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ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 

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

 ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 5 สิงหำคม พ.ศ.2562 เรื่อง กำรรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนจ ำนวน 41 อัตรำ 
และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 143 คน ซึ่งได้ปิดรับสมัครไปแล้ว นั้น 
 องค์กำรเภสัชกรรม ก ำหนดให้มีกำรสอบข้อเขียนในวันเสำร์ที่ 7 กันยำยน 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 โดยสอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกง สวมรองเท้ำหุ้มส้น        
ไม่สวมแจ็คเก็ต ไม่ใส่กำงเกงขำสั้น  
  - ผู้ที่อยู่ในสภำพมึนเมำ หรือมีกลิ่นสุรำ ไม่อนุญำตให้เข้ำสอบทุกกรณี 
 

 3.2 เป็นหน้ำที่ของผู้มีสิทธิเข้ำสอบที่จะต้องทรำบ วัน เวลำ สถำนที่สอบและจะต้องเข้ำสอบตำมวันเวลำ 
และสถำนที่สอบที่ก ำหนดไว้  
 

 3.3 ผู้เข้ำสอบควรศึกษำเส้นทำงกำรเดินทำงไปสนำมสอบล่วงหน้ำ และควรไปถึงสถำนที่สอบก่อนเริ่ม
เวลำสอบ 30 นำที แต่จะเข้ำห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกกรรมกำรคุมสอบ 
 

 3.4 ผู้มีสิทธิเข้ำสอบที่ไปถึงห้องสอบ หลังจำกท่ีได้เริ่มสอบแล้ว 30 นำทีจะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ 
 

/3.5 ผู้เข้ำสอบ..... 



 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 ำอธิบำยหน้ำปกแบบทดสอบอย่ำง 
เคร่งครัด 
 

 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. องค์การเภสัชกรรมจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15.00 น.   
   บริเวณชั้น 1 อาคารอ านวยการ องค์การเภสัชกรรม และทางเว็บไซต์ www.gpo.or.th  
   *ส ำหรับผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน ก ำหนดให้มีกำรยื่นเอกสำรประกอบกำรสมัครระหว่ำงวันที่ 17-19 กันยำยน     
     พ.ศ.2562  
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ประกำศ ณ วันที่  5 กันยำยน พ.ศ. 2562 
 

 (ลงชื่อ)  นำยพิศำล อัสนี 
 

 (นำยพิศำล  อัสนี) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

พนักงาน 
 

1. ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 5 (1376) แผนกผลิตวัคซีนไอกรนและอหิวำต์ กองผลิตวัคซีนจำกแบคทีเรีย ฝ่ำยชีววัตถ ุ 
   (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 3-112) 
 

1.1 น.ส. กมลชนก ธรรมโม 
1.2 นำย ณัฐพล มุ่งชูเกียรติสกุล 
1.3 น.ส. ชิดปรำง สังเกตุ 
1.4 น.ส. วรรณวิภำ หวำนสนิท 
1.5 น.ส. ศุภลักษณ์ จำรุทิกร 
1.6 น.ส. อลิสำ เทียมสกุล 
1.7 น.ส. วิไลภรณ์ สงขกุล 
1.8 น.ส. อมรรัตน์ พ่วงพลับ 
1.9 น.ส. กวิตำ แก้วชูเชิด 

1.10 น.ส. สุภำนัน สุขศิริ 
1.11 น.ส. ธิดำรัตน์ สมเรือง 
1.12 น.ส. สรินพร อุดมพงษ์ 
1.13 น.ส. ปรียำพรรณ ศรีพลอย 
1.14 น.ส. พิมลพร ศรีรำช 
1.15 นำย ปัญจพล พัฒโน 
1.16 น.ส. เกรียวฑริกกุล กลิ่นสน 
1.17 น.ส. นพวรรณ ด่ำนบ ำรุงตระกูล 
1.18 นำย ภควันต์ ช่วยบุญญะ 
1.19 น.ส. ปณิชำ พวงมำลัย 
1.20 น.ส. พิมพ์ภัทร ฉันทวรศักดิ์ 
1.21 นำย จิรวัฒน ์ โขนงน้อย 
1.22 น.ส. สุชำดำ ประสบสันติสุข 
1.23 นำย คมกริช เอ้ียวสกุล 
1.24 น.ส. ชนนิกำนต์ จันทรเอียด 
1.25 นำย ธนกฤต บุญไชยดุ้ง 

 

2. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 4 (1974) แผนกสำรสนเทศกำรบริหำร กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
    ส ำนักอ ำนวยกำร (ล ำดับที่ 2.1 – 2.40 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409 
       ล ำดับที่ 2.41 – 2.80 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-410 
       ล ำดับที่ 2.81 – 2.94 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-413) 
 

2.1 นำย ภัทร กลัดแก้ว 
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/2.2 น.ส.พิมพ์ชนก..... 



2.2 น.ส. พิมพ์ชนก ภักดีคง 
2.3 น.ส. บุษรำคัม มุ่งทองสิน 
2.4 นำย มนัสวี นำคพงษ์พันธ์ 
2.5 นำย พงศ์เทพ ชินมงคล 
2.6 นำย อมรเทพ สืบสำย 
2.7 นำย อนวัช แก่นทอง 
2.8 นำย กฤตภำส กล่อมดี 
2.9 นำย อรรถพล ประสพผล 

2.10 นำย พงศกร พันธ์ชนะ 
2.11 ว่ำที ่ร.ต.ญำนวรุตต ์ เทียมฮ้อ 
2.12 ว่ำที ่ร.ต.สิทธิพร สิงห์งำม 
2.13 นำย สรวิศ คงทน 
2.14 นำย ไชยพร เจียรสกุลสุข 
2.15 นำย ธนกฤต ตัณฑวณิช 
2.16 นำย นิธิชัย ติยอมรวงศ์ 
2.17 นำย ชำคริต กทิศำสตร์ 
2.18 น.ส. จตุพร นิ่มศิริพัฒนำกุล 
2.19 นำย ภำคภูมิ พิมพพิทักษ์ 
2.20 นำย ธีรชัย ชินช ำนำญ 
2.21 น.ส. ชนิกำนต์ อภินันทำสุวรรณ 
2.22 น.ส. ฐำนิดำ มีรอด 
2.23 น.ส. ณิสรำ เกษมจันศิรินนท์ 
2.24 นำย สิทธิชัย เอกอ ำนวยกุล 
2.25 น.ส. ตรีรัตน์ คล้ำยสุวรรณ์ 
2.26 นำย ศิรวุฒิ ใจชอบ 
2.27 นำย ภำณุพงศ์ อูณฑพันธุ์ 
2.28 นำย ภัทรวิน ดำวเฉลิมวงศ์ 
2.29 น.ส. พัชรำวรี แจ่มศรี 
2.30 นำย ธนกฤต ตั้งด ำรงทรัพย์ 
2.31 นำย รชต แจ้งใจ 
2.32 น.ส. สุกัญญำ โคตะมะ 
2.33 น.ส. เบญจวรรณ สะใบบำง 
2.34 นำย ศรำยุทธ์ กระเครือ 
2.35 น.ส. สำวิตรี ผำสุขศำตร์ 
2.36 นำย ธนกร ค ำชื่น 
2.37 น.ส. ภัคภร หลังขวำง 
2.38 นำย สุทิวัส กฤตยำวัฒนกุล 
2.39 น.ส. ณัฐกำนต์ เอ่ียมอ่อน 
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/2.40 นำยชำคริต..... 



2.40 นำย ชำคริต สว่ำงศรี 
2.41 น.ส. ปัทมำ สงวนชม 
2.42 นำย ณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง 
2.43 นำย สมญำ ส่งสมบูรณ์ 
2.44 นำย ณรงค์ชัย บุญชู 
2.45 น.ส. กำญจนำ โพนภำค 
2.46 น.ส. ชยำภรณ์ สำยทองค ำ 
2.47 นำย ชวกร สมประสิทธิ์ 
2.48 ว่ำที ่ร.ต.เมทะนี มำเร 
2.49 น.ส. ปณยำ เจริญวำนิชกุล 
2.50 นำย สรสิช สุ่มหิรัญ 
2.51 น.ส. ดิลกลดำ อินอื่น 
2.52 นำย นนทพัทธ์ มุสิกำนนท์ 
2.53 นำย จิรเมธ วรรณด ี
2.54 นำย นเรนทร์ฤทธิ์ เศรษฐพงศ์ 
2.55 นำย อดิศักดิ์ แก้วสุกแท้ 
2.56 นำย ขวัญชัย อุ่มวงค์ 
2.57 นำย ธนชิต แพรเมือง 
2.58 นำย สมภพ ไก่แก้ว 
2.59 นำย พลพัฒน์ จันท๋ทอง 
2.60 นำย ชิษณุพงศ์ แย้มนุ่น 
2.61 น.ส. ณภำศุ จุลวัฒน ์
2.62 นำย ทศพล ลิ่มทองพิพัฒน์ 
2.63 นำย ไอลวิล ขันธสนธิ์ 
2.64 นำง สุภัค นุ่มมีศรี 
2.65 นำย ศิรวิทย์ ธะตะรัฏโฐ 
2.66 นำย ธีรภัทร์ พ่อครวงษ์ 
2.67 นำย อธิรำช โยธินสกุลธรรม 
2.68 น.ส. สมฤดี สุดสงวน 
2.69 น.ส. ปฐมำภรณ์ สุขกำรณ์ 
2.70 นำย ภำณุวัชร สวยพริ้ง 
2.71 นำย นริศ ชลังสุทธิ ์
2.72 นำย ธนัช ลำยลักษณ์ 
2.73 น.ส. พัณณ์ชิตำ อัศวจิรเวทย์ 
2.74 นำย รำมณ์ พันธ์พระ 
2.75 นำย วันชัย แซ่ลี้ 
2.76  ว่ำที่ ร.ต.หญิงพรรณรำย แฉล้มรักษ์ 
2.77 น.ส. เพ็ญนภำ โลทะกะ 
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2.78 น.ส. อคิรำห์ ค ำวัง 
2.79 นำย ฐำนันดร์ เกตุโกมุท 
2.80 นำย อภิสิทธิ์ ละครรำช 
2.81 น.ส. พรพรรณ รื่นเริง 
2.82 น.ส. วรรณิดำ จันทร์แบน 
2.83 นำย สุริยะ สมหวัง 
2.84 นำย ธนภัทร วรรณแฉล้ม 
2.85 นำย ภรัณยุ อินตะมะ 
2.86 น.ส. กมลชนก บุญมิ่ง 
2.87 นำย ยุทธพงษ์ ผิวเพ็ง 
2.88 นำย รัชมงคล ชีพชูเกียรติ 
2.89 น.ส. ณัฏฐณิชำ โตรักษำ 
2.90 นำย ปริญญำ สุวรรณวงษ ์
2.91 น.ส. ทิฆัมพร นวลแก้ว 
2.92 น.ส. อุบลวรรณ ลำภมำก 
2.93 นำย มงคล พวงสด 
2.94 น.ส. ยุวนันท์ กำฬภักดี 

