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ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ 

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

ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ.2562 ให้ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงำน จ ำนวน 
27 อัตรำ และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 46 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 33 คน เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์นั้น  
 องค์กำรเภสัชกรรม โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด ได้ท ำกำรสอบสัมภำษณ์
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำน      
ตำมรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ  

 ขอให้ผู้มีรำยชื่อตำมประกำศแนบท้ำยเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนตำมวันที่ก ำหนด ตั้งแต่เวลำ 
08.00-16.00 น. ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
 

สังกัด สถานที่ทดสอบปฏิบัติงาน 
 โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  

องค์กำรเภสัชกรรม สำขำ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี  กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 ฝ่ำยเภสัชเคมีภัณฑ ์
 สังกัดอ่ืนๆ นอกเหนือจำกสังกัดข้ำงต้น องค์กำรเภสัชกรรม ถนนพระรำม 6 กรุงเทพฯ 

 
โดยก ำหนดประกำศผลกำรทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ.2562 เวลำ 15.00 น.          

ณ บริเวณ ชั้น 1 อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรมและทำงเวปไซต์ www.gpo.or.th  
                *ยกเว้นต ำแหน่งที่ 13-14, 17-18, 25, 40 ก ำหนดประกำศผลกำรทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 14 มิถุนำยน 
พ.ศ.2562  

 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
*ส าหรับผูท้ีท่ดสอบปฏิบัตทิี่องค์การเภสัชกรรม สาขา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีภายหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ
ปฏิบัติงานวันสุดท้ายแล้ว ในวันท าการถัดไปให้มาติดต่อขอรับเอกสารตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่
แผนกงานบุคคล องค์การเภสัชกรรม (พระราม 6) ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ต้องมารับเอกสารทุกคน* 

 

ประกำศ ณ วันที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2562 
 

  (ลงชื่อ)  นำยพิศำล อัสนี 
 (นำยพิศำล อัสนี) 

รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 

 



รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

พนักงาน 
 

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

1.1 น.ส. จรัญญำ อับดุลสลำม ทดสอบปฏิบัติ 3,7 พ.ค.62 
1.2 น.ส. กฤชพร คุณรักษำ ทดสอบปฏิบัติ 3,7 พ.ค.62 
1.3 น.ส. ชลิดำ พ่ึงปัญญำ ทดสอบปฏิบัติ 3,8 พ.ค.62 
1.4 น.ส. ณัฐญำ อนุรัฐพันธุ์ ทดสอบปฏิบัติ 3,8 พ.ค.62 

 

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

2.1 นำย ประกำศิต รักษำแก้ว ทดสอบปฏิบัติ 2-3 พ.ค.62 
2.2 น.ส. ภัควดี โมคศักดิ์ ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
2.3 น.ส. ตวงทรัพย์ สุขำพันธ์ ทดสอบปฏิบัติ 10,13 พ.ค.62 

 

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

3.1 น.ส. ณัฐนันท ์ ประทุมมำ ทดสอบปฏิบัติ 2-3,7 พ.ค.62 
3.2 น.ส. วัลลภำ เครือวงษ ์ ทดสอบปฏิบัติ 2-3,7 พ.ค.62 

 

4. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1306) โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

4.1 นำย อำรยะ สำยรวมญำติ ทดสอบปฏิบัติ 3 พ.ค.62 
4.2 น.ส. นพรัตน์ สินกิ่ง ทดสอบปฏิบัติ 7 พ.ค.62 

 

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

5.1 น.ส. พรพฤกษำ นำควรรณ ทดสอบปฏิบัติ 3,7 พ.ค.62 
 
6. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2645-2647) แผนกงำนเครื่องจักรผลิต กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
  

6.1 นำย นิพล ข ำวุฒิ ทดสอบปฏิบัติ 2-3 พ.ค.62 
6.2 นำย สุทธิชัย สุวรรณลำภำ ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
6.3 นำย อริย์ธัช วรรณปทุมจินดำ ทดสอบปฏิบัติ 10,13 พ.ค.62 

 

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

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
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/8. ต ำแหน่ง..... 



