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ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ 

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

 ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 20 กันยำยน พ.ศ.2562 ให้ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบ
สัมภำษณ์เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงำน 
จ ำนวน 41 อัตรำ และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 143 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 ์
 โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ องค์กำรเภสัชกรรม สำขำ อ.ทับกวำง จ.สระบุรี 
 สังกัดอ่ืนๆ นอกเหนือจำกสังกัดข้ำงต้น องค์กำรเภสัชกรรม ถนนพระรำม 6 กรุงเทพฯ 

 

โดยก ำหนดประกำศผลกำรทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ.2562 เวลำ 15.00 น. ณ บริเวณ 
ชั้น 1 อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรมและทำงเว็บไซต์ www.gpo.or.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ส าหรับผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติทุกคนภายหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบปฏิบัติงานวันสุดท้ายแล้ว ในวัน
ท าการถัดไปให้มาติดต่อขอรับเอกสารตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่แผนกงานบุคคล องค์การเภสัชกรรม 
(พระราม 6) ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ต้องมารับเอกสารทุกคน* 

ประกำศ ณ วันที่  27 กันยำยน พ.ศ. 2562 
 

 (ลงชื่อ)  นำยพิศำล อัสนี 
 

 (นำยพิศำล  อัสนี) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
 



 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

พนักงาน 
 

1. ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 5 (1376) แผนกผลิตวัคซีนไอกรนและอหิวำต์ กองผลิตวัคซีนจำกแบคทีเรีย ฝ่ำยชีววัตถุ  
 

   1.1 น.ส.ชิดปรำง สังเกตุ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2 ต.ค.62 
   1.2 นำยปัญจพล พัฒโน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1 ต.ค.62 
 

2. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 4 (1974) แผนกสำรสนเทศกำรบริหำร กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
   ส ำนักอ ำนวยกำร (โปรดน ำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คมำในวันทดสอบปฏิบัติด้วย) 
  

   2.1 นำยศิรวุฒิ ใจชอบ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1 ต.ค.62 
   2.2 นำยนเรนทร์ฤทธิ์เศรษฐพงศ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1 ต.ค.62 
   2.3 นำยธีรภัทร์ พ่อครวงษ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1 ต.ค.62 
 

3. ต ำแหน่ง บุคลำกร 4 (0101) แผนกงำนบุคคล กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
 

  3.1 นำยปำณัท กลิ่นจันทร์หอม ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค.62 
  3.2 น.ส.ณัฐธิดำ ศรีวิภำต  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 
  3.3 น.ส.พิชญำ เอียวงษ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
 

4. ต ำแหน่ง บุคลำกร 4 (0429) แผนกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กองตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
 

  4.1 น.ส.อสมำภรณ์ ศรค ำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 
 

5. ต ำแหน่ง บุคลำกร 4 (0137) กลุ่มงำนแรงงำนสัมพันธ์ กองแรงงำนสัมพันธ์และวินัย ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
 

  5.1 น.ส.ธิดำรัตน ์ ลีนำลำด  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 
  5.2 น.ส.ณัฐวด ี งำมกิตติคุณ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 
 

6. ต ำแหน่ง นักบัญชี 4 (0423) แผนกบัญชีต้นทุนผลิตชีววัตถุและกองกำรพิมพ์ กองบัญชีต้นทุน ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน  
 

   6.1 น.ส.มัชฌิมำ ตันติยำภรณ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 
   6.2 น.ส.นัทฤทัย โชติวิสุทธิ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 
   6.3 น.ส.วรัญญำ ยอมิน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
   6.4 นำยธำนินทร์ กฤษณะ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
 

7. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 4 (2699) แผนกงำนวำงแผนกำรผลิต กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

  7.1 น.ส.ศิริรัตน ์ บุญกิ่ม  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3 ต.ค.62 
7.2 น.ส.สชุำดำ ศรีสุวรรณ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3 ต.ค.62 

