อัสนี 
(นำยพิศำล อัสนี) 

รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 

 



รายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

พนักงาน 
 

1. ต ำแหน่ง นักวิจัย 5 (2310) กลุ่มงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
 

1.1 น.ส. จรัญญำ อับดุลสลำม 
1.2 นำย ธำดำ แจ่มดวง 
1.3 น.ส. กฤชพร คุณรักษำ 
1.4 น.ส. ชลิดำ พ่ึงปัญญำ 
1.5 น.ส. ชญำนำถ จีระกิตติโสภณ 
1.6 น.ส. ชัชรีย์ เอ่ียมส ำรำญ 
1.7 น.ส. ณัฐญำ อนุรัฐพันธุ์ 
1.8 น.ส. ณัฐพร ปำระมี 

 

2. ต ำแหน่ง เลขำนุกำร 4 (1908) แผนกเลขำนุกำร กองอ ำนวยกำร ส ำนักอ ำนวยกำร 
 

2.1 นำย ประกำศิต รักษำแก้ว 
2.2 น.ส. รวิชำ พูลนุช 
2.3 น.ส. ภัควดี โมคศักดิ์ 
2.4 น.ส. ตวงทรัพย์ สุขำพันธ์ 
2.5 น.ส. วนิสำ พัดศร ี

 

3. ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (1220) โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
 

3.1 น.ส. ณัฐนันท ์ ประทุมมำ 
3.2 น.ส. วัลลภำ เครือวงษ ์

 

4. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1306) โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

4.1 นำย อำรยะ สำยรวมญำต ิ
4.2 น.ส. นพรัตน์ สินกิ่ง 

 

5. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1381) แผนกพัฒนำวิธีวิเครำะห์ กองมำตรฐำนกำรผลิต ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

5.1 น.ส. พรพฤกษำ นำควรรณ 
5.2 น.ส. ทิพย์ธิดำ หนูทรัพย์ 

 
 
 /6. ต ำแหน่ง.... 

- 2 - 



6. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2645-2647) แผนกงำนเครื่องจักรผลิต กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

6.1 นำย นัฐพล พรศรี 
6.2 นำย นิพล ข ำวุฒิ 
6.3 นำย สุทธิชัย สุวรรณลำภำ 
6.4 นำย ศรำวุฒิ เฉลิมแสน 
6.5 นำย วีรยุทธิ ร่มค ำ 
6.6 นำย อริย์ธัช วรรณปทุมจินดำ 

 

7. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2649) แผนกงำนอำคำรและระบบน้ ำ กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

8. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2651) แผนกงำนไฟฟ้ำและระบบสนับสนุนกำรผลิต กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     
    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

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

9.1 นำย ตรีชัย บวบขม 
9.2 น.ส. เพ็ญผกำมำศ นพโสภณ 
9.3 นำย เมธัส มีสมบัติ 

 

10. ต ำแหน่ง ช่ำงเครื่องกล 3 (2653-2564) แผนกงำนเครื่องจักรผลิต กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

10.1 นำย สุขเกษม วงษ์น้อย 
10.2 นำย จำตุรงค ์ สุขพัทธี 
10.3 นำย ปัญจรัตน์ หลิมปัญญำ 
10.4 นำย อฐิรำช หงษ์วิจิตร 
10.5 นำย ชนะเดช แสนก๋ำ 
10.6 นำย นพรัตน์ สุดำทิพย์ 
10.7 นำย คฤหำสน์ รอดพ่ึง 

 

11. ต ำแหน่ง ช่ำงเครื่องกล 3 (2655-2656) แผนกงำนอำคำรและระบบน้ ำ กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

11.1   สิบตรียศธร จันทรโรจน์ 
11.2 นำย กฤษณำ ศรีใจอินทร์ 
11.3 นำย นรำธิป เกิดมีเจริญ 
11.4 นำย ณิชชำ คณวิวัฒนกูล 
11.5 นำย วิเศรษฐชัย ศุภเกษร 
11.6 นำย พงศกร ไชยมงคล 

/11.7 นำยพีร์.... 
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11.7 นำย พีร์ แก้วประเสริฐ 
11.8 นำย ปฐมศักดิ ์ จันทร์ศรี 

 

12. ต ำแหน่ง ช่ำงเครื่องกล 3 (2658-2659) แผนกงำนไฟฟ้ำและสนับสนุนกำรผลิต กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

12.1 นำย ธวัชชัย เติบโต 
12.2 นำย จิรัฐติ ชำติทอง 

 