 

3. ต ำแหน่ง บุคลำกร 4 (0101) แผนกงำนบุคคล กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
    (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-413) 
 

3.1 นำย ทวีพร จันทรวำสน์ 
3.2 น.ส. นิชำภำ เฉลยครำม 
3.3 น.ส. อธิตญำ มณีใส 
3.4 นำย ศุภณัฐ เทียนแย้ม 
3.5 น.ส. เพ็ญจันทร์ อ ำมะเทศ 
3.6 นำย พรพงษ์ ศงสนันทน์ 
3.7 นำย ปำณัท กลิ่นจันทร์หอม 
3.8 น.ส. ณัฐธิดำ ศรีวิภำต 
3.9 น.ส. พิชญำ เอียวงษ์ 

3.10 น.ส. ทิพธิดำ เจริญวิลำศพงษ์ 
 

4. ต ำแหน่ง บุคลำกร 4 (0429) แผนกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กองตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล     
   (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-408) 
 

4.1 นำย ณธกร สุธีธนำนนท์ 
4.2 น.ส. ณัฐพร วรงศ์เกรียงไกร 
4.3 น.ส. อสมำภรณ์ ศรค ำ 
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5. ต ำแหน่ง บุคลำกร 4 (0137) กลุ่มงำนแรงงำนสัมพันธ์ กองแรงงำนสัมพันธ์และวินัย ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
    (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-408) 
 

5.1 นำย กรกช คุณวุฒิ 
5.2 นำย พงษ์ภัณฑ์ นำมประดิษฐ์กุล 
5.3 น.ส. ขวัญฤดี กำญจนะ 
5.4 นำย จิตรทิวัส ชัยบุญเรือง 
5.5 นำย นิพิฐ จ ำปำแดง 
5.6 น.ส. ภำวิตำ ศิลปสมบูรณ์ 
5.7 น.ส. บุญรักษำ สถำวรสมิต 
5.8 น.ส. ธิดำรัตน์ ลีนำลำด 
5.9 น.ส. ธนิตำ นุ่มส ำรวย 

5.10 น.ส. ณัฐวดี งำมกิตติคุณ 
5.11 นำย สุระกฤษณ์ จันทร์สวัสดิ์ 

 

6. ต ำแหน่ง นักบัญชี 4 (0423) แผนกบัญชีต้นทุนผลิตชีววัตถุและกองกำรพิมพ์ กองบัญชีต้นทุน ฝ่ำยบัญชีและ 
    กำรเงิน (ล ำดับที่ 6.1 – 6.40 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-403 
     ล ำดับที่ 6.41 – 6.64 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-407 
      ล ำดับที่ 6.65 – 6.69 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 หอ้ง 3-408) 
 

6.1 นำย ชิตพงษ์ จงรักษ์ 
6.2 น.ส. อทิตยำ นพตระกูล 
6.3 น.ส. ชลชนก แผ่นส ำริต 
6.4 น.ส. รัชดำพร มะลิซ้อน 
6.5 นำย ธงชัย พิมพ์ประเสริฐ 
6.6 น.ส. สุธำทิพย์ มีมุ้ย 
6.7 น.ส. วรำภรณ์ เฉลยสุข 
6.8 น.ส. อภิญญำมำศ ชมภู 
6.9 น.ส. ธัญญรัตน์ วันนำ 

6.10 น.ส. วรรณิภำ ศรีไสว 
6.11 น.ส. วรรณพร จันทโนทัย 
6.12 น.ส. อำภำภรณ์ วงษ์ศิริ 
6.13 น.ส. จุฑำ ยอดศิลป 
6.14 นำย ชวิน เจิมขวัญ 
6.15 น.ส. มัชฌิมำ ตันติยำภรณ์ 
6.16 น.ส. ภิชญำภรณ์ สันติอภิรมย์ 
6.17 น.ส. สุวรรณพร บุญสันเทียะ 
6.18 น.ส. ณิชำภัทร เครือพันธ์ 
6.19 น.ส. ลัลน์ลลิต พุทธเจริญทอง 
6.20 น.ส. ศุภิสรำ แก้วยัง 

- 7 - 

/6.21 น.ส.นริศรำ..... 



6.21 น.ส. นริศรำ สิงห์งำม 
6.22 น.ส. ชนิกำนต์ ธรรมำนุสำร 
6.23 น.ส. พรสุดำ อุ่นยวง 
6.24 น.ส. สรำรัตน์ มูฮ ำหมัดอำลี 
6.25 น.ส. วิชชุดำ อำรีรื่น 
6.26 น.ส. นัทฤทัย โชติวิสุทธิ ์
6.27 น.ส. สุพรรษำ ไวอติวัฒน์ 
6.28 นำย ธนกฤต สุขุมวำท 
6.29 น.ส. สกุลทิพย์ ทิศป้อง 
6.30 น.ส. ฑิตฐิตำ สวยพริ้ง 
6.31 น.ส. ไอลดำ พิมพ์นำ 
6.32 น.ส. สุดำรัตน์ ปงกำวงค์ 
6.33 น.ส. อำมิลิ พันธรี 
6.34 น.ส. กรำณ์ศินีร์ เทียนจ ำรัส 
6.35 น.ส. วรำรัตน์ ประกอบสุข 
6.36 น.ส. สุดำรัตน์ วงษ์ชำรี 
6.37 น.ส. กนกวรรณ โพธิ์ค ำ 
6.38 นำย ธรรมนิตย์ กวีศิริกรณ์ 
6.39 น.ส. สุธิตำ อ่ิมชื่นศรี 
6.40 น.ส. สิรีธร เดชสกุลไกร 
6.41 น.ส. วรัญญำ ยอมิน 
6.42 นำย ยงยุทธ เชำวน์ดี 
6.43 น.ส. สุพิชชำ ค ำพิมูล 
6.44 นำย สุพัฒน์ งำมเลิศไพโรจน์ 
6.45 น.ส. กนกวรรณ ปรีชำเดช 
6.46 น.ส. ธนัชพร ค ำหอมรื่น 
6.47 น.ส. ปณิดำ แผงฤทธิ์ 
6.48 น.ส. แพรวพรรณ พรหมณี 
6.49 น.ส. สิรินญำ บุญชื่น 
6.50 นำย ภูชิต นิลวลัยกุล 
6.51 น.ส. ภำนุพร นนทศักดิ์ 
6.52 น.ส. กมลพรรณ ศิริตัง 
6.53 น.ส. สุพัตรำ บัวเอ่ียม 
6.54 น.ส. ปิ่นสุดำ หินประกอบ 
6.55 นำย วสันต์ สุวรรณลำภำ 
6.56 นำย ธำนินทร์ กฤษณะ 
6.57 นำย จตุรพงษ์ ทิพย์สมบัติ 
6.58 น.ส. หทัยรัตน์ ค ำกอง 
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6.59 น.ส. สุนันทำ เนตรน้อง 
6.60 น.ส. ปลัดดำ ศักดิ์สุเวชสกุล 
6.61 น.ส. ประภำสิริ ฉวีทอง 
6.62 น.ส. จินตนำพร ประสำนเนตร 
6.63 นำย ฐปกรณ์ กุลนรัตน์ 
6.64 น.ส. นิภำภรณ์ กระจ่ำงกุล 
6.65 น.ส. บงกช ชูนำค 
6.66 น.ส. ธันธิชำ กองนำค 
6.67 น.ส. อภิญญำ มีสิน 
6.68 น.ส. พรรวี กล่อมสวน 
6.69 น.ส. สิริภรณ์ จรรยนัย 

 

7. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 4 (2699) แผนกงำนวำงแผนกำรผลิต กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
    (ล ำดับที่ 7.1 – 7.40 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 3-106 
     ล ำดับที่ 7.41 – 7.80 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 3-110 
     ล ำดับที่ 7.81 – 7.113 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 3-111) 
 

7.1 น.ส. วีณำ สุวรรณนำบูรณ ์
7.2 น.ส. ธนพร ค ำดี 
7.3 น.ส. จิรัชญำ จันทเสน 
7.4 น.ส. กันยกำนต์ ภำวงศ ์
7.5 น.ส. ณัฐณิชำ ถำงสูงเนิน 
7.6 น.ส. อรัญญำ ช้ำงเยำว์ 
7.7 นำย อิณภัค เจือโกศล 
7.8 น.ส. ณัฐณัณณรี แสงจันทร์ 
7.9 นำย พงศกร เพ็งเหมือน 