  7.3 น.ส.กชกร นำคสวัสดิ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1 ต.ค.62 
  7.4 นำยรัชกำล ปัญญำพัฒนศักดิ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3 ต.ค.62 
  7.5 นำยภคพล เกยูรธ ำมรงค์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2 ต.ค.62 
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  7.6 น.ส.ปัทมำวดี โขงรัมย์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1 ต.ค.62 
  7.7 นำยเอกชัย สุพรรณ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2 ต.ค.62 

7.8 น.ส.ปิยะธิดำ กลิ่นขจร ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.62 
7.9 น.ส.นิรำภร นนทนำคร ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.62 
7.10 นำยระพี  ประดิษฐ์ทอง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2 ต.ค.62 
7.11 น.ส.ภริตพร เข็มทอง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1 ต.ค.62 

 

8. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (0174) แผนกออกแบบและพัฒนำอุตสำหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม  
 

8.1 น.ส.นิรชำ เอกะกุลำนันต์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 

8.2 นำยธนำคม วังธนสุวรรณ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 

8.3 นำยพีรพัฒน์ ชำวไทย  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
 

9. ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (2706) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 3 กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกัน  
    คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (โปรดน ำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คมำในวันทดสอบปฏิบัติด้วย)  

 

  9.1 น.ส.เกียรติยำ แขค้ำงพลู ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
  9.2 น.ส.ปุณรดำ ภูมิเรศทศสุนทร ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 

9.3 นำยกฤตภำส สุวรรณศรี ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
9.4 น.ส.เกศินี ศรีรัตนโชติ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
9.5 น.ส.นำรีรัตน ์ รัตนฉำยำ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 

  9.6 น.ส.พัฒคกร อุดมศรี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
  9.7 น.ส.รุจิรำภรณ ์ เจริญศิริ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
  9.8 นำยพศวัตร์ นิมิตรกุล ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
 

10. ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (1367) แผนกควบคุมคุณภำพชีววัตถุ 1 กองประกันคุณภำพชีววัตถุ กำรประกัน 
  คุณภำพชีววัตถุ  
 

   10.1 น.ส.ชลดำ แก้ววรรณำ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 
   10.2 นำยจิติวัฒนำ พูลเกษม ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
 

11. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (0131) แผนกสอบเทียบ 1 กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร 
 

  11.1 น.ส.ศิริลักษณ์ บุญเกิด  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 
 

12. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1516) แผนกสอบเทียบ 2 กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร 
 

  12.1 นำยภำกร หนูเนียม  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 
 

13. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1037) แผนกบริหำรและแผนงำน กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร  
 

  13.1 นำยณภัทร เกิดบุญมำ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 4 ต.ค.62 
  13.2 น.ส.ภคมน กุลวัฒนโกศล ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2 ต.ค.62 
  13.3 นำยเกริกพล ศรีวิบูลย์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.62 
  13.4 น.ส.ชฎำพร ชุมตรีนอก ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3 ต.ค.62 
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14. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2649) แผนกงำนอำคำรและระบบน้ ำ กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

14.1 นำยอนุวัฒน์ ตรุณพิณ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2 ต.ค.62 

 

15. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2651) แผนกงำนไฟฟ้ำและระบบสนับสนุนกำรผลิต กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิต 
      ยำรังสิต 1 
   15.1 นำยวรวุฒิ หมีค ำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 4 ต.ค.62 
   15.2 นำยศรำวุธ พูลอ้น  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1 ต.ค.62 
   15.3 นำยธนำกำร ดีมำก  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2 ต.ค.62 
 

16. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (0159) แผนกซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรกลโรงงำน กองบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล ฝ่ำยเทคโน 
     โลยีและวิศวกรรม  
 

   16.1 นำยพิธำร บุญศร ี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค.62 
   16.2 นำยชนินทร์ ดุลยำกร  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 
   16.3 นำยชำริติ ชัยชน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค.62 
   16.4 ว่ำที่ ร.ต.บุญสยำม ขัตบุญเรือง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค.62 
 

17. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1869) แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกัน 
     คุณภำพ  
 