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

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 
 

14.1 นำย ปุญญพัฒน์ สันตินฤมิตร 
14.2 นำย กิตติศักดิ ์ เนียก๊ำศ 
14.3 นำย ศรำวุธ ศงสนันทน์ 
14.4 นำย ปิติพัฒน์ หงษ์ณรงค์ศิร ิ

 

15. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0735) แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนกลำง กองกำรขำยภำคเอกชน   
     ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

15.1 น.ส. อัญมณี เมืองโคตร 
15.2 น.ส. ปณิตำ พลอยสีข ำ 

 

16. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0692)(0946)(2252) แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนภูมิภำค        
     กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

16.1 น.ส. สุชำดำ ศรีสุวรรณ์ 
16.2 น.ส. สุพัตรำ ค ำผำย 
16.3 นำย ธนชำติ วุฒิปัญญำเลิศ 
16.4 น.ส. อำภำพร พลอยประดับ 
16.5 น.ส. กมลวรรณ ลำภูตะมะ 

 

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

17.1 นำย ณัฐพล โภควัฒน์ 
 
 

- 4 - 

/18. ต ำแหน่ง.... 



18. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0890) แผนกส ำรองวัตถุดิบ 3 กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและ 
      ผลิตภัณฑ์  
 

18.1 นำย เกษมสันต์ พรหมสอำด 
18.2 นำย จักรพันธ์ แก้วพันธุ์ศรี 
18.3 นำย ธีระพงษ ์ แช่มขุนทด 

 

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

19.1 น.ส. สุทธิรัก พันธุ์เจริญ 
19.2 นำย พัสกร นำคเป้ำ 
19.3 นำย ชนำทิพย์ ชนะแดง 
19.4 นำย วิทยำ แก้วจินดำ 
19.5 นำย นพฤทธิ์ สินสวำสดิ์ 

 

20. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1540) กลุ่มงำนผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและอ่ืนๆ    
     กองผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ ฝ่ำยเภสัชเคมีภัณฑ์ 
 

20.1 นำย ชัยพัทธ์ บุญเกต ุ
20.2 นำย อนันต์ชัย อนันตวิภำค 
20.3 นำย ภำณุพงศ ์ สมมุติรัมย์ 

 

ลูกจ้างประจ า 
 

 วุฒิปริญญาตรี 
 

21. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42905)(40021) โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

21.1 น.ส. ปณยำ เจริญวำนิชกุล 
21.2 น.ส. วิชุดำ พำนทอง 
21.3 น.ส. อัจจิมำ แขกสะอำด 
21.4 น.ส. กฤษณำ ชูบำล 
21.5 น.ส. เบญจพร ศรวิมล 
21.6 น.ส. ธนันธร ศรีม่วง 
21.7 น.ส. ปรียำนุช กองธรรม 
21.8 น.ส. กมลชนก เหล่ำจ ำปำ 
21.9 น.ส. ภัทรวรรณ ลีฟัก 

21.10 น.ส. สร้อยสริน สำรีมน 
21.11 น.ส. นันทวัน ประดู ่
21.12 น.ส. อรรพ ี ศรีมณฑล 

/21.13 น.ส.ดิลกลดำ.... 
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21.13 น.ส. ดิลกลดำ อินอื่น 
21.14 น.ส. ศิริพร คนมั่น 

 

22. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42108) กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

22.1 นำย วชิรวิทย์ บุญบูชำไชย 
22.2 นำย นรินทร์ ปิ่นทอง 
22.3 นำย เธียรพงศ์ ชุปวำ 
22.4 นำย ยุทธชัย กันศรีเวียง 
22.5 นำย ภุชงค ์ ศรีเพียงจันทร์ 
22.6 นำย สรรเสริญ ทรัพย์วิวัฒน์ 
22.7 นำย ศตวรรษ บุตรคล้อ 
22.8 นำย กฤตนัย สุรินธิวงศ์ 
22.9 นำย สุภฤกษ ์ อ่ ำทอง 

 

23. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42636)(42449) กลุ่มงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์     
      สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

23.1 น.ส. ปำณิสรำ เทพค ำด ี
23.2 น.ส. ธัญญำรัตน์ ค ำจันทรำ 
23.3 นำย อำนุภำพ กฤตำนุสรณ์ 
23.4 น.ส. พำขวัญ สุทธินุ่น 
23.5 น.ส. พชรพรรณ ปลุกใจ 

 

24. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42817)(42228) กลุ่มงำนด้ำนตรวจสอบควำมถูกต้องของวิธีวิเครำะห์ กลุ่มวิจัยเภสัช 
      เคมีวิเครำะห์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  

24.1 นำย กฤตเมธ ธมธำรำธิคุณ 
24.2 น.ส. กมลวรรณ แสนทรัพย ์
24.3 น.ส. กรณิกำร์ ฉิ้มสังข ์
24.4 น.ส. นำบีละ หะยีอำแว 
24.5 น.ส. ฐิติกำญจน์ อนวัชสกุล 
24.6 น.ส. อำภัสรำ จันทร์ช่วย 

 

25. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42320) กลุ่มงำนด้ำนศึกษำควำมคงสภำพของผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์  
     สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
 

25.1 น.ส. กนกวรรณ อุ่นเสียม 
25.2 น.ส. บุษยมำส หัตถีจร 
25.3 น.ส. อัญญำวีร์ ปำริจกุล 
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/26. ต ำแหน่ง.... 



26. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42112)(421120-42121) แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล กองกำรขำยภำครัฐ     
     ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

26.1 นำย ธนกฤต ลำภจรัสแสงโรจน์ 
26.2 น.ส. รตำอร นำกศรีงำม 
26.3 น.ส. กฤตชญำ พฤทธิ์พล 
26.4 นำย อดิศร แก้วจุฑำมณี 
26.5 น.ส. นำตอนงค์ เล็บขำว 
26.6 น.ส. เกศรำ ทับโพชำ 
26.7 นำย ประพันธ์ จันโท 
26.8 น.ส. กนกวรรณ แก้วหนองแสง 
26.9 น.ส. ฉัตรสุดำ วัฒยำนนท์ 

26.10 น.ส. ศิริวรรณ ใจมำ 
26.11 น.ส. ศิรินพ ข ำน้อย 
26.12 นำย เอกชัย สุพรรณ 
26.13 น.ส. กัณธิมำ มังกรแก้ว 
26.14 น.ส. กนกวรรณ กองแก้ว 

 

27. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42217) กลุ่มงำนด้ำนธุรกำร กลุ่มสนับสนุนงำนวิจัย สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

27.1 น.ส. กนกหงส์ ภูหนองโอง 
27.2 น.ส. จตุพร ภิรมย์พูล 
27.3 น.ส. วรวีร์ จิตรีธรรมศรี 
27.4 น.ส. นันท์นภัส ลีลำวชิโรภำส 
27.5 น.ส. ธัญวลัย วิรัชกุล 
27.6 น.ส. ศิลำภรณ์ เชษฐสิงห์ 
27.7 น.ส. เกศรินทร์ ขำนวน 
27.8 น.ส. ณัฐรดำ นำลอย 
27.9 น.ส. วรินธร เจริญบุญ 

 

28. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42297) กลุ่มศึกษำชีวสมมูล สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

28.1 น.ส. กมลวรรณ โภควัฒน์ 
28.2 น.ส. ชลิตำ วรคุตตำนนท์ 
28.3 น.ส. มนทกำนติ์ เอ่ียมแก้ว 

 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

29. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32240)(30022) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 กองบริหำรระบบคุณภำพ    
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

29.1 นำย สุทธิชำติ มูลผล 
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/30. ต ำแหน่ง.... 



30. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (30025) แผนกงำนวิเครำะห์ 2 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

    - ผู้สมัครไม่มำสอบข้อเขียน - 
 

31. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32162) แผนกงำนวิเครำะห์ 3 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ    
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

31.1 น.ส. สุชญำ แซ่เจี่ย 
 

32. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32164) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
      โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

    - ผู้สมัครไม่มำสอบข้อเขียน - 
 

33. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32017) กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
      
    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบขอ้เขียน - 
 
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

34. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02530)(22002) แผนกจัดซื้อ 1 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  

34.1 น.ส. สุกัญญำ ชูผล 
34.2 น.ส. สุกัญญำ โคตะมะ 
34.3 น.ส. จิตติพรรณ ด้วงแดงโชติ 
34.4 น.ส. ชนิดำ พันธุระ 
34.5 น.ส. ณัฐรดำ ดวงพรม 
34.6 น.ส. วรำงคนำ แสงทองไทย 
34.7 น.ส. กัณทิชำ คล่องเชิงสำร 
34.8 น.ส. สมสิริ วิเศษวิสัย 
34.9 น.ส. นพิชญ์ธิญำ แสงกล้ำ 

 

35. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22202) แผนกร้ำนค้ำ 5 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

35.1 น.ส. ณิชนันทน์ โยมแก้ว 
36. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22004) แผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ กองจัดซื้อและส ำรองบรรจุภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุ 
     และผลิตภัณฑ์  
 

36.1 น.ส. ระวีวรรณ เข็มชู 
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/37. ต ำแหน่ง.... 