7.10 น.ส. ศิริรัตน์ บุญกิ่ม 
7.11 น.ส. กัณญำภัค สุระขุนทด 
7.12 น.ส. นริศรำ วิโจทุด 
7.13 น.ส. ณัฐปรำง มำแสง 
7.14 น.ส. ชนิกำ บุตรรำช 
7.15 น.ส. พิกุลแก้ว แสงประสิทธิ์ 
7.16 น.ส. สำวิตรี สุวะคนธ์ 
7.17 น.ส. ปัทมำ ทองทับทิม 
7.18 น.ส. สุชำดำ ศรีสุวรรณ์ 
7.19 น.ส. นิศำรัตน์ พุฒซ้อน 
7.20 น.ส. สุชำดำ ท่ำหำด 
7.21 น.ส. ฐำนิตำ เฉลิมช่วง 
7.22 น.ส. เฌอมำวีร์ อุตโม 
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7.23 น.ส. กิ่งกำญจน์ ไทยก่ิง 
7.24 น.ส. ประภัสสร พรมแก้ว 
7.25 น.ส. วัชรำวรรณ ยอดทอง 
7.26 น.ส. นฤมล ละมำตร 
7.27 น.ส. รุ่งนภำ โพธิ์ศรี 
7.28 นำย อนุชำ กำญจนำนนท์ 
7.29 น.ส. ประภำพร สุขชื่น 
7.30 นำย ธีรพัฒน์ เพชรทองหยก 
7.31 น.ส. ปัญจลักษณ์ บัวหลวง 
7.32 นำง สุดำ ลิ่มศรีสวัสดิ์ 
7.33 นำย ภำคภูมิ ตรุณำวงษำนนท์ 
7.34 นำย ภัชกุล นำมเขียว 
7.35 น.ส. เกศกนก พรมโชติ 
7.36 น.ส. อัญชลี แหยมเกตุ 
7.37 น.ส. ณัฐณิชำ เกษรบัว 
7.38 น.ส. ณฐพร โยธำแข็ง 
7.39 น.ส. มลวิภำ มูลสำรี 
7.40 น.ส. กัญญ์ติชำ จิตกระจ่ำง 
7.41 น.ส. สริยำ ศรีฉ่อง 
7.42 น.ส. ญำสุมินทร์ อินทนุพัฒน์ 
7.43 น.ส. อำรยำ เชำว์มำนะเดช 
7.44 นำย สรรเพชญ นีละโยธิน 
7.45 นำย พฤกษ์ เจริญรัตนกิตติ 
7.46 น.ส. กชกร นำคสวัสดิ์ 
7.47 น.ส. ทัสดำ ศิริรัตนภำคิน 
7.48 นำย รัชกำล ปัญญำพัฒนศักดิ์ 
7.49 นำย ขรรค์เพชร นำควรรณ 
7.50 น.ส. วณิชยำ ผลวิจิตร ์
7.51 น.ส. ณัฐรดำ นำลอย 
7.52 น.ส. อภิญญำ บุญสุยำ 
7.53 นำย มังคลำ หัสเสนะ 
7.54 น.ส. วนัสนันท์ อิสมำแอล 
7.55 น.ส. สุภัคจิรำ ฟักน้อย 
7.56 น.ส. ศิริลักษ์ วิลำ 
7.57 น.ส. ณัฐวรำ พุ่มเรือง 
7.58 น.ส. พิชชำกร มิ่งขวัญ 
7.59 น.ส. เสำวรัตน์ พุ่มระชัฏร์ 
7.60 นำย เวชวิสิฐ จันแรง 
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7.61 น.ส. ปิยนุช บุญครอง 
7.62 นำย ธนกฤต ลำภจรัสแสงโรจน ์
7.63 นำย ภคพล เกยูรธ ำมรงค์ 
7.64 นำย อิทธิศักดิ์ สินช ู
7.65 ว่ำที ่ร.ต.หญิงลออรัตน์ สุขสุแพทย์ 
7.66 น.ส. ปัทมำวดี โขงรัมย์ 
7.67 น.ส. เบญญำ สดสำยทอง 
7.68 นำย ศุภชัย ยอดรัก 
7.69 นำย สถำพร เพ็ชรเอี่ยม 
7.70 นำย นวพรรษ วิทยอ ำนวยคุณ 
7.71 น.ส. พัทธ์ธิดำ บุญญำนุสนธิ์ 
7.72 นำย พงศธร กิจเจำ 
7.73 น.ส. เจนจิรำ ภูวัช 
7.74 นำย จักรพงษ์ จันทร์แก้ว 
7.75 นำย เอกชัย สุพรรณ 
7.76 นำย ปริญญำ จักรรักษำ 
7.77 น.ส. จุฬำลักษณ์ สกุณำ 
7.78 นำย ชัยณรงค์ศักดิ์ ชิดทอง 
7.79 น.ส. วัลภำ สุบกำร ี
7.80 น.ส. จุไรรัตน์ วิชำดี 
7.81 น.ส. จินตนำ ฤทธิธรรม 
7.82 น.ส. กนกวรรณ บูชำ 
7.83 นำย ฐิติพงษ์ บุญญะสิทธิ์ 
7.84 นำย จักรกฤษณ์ แพงพงำ 
7.85 น.ส. ณฐิกำ ขัติวงษ์ 
7.86 นำย กิตติพงศ์ แย้มค ำ 
7.87 น.ส. ปิยะธิดำ กลิ่นขจร 
7.88 น.ส. มำริษำ สุขสอำด 
7.89 นำย พณณกร วงค์เพ็ง 
7.90 น.ส. สุภัทรำ ประกอบมูล 
7.91 น.ส. นิรำภร นนทนำคร 
7.92 น.ส. ภัสสรำ วงษ์สมบูรณ์ 
7.93 น.ส. สำวิตรี ไชยแสนทำ 
7.94 นำย ระพี ประดิษฐ์ทอง 
7.95 น.ส. สวิชญำ นิลจันทร์ 
7.96 น.ส. วิชุดำ พำนทอง 
7.97 น.ส. กรีติญำ รอดโพธิ์ทอง 
7.98 นำย ธนัตพร พำนอุ่น 
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7.99 นำย เกียรติพงษ์ ภูมิค้ำ 
7.100 น.ส. เบญจำ ลำงคุณเสน 
7.101 น.ส. วรรณวิษำ ภักดิ์นิลรัตน์ 
7.102 น.ส. รัตนำ พรมศรี 
7.103 นำง ชนิดำภำ สืบพันธุ์ 
7.104  ส.ต.ต. ธนวิตต กรณวงศ์ 
7.105 น.ส. รติกูล แหวนทองค ำ 
7.106 น.ส. อรธนำ จูมแพง 
7.107 น.ส. ภริตพร เข็มทอง 
7.108 น.ส. พรธิชำ ช่ำงปั้น 
7.109 นำย ธรรมภณ สิงหพันธ์ 
7.110 น.ส. เอมวิกำ ละลี 
7.111 น.ส. ภำวิณี จุมพลพงษ์ 
7.112 นำย รัฐวิศว ์ พัฒนชัยวงศ ์
7.113 น.ส. ธัญกมล ปั้นมูล 

 

8. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (0174) แผนกออกแบบและพัฒนำอุตสำหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ำยเทคโนโลยีและ 
    วิศวกรรม (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201A) 
 

8.1 นำย ดนัย บุษยเจริญสุข 
8.2 นำย ยิ่งใหญ่ อ่อนน้อม 
8.3 นำย ชยุตพงศ์ ธรรมคีรี 
8.4 นำย อำทิตย์ เค้ำทอง 
8.5 น.ส. นิรชำ เอกะกุลำนันต์ 
8.6 นำย สิริวัตร มั่นบุญสม 
8.7 นำย ธนวัฒน ์ แซ่ไล่ 
8.8 นำย ธนำคม วังธนสุวรรณ 
8.9 นำย ภูริณัฐ ศรีวิบูลย์ 

8.10 นำย กิตติพงษ์ บุญเรือง 
8.11 นำย สังสิต แซ่จิว 
8.12 นำย ชัยพัทธ์ บุญเกตุ 
8.13 นำย นเรศ ชลังสุทธิ ์
8.14 นำย อภิเษก สุวรรณรัตน์ 
8.15 นำย จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ 
8.16 น.ส. อรทัย นครสันติภำพ 
8.17 นำย ภัทรพส จันทะโชติ 
8.18 นำย สันติ พุกท่ำไม้ 
8.19 นำย พีรพัฒน์ ชำวไทย 
8.20 นำย มนัส วงศ์แก้ว 
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8.21 นำย ก้องภพ เอ่ียมจ้อย 
8.22 นำย พงศธร ศิริจันทร์เพ็ญ 
8.23 นำย นวพล พูลผกำ 
8.24 น.ส. วนำ ผำนะวงค์ 
8.25 นำย นพดล เครือสุวรรณ์ 

 

9. ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (2706) แผนกบริหำรจัดกำรคุณภำพ 3 กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกัน   
    คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ล ำดับที่ 9.1 – 9.28 ห้องสอบ อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-206 
     ล ำดับที่ 9.29 – 9.72 ห้องสอบ อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-207 
     ล ำดับที่ 9.73 – 9.116 ห้องสอบ อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-208 
     ล ำดับที่ 9.117 – 9.160 ห้องสอบ อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-212 
     ล ำดับที่ 9.161 – 9.188 ห้องสอบ อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-401 
     ล ำดับที่ 9.189 – 9.228 ห้องสอบ อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-402) 
 