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
 

18. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2377) แผนกมำตรฐำนวัตถุดิบ 2 กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ  
  

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
 

19. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2717-2718) แผนกงำนมำตรฐำนระบบผลิต กองมำตรฐำนกำรผลิต  
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

19.1 นำยธงชัย สำรพงษ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค.62 

19.2 นำยสุทธิชำติ เพชรภำน ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค.62 

19.3 นำยสหรัฐ จันทร์อ่น ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค.62 

 

20. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2715-2716) แผนกงำนมำตรฐำนกระบวนกำรผลิต กองมำตรฐำนกำรผลิต  
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

   20.1 นำยธนินทร์ ทรัพย์คง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-3 ต.ค.62 
   20.2 น.ส.สุชญำ แซ่เจี่ย  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-3 ต.ค.62 
   20.3 น.ส.สุทธิดำ มูลจินดำ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-3 ต.ค.62 
 

21. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2714) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 3 กองบริหำรระบบคุณภำพ  
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

   21.1 นำยณัฐพงศ ์ รำชิวงศ ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 
   21.2 น.ส.นภำวรรณ ศรีมหำดไทย ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 
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22. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (1658) แผนกบริหำรและแผนงำน กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร 
       

   22.1 น.ส.ปำริตำ มลิวัลย์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค.62 

   22.2 น.ส.สุพัตรำ ค ำผำย  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-3 ต.ค.62 
 

23. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (0431) แผนกเงินเดือน กองตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
      

23.1 น.ส.สุมลรัตน ์ มงคลแสง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-3 ต.ค.62 

23.2 นำยสิรินทร์ ธัญวณิชกุล ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-3 ต.ค.62 

23.3 น.ส.วรำงคนำ แสงทองไทย ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-3 ต.ค.62 

 

24. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2695-98) แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale กองกำรผลิต  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

   24.1 นำยภำณุพงศ์ สมมุติรัมย์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1 ต.ค.62            
  

25. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (2701) แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

25.1 นำยณัฐวัฒน์ เสน่หำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-3 ต.ค.62 
25.2 นำยพรภวิษย์ เสมอภำพ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-3 ต.ค.62 

 

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

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
  

27. ต ำแหน่ง ช่ำงพิมพ์ 2 (0311) แผนกงำนพิมพ์ กองกำรพิมพ์ ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
 

27.1 นำยอรุณรัชช์ ทองอุดม ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 
27.2 นำยณัทพงศ์ ชัยจันทร์ดี ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 

 

28. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (2252) แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนภูมิภำค กองกำรขำยภำคเอกชน  
     ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
 

29. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0745) แผนกร้ำนค้ำ 1 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
       

   29.1 นำยธนพนธ์ ยิ้มพลำย ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 

 

30. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0783) แผนกร้ำนค้ำ 3 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

30.1 น.ส.ณิชชำ แพทย์มด ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 

30.2 นำยเกษมสันต์ พรหมสอำด ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 
 

31. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0734)(0808) แผนกร้ำนค้ำ 4 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

31.1 นำยภรัณยู เมตมำตร์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 
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32. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0854) แผนกส ำรองวัตถุดิบ 3 กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและ 
     ผลิตภัณฑ์  
 

32.1 น.ส.ชิดชนก สุดำจันทร์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 
32.2 นำยนฤเบศร์ เกษบุญมี ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 
32.3 น.ส.ชนิดำ พันธุระ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 

 

33. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0974) แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอ่ืน กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำร 
     พัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

33.1 น.ส.กรัณฑำณำ วงษ์เจริญ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
 
  
 
 

34. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.โท/ป.เอก (50593-94) กลุ่มงำนด้ำนบริหำรงำนวิจัย กลุ่มสนับสนุนงำนวิจัย  
     สถำบันวิจัยและพัฒนำ (โปรดน ำหูฟังมำในวันทดสอบปฏิบัติด้วย) 
 