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

8.1 นำย จำตุรงค ์ สุขพัทธี ทดสอบปฏิบัติ 2-3 พ.ค.62 
8.2 นำย ปัญจรัตน์ หลิมปัญญำ ทดสอบปฏิบัติ 2-3 พ.ค.62 
8.3 นำย ชนะเดช แสนก๋ำ ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
8.4 นำย นพรัตน์ สุดำทิพย ์ ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
8.5 นำย คฤหำสน์ รอดพ่ึง ทดสอบปฏิบัติ 10,13 พ.ค.62 

 

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

9.1   สิบตรียศธร จันทรโรจน์ ทดสอบปฏิบัติ 2-3 พ.ค.62 
9.2 นำย พีร์ แก้วประเสริฐ ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
9.3 นำย ปฐมศักดิ ์ จันทร์ศรี ทดสอบปฏิบัติ 10,13 พ.ค.62 

 

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

10.1 นำย ธวัชชัย เติบโต ทดสอบปฏิบัติ 7 พ.ค.62 
10.2 นำย จิรัฐติ ชำติทอง ทดสอบปฏิบัติ 8 พ.ค.62 

 

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

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
 
12. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (0346) แผนกเวชปฏิบัติ กองกำรแพทย์และอนำมัย ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
 

12.1 นำย ปุญญพัฒน์ สันตินฤมิตร ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
12.2 นำย กิตติศักดิ ์ เนียก๊ำศ ทดสอบปฏิบัติ 10,13 พ.ค.62 

 

*13. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0735) แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนกลำง กองกำรขำยภำคเอกชน   
     ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

13.1 น.ส. อัญมณี เมืองโคตร ทดสอบปฏิบัติ 24,27-28 พ.ค.62 
13.2 น.ส. ปณิตำ พลอยสีข ำ ทดสอบปฏิบัติ 29-31 พ.ค.62 

 

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

14.1 น.ส. สุชำดำ ศรีสุวรรณ์ ทดสอบปฏิบัติ 24,27-28 พ.ค.62 
14.2 น.ส. สุพัตรำ ค ำผำย ทดสอบปฏิบัติ 24,27-28 พ.ค.62 
14.3 น.ส. อำภำพร พลอยประดับ ทดสอบปฏิบัติ 29-31 พ.ค.62 
14.4 น.ส. กมลวรรณ ลำภูตะมะ ทดสอบปฏิบัติ 29-31 พ.ค.62 

 

- 3 - 

/15. ต ำแหน่ง..... 



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

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
 

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

16.1 นำย จักรพันธ์ แก้วพันธุ์ศรี ทดสอบปฏิบัติ 3,7 พ.ค.62 
16.2 นำย ธีระพงษ ์ แช่มขุนทด ทดสอบปฏิบัติ 8,10 พ.ค.62 

 

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

17.1 น.ส. สุทธิรัก พันธุ์เจริญ ทดสอบปฏิบัติ 7-8,10 พ.ค.62 
17.2 นำย พัสกร นำคเป้ำ ทดสอบปฏิบัติ 13-15 พ.ค.62 
17.3 นำย ชนำทิพย์ ชนะแดง ทดสอบปฏิบัติ 16-17,21 พ.ค.62 
17.4 นำย วิทยำ แก้วจินดำ ทดสอบปฏิบัติ 22-24 พ.ค.62 

 

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

18.1 นำย ชัยพัทธ์ บุญเกต ุ ทดสอบปฏิบัติ 7-8,10 พ.ค.62 
18.2 นำย ภำณุพงศ ์ สมมุติรัมย์ ทดสอบปฏิบัติ 14-16 พ.ค.62 

 

ลูกจ้างประจ า 
 

 วุฒิปริญญาตรี 
 

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

19.1 น.ส. วิชุดำ พำนทอง ทดสอบปฏิบัติ 2 พ.ค.62 
19.2 น.ส. ธนันธร ศรีม่วง ทดสอบปฏิบัติ 2 พ.ค.62 
19.3 น.ส. ภัทรวรรณ ลีฟัก ทดสอบปฏิบัติ 3 พ.ค.62 
19.4 น.ส. อรรพ ี ศรีมณฑล ทดสอบปฏิบัติ 3 พ.ค.62 

 

20. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42108) กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

20.1 นำย วชิรวิทย์ บุญบูชำไชย ทดสอบปฏิบัติ 2-3 พ.ค.62 
20.2 นำย ภุชงค ์ ศรีเพียงจันทร์ ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 