9.1 น.ส. เบญจมำภรณ์ สำริขำ 
9.2 น.ส. เบญญำภำ ทำค ำ 
9.3 น.ส. อมรรัตน์ ปะสุตะ 
9.4 น.ส. ญำดำ กุลธนวัฒน์ 
9.5 น.ส. สวรส ปิ่นทอง 
9.6 น.ส. ศำนันทิญำ ปัญญำดี 
9.7 นำย ปณิธำน ดิถีเพ็ง 
9.8 น.ส. เกียรติยำ แขค้ำงพลู 
9.9 น.ส. คุณิตำ อนุเครำะห์ 

9.10 น.ส. สุนิสำ เพ็ชรพันธ์ 
9.11 น.ส. ฑิฆัมพร ขอนทอง 
9.12 นำย ฐิติกรณ์ ดวนขันธ์ 
9.13 นำย ชลกร อมรพิมล 
9.14 น.ส. เมทินี อบภิรมย์ภู่ 
9.15 น.ส. อรวรรณ อภิบำลพูลผล 
9.16 น.ส. ธัญภรณ์ สิงห์คง 
9.17 นำย อดิศร แก้วจุฑำมณี 
9.18 น.ส. พิมพ์ภืษำ บัวลำด 
9.19 น.ส. ศุภรดำ เหมเวียงจันทร์ 
9.20 น.ส. คณัศวรรณ มำกสุข 
9.21 น.ส. ลัดดำวัลย์ หินแยง 
9.22 น.ส. พัชริน กองแหวน 
9.23 น.ส. กรรณกิำร์ เกื้อชู 
9.24 นำย ภัทรพงษ์ งำมกิจปรำโมทย์ 
9.25 น.ส. อัจรำพร ศรีสุริโย 
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9.26 น.ส. วิศัลยำ รัตน์นุ่มน้อย 
9.27 น.ส. จุฑำมำศ ยำวิรำช 
9.28 น.ส. ศิริรัตน์ เกตุแย้ม 
9.29 นำย ฉัตรชัย เกิดสำท 
9.30 น.ส. จุฑำมำศ เฉลิมเกรียงไกร 
9.31 น.ส. นิชนิภำ ชัยภักด ี
9.32 น.ส. ปุณรดำ ภูมิเรศทศสุนทร 
9.33 นำย ไพสิฐ บุตรโท 
9.34 น.ส. ปำลิตำ ตันติพฤฒินันท์ 
9.35 น.ส. ปพิชญำ น ำแสงจรรยำสุข 
9.36 น.ส. กิติรัตน์ เรืองศิริ 
9.37 นำง ศิริรักษ์ สังข์ประเสริฐ 
9.38 น.ส. ปิยะภรณ์ คัณทักษ์ 
9.39 น.ส. ปองกำนต์ กระจ่ำงมล 
9.40 น.ส. วัลย์วิภำ จันทร์แป้น 
9.41 น.ส. ภชสร โพธิสำขำ 
9.42 น.ส. ภูมรินทร์ ธ ำรงสัตย์ 
9.43 นำย กฤตภำส สุวรรณศรี 
9.44 นำย พิพัฒน์ ตันธนำสุวัฒน ์
9.45 น.ส. เยำวพำ ลือจันดำ 
9.46 นำย สุรเดช พรมแตง 
9.47 น.ส. กมลรัตน์ มำกสุวรรณ 
9.48 นำย ธณพงศ์ มงคลสระ 
9.49 นำย พงษเ์ทพ แสงสว่ำง 
9.50 น.ส. กมลพรรณ กมลมำลี 
9.51 นำย ภำณุวิชญ์ สิทธิสงวน 
9.52 น.ส. ณัฐณิชำ ดันงำ 
9.53 น.ส. ศิรประภำ รอดสุด 
9.54 น.ส. สิริกำนต ์ ธิวะโต 
9.55 น.ส. ทิพำกร สุขเกษม 
9.56 น.ส. ศศิวิมล ภิรมย์ทอง 
9.57 นำง โสภิดำ จันทร์ตรี 
9.58 น.ส. นภวรรณ สุทธิศกัดิ์ 
9.59 น.ส. ศศินันท์ ไทยโพธิ์ศรี 
9.60 น.ส. อภิญยำ หนูพริ้ม 
9.61 น.ส. ณัฐณิชำ วงศ์ใหญ่ 
9.62 น.ส. ชนิสำ ธรรมชัย 
9.63 น.ส. นันทิชำ วัฒนำ 
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9.64 น.ส. อัจฉริยำ แสงสีดำ 
9.65 น.ส. เกศินี ศรีรัตนโชติ 
9.66 น.ส. ทักษพร บุญสุข 
9.67 น.ส. มนันยำ เสียงใส 
9.68 น.ส. สุภำวรรณ วันหมัด 
9.69 น.ส. นิตยำ คณทำ 
9.70 น.ส. ณัชธิดำ โพธำรำกุล 
9.71 นำย วรรณกวี ศรีพลอย 
9.72 นำย ด ำเกิง คณะกิจ 
9.73 น.ส. นุสรำ อุมำ 
9.74 น.ส. สิรี รวมทรัพย์ 
9.75 น.ส. ชลัช ศิลำวรรณ 
9.76 น.ส. บุศรินทร์ ชูวงศ์วิทยำ 
9.77 น.ส. จุรำกร อินต๊ะหนิ้ว 
9.78 น.ส. ภัชรำภรณ ์ ช่ำงสลัก 
9.79 น.ส. พัชรพร หันสังข ์
9.80 น.ส. แคทลียำ เผือกเหลือง 
9.81 นำย อดิศร จันทร์เทศ 
9.82 นำย ปริวรรต เมฆโหรำ 
9.83 น.ส. คัทลียำ แก้วช ำนำญ 
9.84 นำย ณัฏฐ์นนท์ อันทรินทร์ 
9.85 น.ส. ประภัสสร จอกทอง 
9.86 น.ส. พิมำย แก้ววิไล 
9.87 น.ส. ศศิวรรณ บัวแก้ว 
9.88 น.ส. กำญจนำ หีนภู 
9.89 น.ส. ณัฐธิดำ สิงห์นนท์ 
9.90 น.ส. สุดำวดี พฤกษมำศ 
9.91 น.ส. สุดำรัตน์ พลไทร 
9.92 น.ส. อณัญญำ ขันธุแสง 
9.93 นำย ณัฐภัทร พิทักษ์วงศ์ 
9.94 น.ส. แพรพรรณ อุปละกูล 
9.95 นำง ปำริชำติ บุญเกตุ 
9.96 นำย ธรำกร แจ่มวิถีเลิศ 
9.97 น.ส. จิตำนุช บุญศรี 
9.98 น.ส. นภัสสร หัสโสะ 
9.99 น.ส. ธิดำวรรณ พลบูรณ์ 
9.100 น.ส. ชำลิสำ กำวชู 
9.101 น.ส. อรยำ เทียบฤทธิ์ 
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9.102 น.ส. วิภำวด ี โพธิศรี 
9.103 น.ส. จิดำภำ จำรุพงษ์สกุล 
9.104 น.ส. กัลยำณี ภัสสร 
9.105 น.ส. ศิรวิรรณ ยืนยั่ง 
9.106 นำย ณัฐวัฒน์ รัตนะ 
9.107 น.ส. จีระวรรณ สังข์โชติ 
9.108 น.ส. จิดำภำ มณีสิงห์ 
9.109 น.ส. กรัตเพชร วงษ์ชำรี 
9.110 นำย วรพจน์ พูลศรี 
9.111 น.ส. ธนภรณ์ ปิ่นมังกร 
9.112 น.ส. พัชมณ เพชรตุ่น 
9.113 นำย ภณ ตติยำมณี 
9.114 น.ส. ธำรำรัตน์ ภู่ระหงษ์ 
9.115 น.ส. พนิตนันท์ เครือใหญ่ 
9.116 น.ส. สุพรรษำ ด้วงนุ้ย 
9.117 น.ส. นำรีรัตน์ รัตนฉำยำ 
9.118 น.ส. อุทัยวรรณ ช ำนำญนำ 
9.119 น.ส. กรกนก สวยวิเศษ 
9.120 น.ส. ศิโรรัตน์ ผิวทอง 
9.121 น.ส. ธิสิร ิ ศรีโกมุท 
 9.122 น.ส. รังสิมำ จำรุสุวรรณวงค์ 
9.123 น.ส. เฟ่ืองฟ้ำ พันธ์จิตร 
9.124 น.ส. มำศประภำ นิ่มด ำรงค์ศักดิ์ชัย 
9.125 น.ส. กันต์ฤทัย คุณเลี้ยง 
9.126 น.ส. นัชชำ ไชยตะมำศ 
9.127 น.ส. พรทิวำ จันทร์ทอง 
9.128 นำย พงศกร ภูมณี 
9.129 น.ส. ชลธิชำ หำญกล้ำ 
9.130 น.ส. จีรภรณ์ ศักดำคำร 
9.131 น.ส. ณัฐธยำน์ เซี่ยงเห็น 
9.132 นำย ศรีคุณ ขำวงำม 
9.133 น.ส. ชุตินันท์ ปิ่นจนะ 
9.134 น.ส. พรชนก แก้วเทวี 
9.135 น.ส. ณัฐธินี แซ่ฉั่ว 
9.136 น.ส. วัลลภำ เครือวงษ์ 
9.137 น.ส. ธัญวลัย มั่นจันทร์ 
9.138 น.ส. กชกร โพธิ์สุวรรณ 
9.139 น.ส. รัตนำกร เสริมสุข 
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9.140 น.ส. ชุตินันท์ เมำลี 
9.141 น.ส. ธนพร แพทอง 
9.142 น.ส. เกษวรำงค์ เหล็กเพ็ชร 
9.143 น.ส. ปวินนำ ปลื้มใจ 
9.144 นำย ขุนพลศักดิ์ สมพงษ์ 
9.145 น.ส. ชนชนก พรมนนท์ 
9.146 น.ส. ธัญญภรณ์ลักษณ์ มีพยุง 
9.147 น.ส. กัณฐมณี รัตนคช 
9.148 น.ส. สุรีธร ชูศิริ 
9.149 น.ส. พัฒคกร อุดมศรี 
9.150 น.ส. รุจิรำภรณ์ เจริญศิริ 
9.151 น.ส. ดิษยำ ศรีนุติยำกร 
9.152 น.ส. สโรชิน ี สินบัวทอง 
9.153 น.ส. ชุลีพร ชัยนนถี 
9.154 น.ส. ปรียำภรณ์ พรมเวียง 
9.155 น.ส. ณัฐชำ มะเหศวร 
9.156 น.ส. ชนนิกำนต์ จันทร์โอ 
9.157 น.ส. ธนพร ธำระวัย 
9.158 น.ส. สไบทิพย์ สิทธิประศร 
9.159 น.ส. ต้นฝัน ลือลำภ 
9.160 น.ส. ณัฐนันท ์ บัณฑิตย์ 
9.161 น.ส. พำฝัน พลเยี่ยม 
9.162 น.ส. พจนำรถ ภิรมย์เสวก 
9.163 นำย พศวัตร์ นิมิตรกุล 
9.164 น.ส. พนัชกร เป้ำสอน 
9.165 นำย โสภณ ตะยะชำ 
9.166 น.ส. สำริศำ อิศรภักดี 
9.167 น.ส. กนกวรรณ กูกขุนทด 
9.168 นำย สรศักดิ์ ศิริสุนทร 
9.169 น.ส. อริสำ สุทธิสมบูรณ์ 
9.170 น.ส. รัมลำตี บุหงำร ำไพ 
9.171 น.ส. วิมลกำนต์ สมบูรณ์ธนรัชต์ 
9.172 น.ส. ณัฐชยำ นำมงำม 
9.173 นำย อภิวัฒน์ สมยิ่ง 
9.174 น.ส. ภิรมยำ ค ำศรี 
9.175 น.ส. ชนำกำนต์ อธิกำนนท์ 
9.176 น.ส. จันทร์ทิพย์ ค ำแหง 
9.177 น.ส. อนงค์นำฎ ค่ ำคูณ 
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9.178 น.ส. โชติกำ กำญจนเกยูร 
9.179 น.ส. อภิญญำณี เอ่ียมข ำ 
9.180 น.ส. วรนิษฐำ ณรงค์หนู 
9.181 น.ส. คณิศำ ทิพย์อนันตกุล 
9.182 นำย ศิษฏ์ เกตุเอ่ียม 
9.183 น.ส. ขนิษฐำ มณีเนตร 
9.184 น.ส. กำญจนำ ภูมิฐำน 
9.185 น.ส. พิชชำ หวังพิทักษ์ 
9.186 น.ส. ศิริกำญจน์ คุ้มสุวรรณ์ 
9.187 น.ส. นันทวัน มีช ำนำญ 
9.188 นำย ณัฐนันท ์ อุบล 
9.189 น.ส. ธำรทอง ศรีประเสริฐ 
9.190 น.ส. ประภัสสร นำมเขต 
9.191 น.ส. นวรัตน์ ฉำยศรี 
9.192 น.ส. คนำภรณ์ พันสีทำ 
9.193 น.ส. สุธำธิณี คนไว 
9.194 น.ส. สุชำ ทองกร 
9.195 น.ส. ธัญชนก จินดำศรี 
9.196 น.ส. ดุษฎี รีรัตนชำติ 
9.197 นำย ชนพล หิรัญจรัสพิวัฒน์ 
9.198 นำย อนุชำ กรณีศักดิ์ 
9.199 น.ส. สมลักษณ์ มำลี 
9.200 น.ส. ศิริลักษณ์ วังแง ่
9.201 น.ส. ณิชำภำ แพอำดุลย์ 
9.202 น.ส. สุมำรินทร์ สินมำ 
9.203 นำย ปภำณ เสฏฐรังส ี
9.204 น.ส. วิชชุตำ อินทร์ต่ำย 
9.205 น.ส. กิ่งแก้ว คุ้มโพธิ์น้อย 
9.206 น.ส. ภำวิตำ แจ่มจ ำรัส 
9.207 น.ส. ณัฐนันท ์ อุตโม 
9.208 น.ส. สำลินี มณีวงศ์ 
9.209 นำย พงศกร ทรัพย์ดำว 
9.210 น.ส. ปุรฉัตร หำสุนทรี 
9.211 น.ส. ภำรดี นบวิสุทธิโสภณ 
9.212   ว่ำที ่ร.ต.หญิงกำญจนำ นับงำม 
9.213 น.ส. ปิยดำ ธำระ 
9.214 น.ส. สวรินทร์ ละครรำช 
9.215 น.ส. เกวลี เกลียวกลม 
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9.216 น.ส. ปวิชญำ ชนะวงศ์ 
9.217 น.ส. ศุภำกร สุดเลิศ 
9.218 น.ส. ศิรำภรณ ์ ซ ำศิริ 
9.219 น.ส. ศิรประภำ ศิลำสุวรรณ 
9.220 น.ส. ศิรนิันต์ ชีวรัตน ์
9.221 น.ส. อธิชำ สุขสุศิลป์ 
9.222 น.ส. บุรัสกร พิมแพง 
9.223 น.ส. ปวำรลี คล้ำยหิรัญ 
9.224 น.ส. สุทธิดำ เพ็ชระ 
9.225 นำย ชนะศักดิ์ กำเผือก 
9.226 น.ส. กชพร บุญมี 
9.227 น.ส. สุภำวด ี เจริญรูป 
9.228 น.ส. สุพรรษำ เปรี้ยวเขียว 