34.1 นำยฉัฏฐพิศุทธิ์ สัญชำติ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 
34.2 น.ส.สภุำศินีย์ เสถียรโชค ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 
34.3 น.ส.อรทัย ภักด ี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 
34.4 น.ส.ฐิศิรักษ์ วรพัฒน์ผดุง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 

 

35. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.ตรี (42121) แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล กองกำรขำยภำครัฐ  
     ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

35.1 น.ส.วรสัว์กร พวงเกำะ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
35.2 น.ส.เมทิน ี ภูชมศรี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 

 

36. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.ตรี (40595) กลุ่มงำนด้ำนบริหำรงำนวิจัย กลุ่มสนับสนุนงำนวิจัย สถำบันวิจัย 
     และพัฒนำ (โปรดน ำหูฟังมำในวันทดสอบปฏิบัติด้วย) 
 

36.1 น.ส.อำภัสสร สมบุญลำภ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
36.2 น.ส.ฐิติมำ นำมนำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
36.3 น.ส.ธนินทร อ้วนล่ ำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
36.4 นำยกฤษณะปกรณ์ ริดมัด  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
36.5 นำยวทัญญู เกียรติก ำจร ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 

 

37. ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.ตรี (40591) กลุ่มงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์ สถำบันวิจัย 
     และพัฒนำ  
 

37.1 นำยกฤตเมธ ธมธำรำธิคุณ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3 ต.ค.62 
37.2 น.ส.พรสุดำ นิลพัสด์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 4 ต.ค.62 

 
 
 
 

ลูกจ้างประจ า 
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38. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30479) แผนกงำนโครงกำร กองประชำสัมพันธ์ ส ำนักอ ำนวยกำร 
 

38.1 น.ส.รุ่งทิวำ สำยกระสุน ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค.62 
38.2 นำยธนำกร สังกำรี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 

      

39. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30480) กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักอ ำนวยกำร 
 

39.1 นำยวิเชียร รู้เงื่อน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.62 
39.2 นำยจักรพันธ์ แก้วพันธุ์ศรี ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2 ต.ค.62 
39.3 นำยพงศธร แดงโชติ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3 ต.ค.62 
39.4 นำยพิเชฐ แสนก๋ำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 4 ต.ค.62 

 

40. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30526) กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำด 
     และกำรขำย  
 

40.1 น.ส.สุกัญญำ ชูผล  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค.62 
 

41. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30567) กองพัฒนำระบบคุณภำพ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ -  
 

42. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (32472) แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 2 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

42.1 นำยเกริกฤทธิ์ ธรรมร่มดี ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 
 

43. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30590) แผนกงำนชีววิเครำะห์ กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ 
  โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

   43.1 น.ส.ลลิตำ พุทโธวำท ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 
   43.2 น.ส.นภษร ระวีวงษ ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
 

44. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20481) แผนกแผนงำนฝึกอบรมและพัฒนำ กองพัฒนำบุคลำกร       
  ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
 

   44.1 น.ส.วรรณศิริ กนกนำค ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 
 

45. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20540) แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนกลำง กองกำรขำย
  ภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

   45.1 นำยณัฐพล โภควัฒน์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-3 ต.ค.62 
 

46. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20529-35) แผนกร้ำนค้ำ 1 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

   46.1 น.ส.วรำทิพย์ สรวยงำม ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 
  

47. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (22015) ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

   47.1 น.ส.กัณฑิมำ บุญรอด  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 
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48. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (22004) แผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำร 
  พัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

   48.1 น.ส.ชลลดำ สุขสมบัติ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-3 ต.ค.62 
 

49. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20553-56) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำย
  ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

   49.1 นำยสุทธิพงษ์ ทับฉ่ ำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
   49.2 น.ส.ระวีวรรณ เข็มชู  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
   49.3 นำยณัฐดนัย วงศ์สวัสดิ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
 

50. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20559) แผนกมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์ 1 กองมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์  
  ฝ่ำยประกันคุณภำพ  
 

   50.1 นำยกิตติ แก้วพรหมมำน ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1ต.ค.62 
 

51. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20557) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์  
 ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