 

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

21.1 น.ส. ปำณิสรำ เทพค ำด ี ทดสอบปฏิบัติ 8 พ.ค.62 
21.2 น.ส. ธัญญำรัตน์ ค ำจันทรำ ทดสอบปฏิบัติ 8 พ.ค.62 
21.4 น.ส. พำขวัญ สุทธินุ่น ทดสอบปฏิบัติ 8 พ.ค.62 
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22. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42817)(42228) กลุ่มงำนด้ำนตรวจสอบควำมถูกต้องของวิธีวิเครำะห์ กลุ่มวิจัยเภสัช 
      เคมีวิเครำะห์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
  

22.1 นำย กฤตเมธ ธมธำรำธิคุณ ทดสอบปฏิบัติ 7 พ.ค.62 
22.2 น.ส. กมลวรรณ แสนทรัพย ์ ทดสอบปฏิบัติ 8 พ.ค.62 
22.3 น.ส. กรณิกำร์ ฉิ้มสังข ์ ทดสอบปฏิบัติ 8 พ.ค.62 
22.4 น.ส. อำภัสรำ จันทร์ช่วย ทดสอบปฏิบัติ 7 พ.ค.62 

 

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

23.1 น.ส. กนกวรรณ อุ่นเสียม ทดสอบปฏิบัติ 7 พ.ค.62 
23.2 น.ส. บุษยมำส หัตถีจร ทดสอบปฏิบัติ 7 พ.ค.62 
23.3 น.ส. อัญญำวีร์ ปำริจกุล ทดสอบปฏิบัติ 7 พ.ค.62 

 

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

24.1 นำย ธนกฤต ลำภจรัสแสงโรจน์ ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
24.2 น.ส. กฤตชญำ พฤทธิ์พล ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
24.3 นำย ประพันธ์ จันโท ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
24.4 น.ส. ฉัตรสุดำ วัฒยำนนท์ ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
24.5 นำย เอกชัย สุพรรณ ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 

 

*25. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42217) กลุ่มงำนด้ำนธุรกำร กลุ่มสนับสนุนงำนวิจัย สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

25.1 น.ส. จตุพร ภิรมย์พูล ทดสอบปฏิบัติ 16-17 พ.ค.62 
25.2 น.ส. เกศรินทร์ ขำนวน ทดสอบปฏิบัติ 2-3 พ.ค.62 
25.3 น.ส. ณัฐรดำ นำลอย ทดสอบปฏิบัติ 14-15 พ.ค.62 

 

26. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42297) กลุ่มศึกษำชีวสมมูล สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

26.1 น.ส. กมลวรรณ โภควัฒน์ ทดสอบปฏิบัติ 7 พ.ค.62 
26.2 น.ส. ชลิตำ วรคุตตำนนท์ ทดสอบปฏิบัติ 8 พ.ค.62 

 
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 
27. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32240)(30022) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 กองบริหำรระบบคุณภำพ    
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

27.1 นำย สุทธิชำติ มูลผล ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
 
 

/28. ต ำแหน่ง.... 
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28. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32162) แผนกงำนวิเครำะห์ 3 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ    
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

28.1 น.ส. สุชญำ แซ่เจี่ย ทดสอบปฏิบัติ 2-3 พ.ค.62 
 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

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

    29.1 น.ส. สุกัญญำ ชูผล ทดสอบปฏิบัติ 2-3 พ.ค.62 
    29.2 น.ส. สุกัญญำ โคตะมะ ทดสอบปฏิบัติ 2-3 พ.ค.62 
    29.3 น.ส. วรำงคนำ แสงทองไทย ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
    29.4 น.ส. กัณทิชำ คล่องเชิงสำร ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 

 

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

  30.1 น.ส. ณิชนันทน์ โยมแก้ว ทดสอบปฏิบัติ 7-8,10 พ.ค.62 
 

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 

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

31.1 นำย กฤษดำ เบ็ญจะปัก ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
 

32. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12215) กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

32.1 นำย อรรถพล ไชยด ำ ทดสอบปฏิบัติ 3,7-8 พ.ค.62 
32.2 นำย กัมปนำท เตียวประเสริฐ ทดสอบปฏิบัติ 8,10,13 พ.ค.62 