 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 

37. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12214) แผนกพัฒนำกระบวนกำรผลิต กองมำตรฐำนกำรผลิต ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

37.1 น.ส. ชำลิดำ ชูชำติ 
37.2 น.ส. ทิพย์ผกำ วงษำโรจน์ 
37.3 น.ส. ชนัญชิดำ บรรจงเกต ุ
37.4 นำย กฤษดำ เบ็ญจะปัก 

 

38. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12215) กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

38.1 นำย อรรถพล ไชยด ำ 
38.2 นำย กัมปนำท เตียวประเสริฐ 

 

39. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12216) แผนกตรวจสอบควำมคงตัวของยำ กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ  
 

39.1 นำย มหัศจรรย์ เชื้อประทุม 
39.2 นำย ธนบูรณ์ บุญพระสงฆ ์
39.3 นำย ธีรพงศ์ เพ็งค ำ 
39.4 นำย กิติพงษ ์ รัตนัง 

 

40. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02990) แผนกงำนบริหำรคุณภำพด้ำนสำรสนเทศและเอกสำร กองบริหำรระบบ 
     คุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

40.1 น.ส. อนุสรำ เฟืองผึ้ง 
40.2 น.ส. ณัฐปวีร์ เปียงใจ 
40.3 น.ส. จิรำวรรณ เกิดเมฆ 

 

41. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02991) แผนกงำนตรวจสอบตนเองและผู้อ่ืน กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกัน 
     คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

41.1 น.ส. พิชำมญชุ์ แก้วยม 
 

42. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02988)(12054) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 กองบริหำรระบบคุณภำพ   
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

42.1 น.ส. มณีรัตน์ พงษ์โต 
42.2 น.ส. อติพร โพธิ์ค ำ 
42.3 น.ส. สุธำวี เม่ำกลำง 
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/43. ต ำแหน่ง.... 



43. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12056)(10023-24) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 กองบริหำรระบบคุณภำพ  
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

43.1 น.ส. พิรญำณ ์ เอียดขำว 
43.2 นำย ธนเบศร์ ก้องวิริยะไพศำล 
43.3 น.ส. ชุดำ พุฒแย้ม 
43.4 นำย พณณกร วงค์เพ็ง 
43.5 น.ส. ศิริพร ปัญญำศิร ิ
43.6 น.ส. ธีรดำ จิตรประสำร 
43.7 น.ส. รัชนี เซ็นโส 
43.8 น.ส. จิรัชญำ ศรีแก้ว 
43.9 น.ส. โสภิดำ ทองมำก 

43.10 นำย ปณิธำน เทียมลม 
 

44. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12059) แผนกงำนวิเครำะห์ 1 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

44.1 นำย ปริญญำ กล้ำด ี
44.2 นำย ศุภรำช บุญสงวน 
44.3 นำย ธนพงษ ์ พิมลพันธุ์ 

 

45. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12593) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ   
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

45.1 น.ส. ภัสสร เกิดทวี 
45.2 น.ส. เบญจรัตน์ ไกรส ำโรง 

 

46. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12619) กลุ่มวิจัยชีววัตถุ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

46.1 นำย กฤษณพล พุทธเษม 
 
  วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

 
47. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02218) กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

47.1 น.ส. นงนภัส ทองเปี่ยม 
47.2 นำย ณัฎฐณรงค์ ทำจวง 
47.3 น.ส. เกศรำวรรณ์ ใจกล้ำ 
47.4 น.ส. สริญญำ ประทวน 
47.5 นำย สุรชัย เกตุแก้ว 
47.6 น.ส. โยษิตำ ศรีภูธร 
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/47.7 น.ส.กันยำรัตน์.... 