   51.1 น.ส.ณัฏฐนชิำ จันทร์สุข ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
 

52. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10523) กลุ่มควบคุมคุณภำพ โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะ
  กลุ่มเบตำ-แลคแตม  
 

   52.1 น.ส.กิตติมำ ชำดหรคุณ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3 ต.ค.62 
   52.2 น.ส.ชลธิชำ ฉิมอ้อย  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 4 ต.ค.62 
 

53. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (00579) แผนกพัฒนำกระบวนกำรผลิต กองมำตรฐำน
  กำรผลิต ฝ่ำยประกันคุณภำพ  
 

   53.1 น.ส.มิ่งขวัญ เกษปทุม ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-3 ต.ค.62 
 

54. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10560-65)(12215) กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกัน
  คุณภำพ  
 

54.1   จ.อ.ท.วีรภัทร จันตำวงศ ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-3 ต.ค.62 
54.2 นำยยุทธชัย กันศรีเวียง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 
54.3 นำยณธน ภูศรีฐำน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค.62 
54.4 นำงอติพร โพธิ์ค ำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-3 ต.ค.62 
54.5 น.ส.ณัฐกฤตำ เขตจ ำนันท์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-3 ต.ค.62 

   54.6 น.ส.ศิริพร พันธุ์สุ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 4 ต.ค.62 
54.7 น.ส.พรรณิภำ หำบุญมี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค.62 
54.8 น.ส.นพรัตน์ มีลำภ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 

   54.9 นำยองอำจ ยืนนำน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค.62 
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55. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10586) แผนกงำนวิเครำะห์ 1 กองกำรควบคุมคุณภำพ 
   กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

   55.1 นำยชุมศิลป์ วงษ์นิกร  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1 ต.ค.62 
 

56. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10587) แผนกงำนวิเครำะห์ 2 กองกำรควบคุมคุณภำพ 
  กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

56.1 น.ส.วรรณิศำ สืบสอำด ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค.62 
56.2 น.ส.นัฐทริญำ หน่อสีดำ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-3 ต.ค.62 

   56.3 น.ส.ภัสสร เกิดทวี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 4 ต.ค.62 
 

57. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10589) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ  
  กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

57.1 น.ส.กัญญ์ณณัฎฐ์ ล ำน้ ำเที่ยง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-3 ต.ค.62 
57.2 น.ส.สุนิดำ สำแก้ว  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-3 ต.ค.62 

   57.3 น.ส.วภิำวด ี วงค์ชู  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-3 ต.ค.62 
 

58. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10566) แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1 กองมำตรฐำน
  ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ  
 

   58.1 น.ส.รินท์ลภัส อัครปัญญำทิพย์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
 

59. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (12216) แผนกตรวจสอบควำมคงตัวของยำ กองมำตรฐำน
  ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ  
 

     - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
 

60. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10032) แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 1  
  กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

60.1 น.ส.ธฐิิวรดำ สัสดีเดช  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.62 
60.2 นำยอนุสรณ์ งิมขุนทด ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1 ต.ค.62 
60.3 น.ส.ศิริลักษณ์ อัตสำร  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2 ต.ค.62 

   60.4 น.ส.อินทิรำ แซ่ตั้ง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3 ต.ค.62 

 

61. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10592) กลุ่มงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์ กลุ่มวิจัยเภสัช
  เคมีวิเครำะห์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
 

   61.1 น.ส.อริยำ พิมพ์แก้ว ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3 ต.ค.62 
 

62. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (12056) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 กองบริหำร
  ระบบคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

62.1 น.ส.ธนพร ชูชีพ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 
   62.2 น.ส.ทัศนีย์ พิลำวงศ ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 

/63. ต ำแหน่ง..... 
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63. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (02991) แผนกงำนตรวจสอบตนเองและผู้อ่ืน กองบริหำร
  ระบบคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

     - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
 

64. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (12593) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ 
  กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

    64.1 น.ส.รุ่งกำนต ์ จันทรมำส ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-3 ต.ค.62 
 

65. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10573) แผนกควบคุมคุณภำพชีววัตถุ 2 กองประกัน
  คุณภำพชีววัตถุ กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ  
 

   65.1 น.ส.กนกพร วงษ์เสนำ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-3 ต.ค.62 
 

66. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00080-87) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

66.1 น.ส.อุษำ ศรีนุย  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-3 ต.ค.62 
66.2 นำยธีรพงษ์ คชสินธุ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
66.3 นำยวีรวัฒน ์ อุดมแก้ว ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1ต.ค.62 
66.4 นำยเดชำ พุทธิพงษ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1ต.ค.62 
66.5 นำยสมเกียรติ หลั่นศิริ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1ต.ค.62 
66.6 นำยรัตนชัย นิตยมงคล ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1ต.ค.62 
66.7 นำยพงศ์ศิริ บุญเกิด  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1ต.ค.62 
66.8 น.ส.ณัฐชญำณ ์ ภำชัยทอง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 

   66.9 น.ส.วลิำวัณย์ ม่วงเปลี่ยน ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
 

67. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00089) แผนกงำนคลังส ำรองวัตถุดิบ กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำ
  รังสิต 1  
 

67.1 นำยชูเกียรติ ลี้กุล  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.62 
 

68. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00088) แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิต 
  ยำรังสิต 1  
 

   68.1 นำยตระกูล วงศำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2 ต.ค.62 
 

69. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00584-85) แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป กองกำรคลังส ำรอง โรงงำน 
  ผลิตยำรังสิต 1 
  

69.1 นำยภัชรพงษ์ ลีนำเพ็ชร ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1 ต.ค.62 
   69.2 นำยจตุพร พันเกำเริ่ง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1 ต.ค.62 
 

70. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00581-82) กลุ่มกำรผลิต 1 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
 

70.1 นำยนพรัตน์ ปกค่ำย  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 
70.2 น.ส.วรำภรณ์ เริงสนำม ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-3 ต.ค.62 

   70.3 นำยธนกฤต พุกซ่ือ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-3 ต.ค.62 

/71. ต ำแหน่ง..... 
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71. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (02120) กลุ่มงำนผลิตชุดตรวจวินิจฉัย กองเภสัชภัณฑ์ ฝ่ำยเภสัชเคมีภัณฑ์ 
 

71.1 น.ส.จันทร์เพ็ญ เชื้อวงษ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-4 ต.ค.62 
   71.2 นำยวสันต์ รัตนบวร  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.- 2 ต.ค.62 
 

72. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00580) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ 
  ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

     - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
 

73. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00482) แผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
   

     - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
 

74. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00483-94) แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

74.1 น.ส.ชนัญชิดำ บรรจงเกตุ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค.62 
74.2 นำยเอกชัย หลิมเจริญ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค.62 
74.3 นำยติณณ์ณภพ เกิดแก้ว  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2 - 4 ต.ค.62 
74.4 นำยศรสวัส อนุศำสนนันท์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2 - 4 ต.ค.62 
74.5 น.ส.วรำพร โลมำธร  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค.62 
74.6 นำยอิสรพงษ์ หมำยชม ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค.62 
74.7 นำยภูมิพัฒน์ มำนชู  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค.62 
74.8 นำยกัมปนำท เตียวประเสริฐ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค.62 
74.9 นำยจีรศักดิ์ ดีโม ้  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2 - 4 ต.ค.62 
74.10 นำยโสภณ แจ่มศรี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2 - 4 ต.ค.62 

   74.11 น.ส.สัจจพร ทองน ำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค.62 
 

75. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00495-00503) แผนกยำเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

75.1 น.ส.ดลลยำ ปลอดยอดยิ่ง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2 - 4 ต.ค.62 
75.2 นำยรวิ  สัทธำนนท์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1 - 3 ต.ค.62 
75.3 น.ส.ช่อทิพย์ อรรถประดิษฐ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2 - 4 ต.ค.62 
75.4 น.ส.สรัญญำ ทรงชุ่ม  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2 - 4 ต.ค.62 