 

10. ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (1367) แผนกควบคุมคุณภำพชีววัตถุ 1 กองประกันคุณภำพชีววัตถุ  
      กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-413) 
 

10.1 น.ส. ณฐพร พวงสมบัติ 
10.2 น.ส. นพวรรณ พ่ึงกสิกร 
10.3 น.ส. ชลดำ แก้ววรรณำ 
10.4 น.ส. ธนภรณ์ คล้ำยแก้ว 
10.5 น.ส. อังชนิตำ จันทบุรี 
10.6 นำย จิติวัฒนำ พูลเกษม 
10.7 น.ส. ธิดำรัตน์ อินทร์วงศ์ 

 
11. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (0131) แผนกสอบเทียบ 1 กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร 
     (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 5-435) 
 

11.1 นำย ประภัสร ์ วัดสำ 
11.2 นำย ทัตพงศ์ สิทธิ์เสนำ 
11.3 น.ส. ศิริลักษณ์ บุญเกิด 
11.4 นำย จักรกฤษณ์ สิงห์ทอง 
11.5 นำย จักรพันธ์ โพธิ์ศรี 
11.6 น.ส. นุจรินทร์ มีนอำรีย์ 
11.7 นำย อนุสรณ์ บุญมำก 

 

12. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1516) แผนกสอบเทียบ 2 กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร 
     (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 5-103) 
 

12.1 นำย ทองจันทร์ บุตะเคียน 
12.2 นำย ภำกร หนูเนียม 
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12.3 น.ส. กนิษฐำ ปรำงนวล 
12.4 นำย คเชนทร์ ช้ำงสุวรรณ์ 
12.5 นำย สุขเกษม วงษ์น้อย 
12.6 นำย อนันต์ กิจขุนทด 
12.7 นำย ศุภสิทธิ์ ยุวรรณศรี 
12.8 นำย พชรพล ประจิตร 
12.9 น.ส. ศิรินทร สำยป๋ำ 

 

13. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1037) แผนกบริหำรและแผนงำน กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนัก  
     อ ำนวยกำร (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-514) 
 

13.1 น.ส. สุริษำ รำชเมืองฝำง 
13.2 นำย พุฒิพงศ์ ธีระดิษฐ์ 
13.3 นำย จักรกฤษฎิ์ชัย สุขแย้มศรี 
13.4 นำย ชยำนันท์ ชนรักษ์ธรรม 
13.5 นำย ณภัทร เกิดบุญมำ 
13.6 นำย จตพร บัวโพธิ์ 
13.7 น.ส. ภคมน กุลวัฒนโกศล 
13.8 นำย เกริกพล ศรีวิบูลย์ 
13.9 น.ส. ชฎำพร ชุมตรีนอก 

 

14. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2649) แผนกงำนอำคำรและระบบน้ ำ กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
      (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202) 
 

14.1 นำย จำรภัฏ พันธุ์ลำภะ 
14.2 นำย วรำกร อุตตะพัง 
14.3 นำย ธงชัย ด ำรงอยู่สุข 
14.4 นำย นัฐพล พรศรี 
14.5 นำย อนุวัฒน์ ตรุณพิณ 
14.6 นำย รัฐนนท์ ทุมสทิธิ์ 
14.7 นำย ศุภกำนต์ สงประชำ 
14.8 นำย นพอนันต์ บุญอำจ 
14.9 นำย จักรพันธ์ โพธิ์นำคร 

14.10 นำย ธนพล อรรถพรพิมล 
14.11 นำย ณภัทร ปรีชำกิติกุล 
14.12 นำย ศุภชัย ดอนทองดี 
14.13 นำย นิตินันท ์ ฉิมเชื้อ 
14.14 น.ส. วินัดดำ ปลอดสวัสดิ์ 
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15. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2651) แผนกงำนไฟฟ้ำและระบบสนับสนุนกำรผลิต กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิต 
      ยำรังสิต 1 (ล ำดับที่ 15.1 – 15.14 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202 
           ล ำดับที่ 15.15 – 15.24 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202A) 
  