47.7 น.ส. กันยำรัตน์ สุวรรณภักด ี
47.8 น.ส. กนกวรรณ จิตรนอก 
47.9 น.ส. กำญจนำ ชมภูนุช 

47.10 น.ส. สุภำวดี บุตระสิงห์ 
47.11 นำย ธีรพัฒน์ วงษ์ขยำย 
47.12 น.ส. อุษมำ กุศลบ ำเพ็ญ 
47.13 น.ส. พรพิมล ปำนทุ่ง 

 

48. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02984)(02985) แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิต 
     ยำรังสิต 1  
 

48.1 นำย วิทยำ บุญมำ 
48.2 นำย จีรศ้กดิ ์ ระย้ำเพ็ชร์ 
48.3 นำย วรวัฒน์ ผิวอ่อน 
48.4 นำย กิตติศักดิ ์ วงษ์พรม 
48.5 นำย ชูเกียรติ ลี้กุล 

 

49. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02987) แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

49.1 นำย อนิรุต แตงเย็น 
49.2 นำย ไพโรจน ์ ชนะทุกข์ 
49.3 นำย ศักดิ์ดำ จ ำปำศรี 

 
 วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

 

50. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02793) แผนกบริหำรงำนทั่วไป กองอ ำนวยกำร โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

50.1 นำย ณัฐวุฒิ เทพนุเครำะห์ 
50.2 น.ส. ปสุตำ เกิดนรินทร์ 
50.3 นำง วันวิสำ บำนแย้ม 
50.4 น.ส. หนึ่งฤทัย ฟ้ำครอบ 
50.5 นำย อลงกรณ ์ ได้ฤกษ์งำม 
50.6 น.ส. กรรณธิมำ ลิมปิทีป 
50.7 น.ส. อำรดำ ม่วงกรุง 
50.8 น.ส. สลักจิตร แก้วบุญเรือง 
50.9 น.ส. ศิริลักษณ์ เลื่อนสำคร 

 

51. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02978)(02979)(02982) แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale กองกำรผลิต    
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

51.1 น.ส. ประภัสสร สุขสงวน 
/51.2 น.ส.ธัญชนก.... 
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51.2 น.ส. ธัญชนก ดวงแป้น 
51.3 นำย อภิรมย์ จิตต์ซื่อ 
51.4 นำย สิทธิพงศ ์ ขำวส ำอำงค์ 
51.5 น.ส. ปนัดดำ จันทร์ไพศร ี
51.6 น.ส. รดำ ดวงจันทร์ 
51.7 น.ส. สมฤทัย ภิญญะวัย 
51.8 นำย ไตรรัตน์ รัตนวงศ ์
51.9 น.ส. ปณิตำ มอญสะแก 

51.10 นำย อรัชพร พูลบัว 
51.11 น.ส. ชรินดำ แก้วใส 
51.12 น.ส. ธนิดำ สุวรรณภักด ี
51.13 นำย ต่อสกุล บ ำรุงจิตร 
51.14 น.ส. อรอนงค์ บุญคง 
51.15 นำย จิระพล หงษ์ร่อน 
51.16 น.ส. ประภำพร ฝ่ำยจุระ 
51.17 น.ส. ณัฐนันท ์ วิโรจกำรด ำริห์ 
51.18 น.ส. ชญำณ์นันท์ ผิวคร้ำม 
51.19 น.ส. อรพรรณ ธำนีณรงค ์
51.20 น.ส. วิลำวัณย์ ม่วงเปลี่ยน 
51.21 นำย ชนำธิป ข ำส ำลี 
51.22 นำย เกียรติศักดิ์ กณำพันธุ์ 
51.23 นำย ธนำสินธุ์ กรมแขวง 
51.24 นำย สุรชัย เลื่อนสำคร 

 

52. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02495) แผนกยำต้ำนไวรัสเอดส์ กองเภสัชกรรม 4 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

52.1 นำย ณภัทร ปรีชำกิติกุล 
52.2 นำย สิรวภัสสร์ หัสรินทร์ 

 
ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.63) 

 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

 

53. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2321) กองพัฒนำระบบคุณภำพ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

53.1 น.ส. นิตยำ พนำภัย 
54. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2058) กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

54.1 น.ส. จันจิรำ เย็งยู่โซ๊ะ 
54.2 น.ส. พัชรีญำ โปรดปรำน 

/55. ต ำแหน่ง.... 

- 12 - 



55. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2323) กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักอ ำนวยกำร 
 

55.1 นำย ธนกร ค ำชื่น 
     
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางด้านพาณิชยการ 

 
56. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2207) กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

   - ผู้สมัครไม่มำสอบข้อเขียน - 
    

57. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (02035)(02036)(02066)(02145)(02195)(02240)(02441) แผนกร้ำนค้ำ 1  
      กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

   - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

58. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2370) แผนกร้ำนค้ำ 5 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

   - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

59. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2360-2362)(2013) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์    
     ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

59.1 นำย คมชำญ ทองทับทิม 
 

60. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2211-2212) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำแลคแตม  
 

   - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
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