   75.5 นำยเรืองเดช ศรีจ ำปำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1 - 3 ต.ค.62 
  

76. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00504) แผนกยำปรำศจำกเชื้อ 2 กองเภสัชกรรม 3 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

   76.1 นำยณัฐพล เข็มเงิน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.62 
    

77. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00505)(02495) แผนกยำต้ำนไวรัสเอดส์ กองเภสัชกรรม 4 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

   77.1 นำยธนพล จันทร  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-3 ต.ค.62 
 

78. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00506) แผนกยำน้ ำ 1 กองเภสัชกรรม 5 ฝ่ำยผลิตยำ 
  

     - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
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/79. ต ำแหน่ง..... 



 

79. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00583) แผนกบริหำรงำนทั่วไป กองอ ำนวยกำร โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
  

79.1 น.ส.พิชำมญชุ์ อรุณภู่  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค.62 
79.2 น.ส.ศรัญรัชน ์ รื่นกวี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-3 ต.ค.62 

   79.3 น.ส.อัมพำพร ศรีแก้ว  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 

 

80. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00507-08) กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

80.1 นำยคงกะพัน ไมโสภำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค.62 
   80.2 น.ส.สริญญำ ประทวน ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค.62 
 

81. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00510-11) แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

     - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
 

82. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00512-13) แผนกงำนผลิต 3 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

82.1 นำยสมเกียรติ์ นันดี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1 ต.ค.62 
82.1 นำยสมิทธ์ บุติลำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.62 

   82.1 นำยณัฐพล พำนิชนอก ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1 ต.ค.62 
 

83. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (02982) แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale กองกำรผลิต  
   โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

   83.1 นำยสิทธิพงศ์ ขำวส ำอำงค์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค.62 
 

84. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00514-18) กลุ่มกำรผลิต 1 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
  

84.1 น.ส.ทิพย์สุดำ ด้วงพันธ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-3 ต.ค.62 
84.2 นำยสหรัฐ งำมสำระ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-3 ต.ค.62 
84.3 นำยอนุศิษฐ์ อ้อหิรัญ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-3 ต.ค.62 
84.4 นำยธีรพัฒน์ สุขชุม  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-3 ต.ค.62 

   84.5 นำยนรินทร์ ทองส่งแสง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-3 ต.ค.62 
 

85. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00519-20) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม  
 

   85.1 น.ส.นริศรำ แสนสุข  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 2-3 ต.ค.62 
 

86. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00577) แผนกผลิตพันธุ์เชื้อตั้งต้น กองผลิตวัคซีน โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ  
 

     - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
 

87. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00578) แผนกงำนผลิตวัคซีน กองผลิตวัคซีน โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ  
 

87.1 นำยกิตติศักดิ์ มุ่งภู่กลำง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1ต.ค.62 
   87.2 น.ส.เมริญำ อบกลำง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 ก.ย.-1ต.ค.62 
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/88. ต ำแหน่ง..... 



 

88. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00543-44) แผนกส ำรองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ 
   ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

88.1 นำยอนันต์ เบ็ญจวัง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 ต.ค.62 
   88.2 นำยคเณศ กิติรำช  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
 

89. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00545-46) กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

    89.1 นำยสุริยกำนต์ ธนะภูมิชัย ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62  
 

90. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00547-52) แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์องค์กำร กองคลังและกระจำย
  ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

90.1 น.ส.ณัฐชยำ ยิ้มอยู่  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
90.2 นำยภำนุวัฒน์ ศรีค ำมูล  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
90.3 นำยภำนุเดช ยศพล  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
90.4 นำยเสนอ อุตสำหะ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
90.5 นำยศรุตเศรษฐ์ ยีสะอุ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
90.6 นำยนิติพนธ์ กล้ำหำญ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 

   90.7 นำยณัฐ  วงษ์อ่อน ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
 

91. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00558) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภำค กองคลังและกระจำย
   ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

   91.1 นำยกันทรำกร ยอดทัพ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 3-4 ต.ค.62 
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