 

33. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12216) แผนกตรวจสอบควำมคงตัวของยำ กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกัน- 
  คุณภำพ 
 

33.1 นำย มหัศจรรย์ เชื้อประทุม ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
33.2 นำย ธีรพงศ์ เพ็งค ำ ทดสอบปฏิบัติ 3,10 พ.ค.62 

 

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

34.1 น.ส. อนุสรำ เฟืองผึ้ง ทดสอบปฏิบัติ 7 พ.ค.62 
34.2 น.ส. ณัฐปวีร์ เปียงใจ ทดสอบปฏิบัติ 7 พ.ค.62 
34.3 น.ส. จิรำวรรณ เกิดเมฆ ทดสอบปฏิบัติ 7 พ.ค.62 

 

35. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02991) แผนกงำนตรวจสอบตนเองและผู้อื่น กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกัน 
     คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
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/36. ต ำแหน่ง.... 



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

    36.1 น.ส. มณีรัตน์ พงษ์โต ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
    36.2 น.ส. สุธำวี เม่ำกลำง ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 

 

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

37.1 น.ส. พิรญำณ ์ เอียดขำว ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
37.2 นำย ธนเบศร์ ก้องวิริยะไพศำล ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
37.3 นำย พณณกร วงค์เพ็ง ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
37.4 น.ส. ศิริพร ปัญญำศิร ิ ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
37.5 น.ส. ธีรดำ จิตรประสำร ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
37.6 น.ส. รัชนี เซ็นโส ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 

 

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

38.1 นำย ปริญญำ กล้ำด ี ทดสอบปฏิบัติ 2-3 พ.ค.62 
 

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

39.1 น.ส. เบญจรัตน์ ไกรส ำโรง ทดสอบปฏิบัติ 2-3 พ.ค.62 
 

*40. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12619) กลุ่มวิจัยชีววัตถุ สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
  

 40.1 นำย กฤษณพล พุทธเษม ทดสอบปฏิบัติ 13-15 พ.ค.62 
 

  วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

 

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

41.1 น.ส. นงนภัส ทองเปี่ยม ทดสอบปฏิบัติ 2-3 พ.ค.62 
41.2 นำย ณัฎฐณรงค์ ทำจวง ทดสอบปฏิบัติ 2-3 พ.ค.62 
41.3 น.ส. กันยำรัตน์ สุวรรณภักดี ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 
41.4 น.ส. กำญจนำ ชมภูนุช ทดสอบปฏิบัติ 7-8 พ.ค.62 

 

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

42.1 นำย วิทยำ บุญมำ ทดสอบปฏิบัติ 2 พ.ค.62 
42.2 นำย วรวัฒน์ ผิวอ่อน ทดสอบปฏิบัติ 2 พ.ค.62 
42.3 นำย กิตติศักดิ ์ วงษ์พรม ทดสอบปฏิบัติ 2 พ.ค.62 
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43. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02987) แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
  

43.1 นำย อนิรุต แตงเย็น ทดสอบปฏิบัติ 2 พ.ค.62 
43.2 นำย ศักดิ์ดำ จ ำปำศรี ทดสอบปฏิบัติ 2 พ.ค.62 

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

 

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

44.1 นำย ณัฐวุฒิ เทพนุเครำะห์ ทดสอบปฏิบัติ 2 พ.ค.62 
44.2 น.ส. ปสุตำ เกิดนรินทร์ ทดสอบปฏิบัติ 3 พ.ค.62 
44.3 น.ส. อำรดำ ม่วงกรุง ทดสอบปฏิบัติ 7 พ.ค.62 

 

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

45.1 น.ส. สมฤทัย ภิญญะวัย ทดสอบปฏิบัติ 2-3 พ.ค.62 
45.2 นำย เกียรติศักดิ์ กณำพันธุ์ ทดสอบปฏิบัติ 2-3 พ.ค.62 

 
ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.63) 

 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

 

46. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2321) กองพัฒนำระบบคุณภำพ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
  

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
 
47. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2058) กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
 

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

   - ผู้สมัครไม่มำเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ - 
 
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางด้านพาณิชยการ 

 

49. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (2360-2362)(2013) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำย- 
 ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
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