15.1 นำย ธีรยุทธ จันทร์ไพศรี 
15.2 นำย กฤษณพงศ์ ล้วนพฤกษ์ 
15.3 นำย วิฑูรย์ โพธิ์แก้ว 
15.4 นำย พรเทพ สีฟ้ำ 
15.5 นำย ชัยวัฒน ์ แย้มเงิน 
15.6 นำย เดชำพล จูชำวนำ 
15.7 นำย วรวุฒ ิ หมีค ำ 
15.8 นำย ศุภกิตติ์ อดเหนียว 
15.9 นำย อำชวิน แก้วจ ำรัส 

15.10 นำย ณรงค์ฤทธิ์ สมพงษ์ 
15.11 นำย ระพีพงษ์ เพ็ชรสมร 
15.12 นำย สิทธิศักดิ์ ห้องหลี 
15.13 นำย ปรีชำ สระแก้ว 
15.14 นำย จตุพล นำมกร 
15.15   ว่ำที ่ร.ต.ธีรเดช โจมพรม 
15.16 นำย ศรำวุธ พูลอ้น 
15.17 นำย วัชระพงษ์ มำรศรี 
15.18 นำย ธนำกำร ดีมำก 
15.19 น.ส. ภัทรภร กันธิยำ 
15.20 นำย ธนำกร ไชยรำช 
15.21 นำย จักรกฤษณ์ เรียนสูงเนิน 
15.22 นำย ณัฐพล สำรพงษ์ 
15.23 นำย กฤษดำ มงคล 
15.24 นำย ธนวัฒน ์ ไวคุณำ 

 

16. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (0159) แผนกซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรกลโรงงำน กองบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล ฝ่ำยเทคโน 
     โลยีและวิศวกรรม (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202A) 
 

16.1 นำย ศรัณย์ ครึ่งมี 
16.2 นำย อนุพันธ์ อ่อนนิม 
16.3 นำย กนกพันธ์ นะต๋ำ 
16.4 นำย ณัฐวุฒิ ส่งบุญธรรม 
16.5 นำย พิธำร บุญศรี 
16.6 นำย อนำวิน นำคีสังช์ 
16.7 นำย ธนกร พลอยประดับ 
16.8 นำย วีรยุทธิ ร่มค ำ 
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16.9 นำย ชนินทร์ ดุลยำกร 
16.10 นำย พชร ผดุงชอบ 
16.11 นำย ชำริติ ชัยชน 
16.12   ว่ำที ่ร.ต.บุญสยำม ขัตบุญเรือง 

 

17. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1869) แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกัน 
     คุณภำพ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-513) 
 

17.1 นำย ประพันธ์ จันโท 
17.2 น.ส. กนกวรรณ ทุ่มแก้ว 

 

18. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2377) แผนกมำตรฐำนวัตถุดิบ 2 กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกัน 
     คุณภำพ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-513) 
 

18.1 นำย วัชรพล คงเสรีด ำรง 
18.2 นำย นพฤทธิ์ กลิ่นหอม 

 

19. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2717-2718) แผนกงำนมำตรฐำนระบบผลิต กองมำตรฐำนกำรผลิต  
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ล ำดับที่ 19.1 - 19.8 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-514 
         ล ำดับที่ 19.9 - 19.10 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-515) 
 

19.1 นำย เกรียงไกร เพ็ญจันทร์ 
19.2 นำย ธงชัย สำรพงษ์ 
19.3 นำย วัชรพงษ์ วันพรมมิน 
19.4 นำย นคร ยืนนำน 
19.5 นำย สุทธิชำติ เพชรภำน 
19.6 นำย นพรัตน์ สุดำทิพย์ 
19.7 นำย สหรัฐ จันทร์อ่น 
19.8 นำย พรประทำน อ้นชนบท 
19.9 นำย นฤเบศร์ ชัยชรำแสง 

19.10 นำย ณัฐพงษ์ บุญไล้ 
 

20. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2715-2716) แผนกงำนมำตรฐำนกระบวนกำรผลิต กองมำตรฐำนกำรผลิต  
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-513) 
 

20.1 นำย ธนินทร์ ทรัพย์คง 
20.2 นำย เมธัส มีสมบัติ 
20.3 น.ส. วำริน วำมำหมัด 
20.4 น.ส. อรปรีญำ โพธิ์โต 
20.5 น.ส. อรัทยำ เมฆสุวรรณ์ 
20.6 น.ส. สุชญำ แซ่เจี่ย 
20.7 น.ส. สดุดี ผลมะขำม 
20.8 น.ส. สุทธิดำ มูลจินดำ 
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20.9 นำย นครินทร์ พรมเมืองขวำ 
20.10 น.ส. นิโลบล พรหมมำ 
20.11 น.ส. วนิศำ เพ็ชรขุนทด 
20.12 นำย ปิยะณัฐ กำหำวงศ์ 

 

21. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2714) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 3 กองบริหำรระบบคุณภำพ  
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-513) 
 

  21.1  น.ส. ชัญญำนุช บ ำรุงจิตร 
21.2 น.ส. ขนิษฐำ ผะงำตุนัด 
21.3 นำย ณัฐพงศ์ รำชิวงศ ์
21.4 น.ส. นภำวรรณ ศรีมหำดไทย 
21.5 น.ส. กำญจนำ ฉ่ ำเสำวรส 

 

22. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (1658) แผนกบริหำรและแผนงำน กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-414) 
 

22.1 น.ส. วรัสยำ วงศ์ซอ 
22.2 น.ส. ปวีณ์ธิดำ สโมสร 
22.3 น.ส. พัชรำภรณ์ หยั่งถึง 
22.4 นำย นรินทร์พันธุ์ ขำวรุ่งเรือง 
22.5 น.ส. ปำริตำ มลิวัลย์ 
22.6 น.ส. สุภำพร แน่กลำง 
22.7 น.ส. สุพัตรำ ค ำผำย 
22.8 น.ส. พัชรีรัตน์ พลอยเลี้ยง 
22.9 น.ส. กัณทิชำ คล่องเชิงสำร 

22.10 น.ส. มนทกำนต์ ไม่หวำดยุทธ 
22.11 น.ส. สุรพี เมฆหมอก 
22.12 น.ส. หนึ่งฤทัย ตำปิก 
22.13 น.ส. จิรำพัชร ภักดีรักษ์ 
22.14 นำย ประพนธ์ ศรีสุริยำมินทร์ 

 

23. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (0431) แผนกเงินเดือน กองตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-414) 
 

23.1 น.ส. สุมลรัตน์ มงคลแสง 
23.2 น.ส. ผกำวรรณ ใจหลวง 
23.3 น.ส. นันทิกำนต์ เนียมใจวงศ์ 
23.4 นำย สิรินทร์ ธัญวณิชกุล 
23.5 น.ส. อนุตร ทองเกษร 
23.6 น.ส. พัชรำพร ข ำวงษ์ 
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/23.7 น.ส.ฝำกฝัน..... 



23.7 น.ส. ฝำกฝัน คงอ่ิม 
23.8 น.ส. นิดำ นิภำชนะเกณฑ์ 
23.9 น.ส. จินตนำ เขียวชอุ่ม 

23.10 น.ส. สุพรรษำ ศรีจันอินทร์ 
23.11 น.ส. วรำงคนำ แสงทองไทย 
23.12 น.ส. ธนวรรณ รำชนิวงศ ์
23.13 น.ส. พรวิมล พรเจริญพิทักษ์ 

 

24. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2695-98) แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale กองกำรผลิต  
      โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-515) 
 

24.1 นำย ปรัชญำ พิมสอน 
24.2 นำย วัชรภัทร นิลสนธ ิ
24.3 นำย สำโรช เนำว์ประดิษฐ์ 
24.4 นำย ณัฐธวัช แสงแก้ว 
24.5 นำย สุเทพ ชำบุรี 
24.6 นำย ชนินทร์ วัดสำ 
24.7 นำย กิตติศักดิ์ ค ำเหลื่อม 
24.8 นำย ธนำกร ถูกใจ 
24.9 นำย วชิระ ตำพะขำว 

24.10 นำย พงศกร ไชยมงคล 
24.11 นำย อนันต์ชัย อนันตวิภำค 
24.12 นำย ภำณุพงศ์ สมมุติรัมย์ 
24.13 นำย ชนำทิพย์ ชนะแดง 
24.14 นำย ธวัชชัย ทันธิมำ 
24.15 นำย จักรพันธ์ นุ่มจินดำ 
24.16 นำย ชัยวุฒ ิ ภักด ี
24.17 นำย พีรวัฒน์ สุวรรณโสภิต 
24.18 นำย ฉัตรชัย ผลจันทร์ 
24.19 นำย วิวัฒน์กุล อดิศักดิ์สกุล 
24.20 นำย โกมินทร์ กระขำว 
24.21 นำย ฉัตรชัย แก้วกระจ่ำง 
24.22 นำย นัฐวุฒ ิ ธิบดี 

  

25. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (2701) แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-515) 
 

25.1 นำย วรพงศ์ ผ่องอ ำไพ 
25.2 นำย ฐิติพันธ์ สุวรรณชัยประเสริฐ 
25.3 น.ส. วิภำวรรณ ์ ปันฝั้น 
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25.4 นำย ณัฐพล ไชยศรี 
25.5 นำย กฤษณำ ศรีใจอินทร์ 
25.6 นำย พภัทร พรหมสุเนตร 
25.7 นำย ณัฐวัฒน์ เสน่หำ 
25.8 นำย วีรณัฐ ไชยโอสถ 
25.9 นำย ภำนุมำศ นิลเพชร 

25.10 นำย พรภวิษย์ เสมอภำพ 
25.11 นำย ณิชชำ คณวิวัฒนกูล 

 

26. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0870) แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-414) 
 

26.1 น.ส. ดวงฤดี ถำดทอง 
26.2 น.ส. น้ ำทิพย์ จิตต์ซื่อ 
26.3 นำย ธงชัย เต็มเปี่ยม 
26.4 น.ส. ชุรีย์ นำควิจิตร 
26.5 น.ส. รดำ ดวงจันทร์ 
26.6 น.ส. จิณัฐชฎำ จันทรโชติ 
26.7 น.ส. รำตรี แตงทอง 

  

27. ต ำแหน่ง ช่ำงพิมพ์ 2 (0311) แผนกงำนพิมพ์ กองกำรพิมพ์ ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ช้ัน 5 ห้อง 3-513) 
 

27.1 นำย อัศวิน หงษ์ทอง 
27.2 นำย ภำคภูมิ อ่อนฉลวย 
27.3 นำย อรุณรัชช์ ทองอุดม 
27.4 นำย ณัทพงศ์ ชัยจันทร์ดี 

 

28. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (2252) แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนภูมิภำค กองกำรขำยภำคเอกชน  
     ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-414) 
 

28.1 นำย นำทธชัย ปล้องสูงเนิน 
28.2 น.ส. พัชรำภำ ยอดด ำเนิน 
28.3 น.ส. ปัญจำภรณ์ ปรีดำผล 

 

29. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0745) แผนกร้ำนค้ำ 1 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (ล ำดับที่ 29.1 -29.3 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-414 
     ล ำดับที่ 29.4 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-415) 
 

29.1 น.ส. ฐิติกำ เอ่ียมกระซ้อน 
29.2 นำย ธนพนธ์ ยิ้มพลำย 
29.3 น.ส. บุษศพร อนุสรณ์สิทธิ์ 
29.4 นำย อุดมวิทย์ แสนกล้ำ 
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30. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0778) แผนกร้ำนค้ำ 2 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-415)  
 

30.1 น.ส. พัชรำ เพ็ชรรักษ์ 
30.2 น.ส. เอมอร แสวงสุข 

  

31. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0783) แผนกร้ำนค้ำ 3 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-415) 
 

31.1 น.ส. ณิชชำ แพทย์มด 
31.2 น.ส. ปัทมำวรรณ วรกำญจนำ 
31.3 นำย เกษมสันต ์ พรหมสอำด 

 

32. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0734)(0808) แผนกร้ำนค้ำ 4 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและ 
     กำรขำย (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-415) 
 

32.1 นำย ภรัณยู เมตมำตร์ 
32.2 น.ส. ศิริลักษณ์ ชินค ำ 
32.3 นำย ธิติพล เอ่ียมสอำด 
32.4 นำย กฤติน เจริญสุข 
32.5 น.ส. ปวิชญำ ยิ้มย้อย 

 

33. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0854) แผนกส ำรองวัตถุดิบ 3 กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและ 
     ผลิตภัณฑ์ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-415) 
 

33.1 นำย ปรีชำ นุชประเสริฐ 
33.2 น.ส. ชลฤดี ขันตี 
33.3 น.ส. จุฑำมำศ ทิพย์สมบัติ 
33.4 น.ส. จิรำรัตน์ ชัยวงษ์ 
33.5 นำย พีรพัฒน์ เกิดเปี่ยม 
33.6 น.ส. ชิดชนก สุดำจันทร์ 
33.7 นำย นฤเบศร์ เกษบุญมี 
33.8 นำย ธนะรัชต์ รุ่งเจริญ 
33.9 นำย สุรัตน์ อรรคสุทธิกุล 

33.10 น.ส. ชนิดำ พันธุระ 
 

34. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0974) แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์  
     ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-415) 
 

34.1 น.ส. กรัณฑำณำ วงษ์เจริญ 
34.2 นำย สิทธิชัย กลิ่นกรอง 
34.3 น.ส. ธนิตำ ไชยเลิศ 
34.4 น.ส. มัณฑนำ เรือนบัว 
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35. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.โท/ป.เอก (50593-94) กลุ่มงำนด้ำนบริหำรงำนวิจัย กลุ่มสนับสนุนงำนวิจัย  
     สถำบันวิจัยและพัฒนำ (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 5-432) 
 

35.1 น.ส. วิทยำภรณ์ คงอยู่ 
35.2 น.ส. จินตนำ จินำอ่อน 
35.3 น.ส. ชนัญชิดำ ส ำรำญถิ่น 
35.4 น.ส. ศิรินทร์กำญจน์ เทพมำลี 
35.5 น.ส. นวลพรรณ วีระเวชสุกิจ 
35.6 น.ส. กนเกศ จินะใจหำญ 
35.7 น.ส. ชวิศำ เขียวแดง 
35.8 นำย ฉัฏฐพิศุทธิ์ สัญชำติ 
35.9 นำย นฤทธิ์ ฝ่ำยบุตร 

35.10 น.ส. ปำเลวี งำมข ำ 
35.11 น.ส. สุกัญญำ ตั้งทวีวัฒนำ 
35.12 น.ส. ธวัลรัตน ์ กอบเกียรติถวิล 
35.13 น.ส. สรัญญำ สุวัณนะสิริ 
35.14 นำย เธียรชัย ชุปวำ 
35.15 น.ส. พิมพ์ชนก บัวประดิษฐ์ 
35.16 นำย ภำณุพงษ์ แสงเพชร 
35.17 น.ส. นำรินทร์ สนธิกัณย์ 
35.18 น.ส. รวิวรรณ จันทร์ขำว 
35.19 นำย วิชญะ สุทธิสัณหกุล 
35.20 น.ส. ขนิษฐพร ไตรศรัทธ์ 
35.21 นำย ธันฐกรณ ์ นิตยะ 
35.22 น.ส. จิตตินันท์ ทองเที่ยงธรรม 
35.23 น.ส. โสภิต เพชรสังข์ 
35.24 น.ส. จินดำรัตน์ ปริโยธร 
35.25 นำง สินีพร จันทร์สว่ำง 
35.26 น.ส. สุภำศินีย์ เสถียรโชค 
35.27 น.ส. พิทยำพร บุญทำค ำ 
35.28 น.ส. ริญญำภัทร์ สุขเข 
35.29 น.ส. ณัฐพร คืนดี 
35.30 น.ส. มนัชญำ สุรบุตร 
35.31 น.ส. กมลชนก ช่วยบ ำรุง 
35.32 น.ส. จักรีรำ ปัญญำแก้ว 
35.33 น.ส. นภำวรรณ แย้มชื่น 
35.34 น.ส. จุฑำมำศ ค ำสีแก้ว 

ลูกจ้างประจ า 
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35.35 น.ส. ปัทมำ สุภำผล 
35.36 นำย ธนศักดิ์ แก้วสมบูรณ์ 
35.37 น.ส. ภำวศุทธิ แสงดี 
35.38 น.ส. พุธิตำ โชคเหรียญสุขชัย 
35.39 น.ส. อรทัย ภักด ี
35.40 น.ส. จิตรวดี อินธิรำช 
35.41 น.ส. นฤนำท เทศศรีเมือง 
35.42 น.ส. ธิดำรัตน์ ผลพิบูลย์ 
35.43 น.ส. อรปภำ นิโครธำนนท์ 
35.44 น.ส. ณัฐกฤตำ ประเสริฐโสภำ 
35.45 น.ส. กำนต์ชนก ศิริสอน 
35.46 น.ส. สุพรรษำ จันทร์เพ็ญ 
35.47 น.ส. ฐิศิรักษ์ วรพัฒน์ผดุง 
35.48 นำย ยุทธกำญจน์ วัฒนะ 
35.49 น.ส. วทันยำ คลำยแก้ว 
35.50 นำย นูรำลิศ มะยูโซะ 
35.51 น.ส. ธนิยำ สังข์ทิตนุ 
35.52 นำย นฤพงศ์ ภูนิคม 
35.53 นำย นิติเนตร เกษสุวรรณ์ 
35.54 น.ส. เธียรรัตน์ หลีวิจิตร 
35.55 น.ส. ภัทรพร เสนำจันทร์ 
35.56 น.ส. ชนำกำนต์ หวำนเสร็จ 
35.57 น.ส. ภัทรำภรณ์ ทองสมจิตต์ 
35.58 น.ส. สุจิตรำ เอ่ียมส ำอำงค์ 
35.59 น.ส. วรินทร ศรวิเศษ 
35.60 น.ส. อิสรำภรณ์ วิรุฬหธำดำพงศ์ 

 

36. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.ตรี (42121) แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล กองกำรขำยภำครัฐ  
     ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย (หอ้งสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 5-103) 
 

36.1 น.ส. วรัสว์กร พวงเกำะ 
36.2 น.ส. มนสิชำ สีหรำช 
36.3 นำย ธนพันธ์ กำญจนขจิต 
36.4 นำย เธียรพงศ์ ชุปวำ 
36.5 นำย รณชัย ธิโป 
36.6 นำย เอกชัย หอกิจเจริญ 
36.7 น.ส. วีรวรรณ จันน้ ำท่วม 
36.8 น.ส. กนกวรรณ กองแก้ว 
36.9 น.ส. เมทินี ภูชมศรี 
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36.10 นำย วีระยุทธ สุวรรณเนตร 
36.11 น.ส. มุกธิดำ สำยสกุลรัตน์ 
36.12 นำย ภำสวร หำมนตรี 
36.13 นำย ธัญญ์พงศ์ สระค ำจันทร์ 
36.14 น.ส. โยธะกำ เย็นวัฒนำ 
36.15 น.ส. จิรำภรณ์ โฮมแพน 
36.16 น.ส. พัทธ์นดำ นำคำ 

 

37. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.ตรี (40595) กลุ่มงำนด้ำนบริหำรงำนวิจัย กลุ่มสนับสนุนงำนวิจัย สถำบันวิจัย 
     และพัฒนำ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-514) 
 

37.1 น.ส. หทัยชนก เรืองเดช 
37.2 น.ส. ยลดำ พนำลัยรักษ์ 
37.3 น.ส. ปรำรถนำ สุขภิรมย์ทอง 
37.4 น.ส. มำนิตำ มำรมย์ 
37.5 นำง กฤติญดำ ชีพประกิต 
37.6 น.ส. อำภัสสร สมบุญลำภ 
37.7 นำย กฤษณะ แก้วเรือนทอง 
37.8 น.ส. รุ่งรัตน์ วัฒนำทิพยธ ำรงค์ 
37.9 นำย วันชนะ ศิริเลิศรุ่งเรือง 

37.10 น.ส. ฐิติมำ นำมนำ 
37.11 น.ส. รุจิรำ บุษบำ 
37.12 น.ส. ธนินทร อ้วนล่ ำ 
37.13 น.ส. นลินญำ สว่ำงจิตต์ 
37.14 น.ส. กัลยำ สิงห์ศักดิ์ 
37.15 น.ส. อำรีรัตน์ หะริตำ 
37.16 น.ส. วิรำวรรณ อ่อนศรี 
37.17 นำย ณัฐวุฒิ คงปำน 
37.18 นำย กฤษณะปกรณ์ ริดมัด 
37.19 น.ส. กนกอร สิริแวว 
37.20 นำย วทัญญ ู เกียรติก ำจร 
37.21 น.ส. นิศำรัตน์ ชัยยะ 
37.22 น.ส. สุธำสิน ี บุญเกิด 
37.23 น.ส. ณัฐรดำ ศิริธนำกิจ 

 

38. ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.ตรี (40591) กลุ่มงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์ สถำบันวิจัย 
     และพัฒนำ (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 5-103) 
 

38.1 น.ส. สิวำรัตน์ รัตนะโค้น 
38.2 น.ส. จิตติมำ จุลสวัสดิ ์
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38.3 นำย กฤตเมธ ธมธำรำธิคุณ 
38.4 น.ส. ทักษิณันต์ โชติช่วง 
38.5 น.ส. สุพรรษำ จันทร์ขำว 
38.6 น.ส. อำรีนำ หลำนต ำ 
38.7 น.ส. พรสุดำ นิลพัสด์ 
38.8 นำย วิรัตน์ รอดเกลี้ยง 
38.9 น.ส. บุษยมำส หัตถจีร 

38.10 น.ส. กนกวรรณ อุ่นเสียม 
38.11 น.ส. จีรนันท์ อินทอง 
38.12 น.ส. นำปีดะห์ มำมุ 
38.13 นำย ปฏิภำณ ฉัตรเงิน 
38.14 นำย ชำนน สกุลอินทร์ 
38.15 น.ส. จิตภำวรรณ โชหน ู

 

39. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30479) แผนกงำนโครงกำร กองประชำสัมพันธ์ ส ำนักอ ำนวยกำร 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202A) 
 

39.1 น.ส. รุ่งทิวำ สำยกระสุน 
39.2 น.ส. ชญำนิศ โม่มำลำ 
39.3 นำย ธนำกร สังกำรี 
39.4 นำย ปรัชญำ บุญนำม 
39.5 น.ส. ศศิวรรณ เสำเสริมศร ี
39.6 น.ส. รวิวรรณ ฉัพพรรณรังษี 

 

40. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30480) กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักอ ำนวยกำร 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-415) 
 

40.1 นำย วีระวงค ์ มะลิแย้ม 
40.2 น.ส. อำณัฐตำ วันหมัด 
40.3 นำย วิเชียร รู้เงื่อน 
40.4 นำย ภูชิสส ์ เกตุค ำ 
40.5 นำย จักรพันธ์ แก้วพันธุ์ศรี 
40.6 นำย พงศธร แดงโชติ 
40.7 นำย จิตติพงษ์ พุ่มหนองเป็ด 
40.8 น.ส. มำลิสำ จิตถำวร 
40.9 นำย วีรเศรษฐ์ ชำวนำ 

40.10 นำย ณรงค์ศักดิ์ ประเสริฐสุข 
40.11 นำย พิเชฐ แสนก๋ำ 
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41. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30526) กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำด 
     และกำรขำย (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-415)  
 

41.1 น.ส. สุกัญญำ ชูผล 
41.2 น.ส. ศศิวิมล พวงทอง 
41.3 น.ส. ธิดำรัตน์ นำชีวะ 
41.4 น.ส. ณัฐกฤตำ พิชำชญำกรณ์ 

 

42. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30567) กองพัฒนำระบบคุณภำพ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-510) 
 

42.1 นำย นิธิวัฒน ์ ภักด ี
42.2 น.ส. จินตนำ ชูยศ 
42.3 น.ส. อุไรวรรณ พร้ำวหอม 
42.4 น.ส. กัญญำภัทร ชลคีรี 
42.5 น.ส. กฤติยำ รัตนวงษ ์
42.6 นำย กชกร หุ่นยนต์ 
42.7 น.ส. ชัญญำภัค เจริญสุข 
42.8 น.ส. ปรียำภรณ์ ศิริมหำ 
42.9 น.ส. อำรีย์ เรืองส ำรำญ 

42.10 น.ส. อณิติยำ สำระ 
42.11 น.ส. พัชรีญำ โปรดปรำน 
42.12 น.ส. สุพรรษำ รูปเหมำะ 
42.13 นำย สุรชัย มั่นด ี
42.14 น.ส. สุรัสวด ี คชรัตน์ 
42.15 น.ส. วำรินี เนียมสูงเนิน 
42.16 น.ส. รุ่งทิวำ จุลศรี 

 

43. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (32472) แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 2 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์  
      ฝ่ำยประกันคุณภำพ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-513) 
 

43.1 น.ส. ดริญญำ บัวใหญ่ 
43.2 นำย ธนวัต ตรงเจริญทรัพย์ 
43.3 นำย เกริกฤทธิ์ ธรรมร่มดี 

 

44. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30568) แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 1 กองตรวจสอบ   
     คุณภำพทำงจุลชีววิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
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45. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30569) แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 2 กองตรวจสอบ 
      คุณภำพทำงจุลชีววิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ  
 

    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
46. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (32240) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 กองบริหำรระบบคุณภำพ       
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-513) 
 

46.1 น.ส. พรศิริ ผันกระโทก 
 

47. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30570-71) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 กองบริหำรระบบคุณภำพ  
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 

48. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30572) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 กองบริหำรระบบคุณภำพ    
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 

49. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30025) แผนกงำนวิเครำะห์ 2 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-513) 
 

49.1 นำย ธนเบศร์ ก้องวิริยะไพศำล 
 

50. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30588)(32164) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกัน 
     คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-513) 
 

50.1 นำย ปวริศ เรืองเกตุ 
50.2 นำย ภำณุจิตร ศรียำรันต์ 
50.3 น.ส. สิริพันธุ์ ใจแสวง 

 

51. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30590) แผนกงำนชีววิเครำะห์ กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ 
  โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-513) 
 

51.1 น.ส. ลลิตำ พุทโธวำท 
51.2 น.ส. นภษร ระวีวงษ ์
51.3 น.ส. ปริสชำติ สุขบัว 
51.4 น.ส. ศิริลักษณ์ โนรี 
51.5 น.ส. ฐิติภรณ์ แก้วเจริญ 

 

52. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (32017) กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-513) 
 

52.1 น.ส. เพ็ญผกำมำศ นพโสภณ 
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53. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20481) แผนกแผนงำนฝึกอบรมและพัฒนำ กองพัฒนำบุคลำกร  
  ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-510) 
 

53.1 น.ส. วรรณศิริ กนกนำค 
53.2 น.ส. พรรณิภำ จัดรส 

 

54. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20524-25) ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
  (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-510) 
  

54.1 น.ส. ชนันญำ พลัดเกตุ 
54.2 น.ส. วรรณพร เมฆประยูร 

 

55. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20527) กลุ่มงำนลูกค้ำสัมพันธ์ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำด
  และกำรขำย  
 

     - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 

56. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20528) กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำด
  และกำรขำย 
 

     - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 

57. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20541) แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล กองกำรขำยภำครัฐ  
  ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

     - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 

58. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20540) แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนกลำง กองกำรขำย
  ภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-510) 
 

58.1 นำย ณัฐพล โภควัฒน ์
 

59. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20529-35) แผนกร้ำนค้ำ 1 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและ
  กำรขำย (ล ำดับที่ 59.1 – 59.3 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-510) 
       (ล ำดับที่ 59.4 – 59.10 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-511) 
 

59.1 น.ส. วรำทิพย์ สรวยงำม 
59.2 นำย คมชำญ ทองทับทิม 
59.3 นำย ทิวำ บุญรินทร์ 
59.4 น.ส. กำญจนำ งำมยิ่ง 
59.5 น.ส. นลินทิพย์ ครองยุทธิ์ 
59.6 นำย ภูวเดช พุฒจันทร์ 
59.7 น.ส. นพรัตน์ ข ำประสำท 
59.8 น.ส. อุษำ บุญยะวันตัง 
59.9 น.ส. นิษำ ค ำเถ่ือน 

59.10 น.ส. จิรภิญญำ ศรีเมืองช้ำง 
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60. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ  ปวช. (20536) แผนกร้ำนค้ำ 2 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
  (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-511)  
 

60.1 นำย พงษ์พิทักษ์ วงศ์สุวรรณ 
 

61. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20537-38) แผนกร้ำนค้ำ 3 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและ 
   กำรขำย (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-511) 
 

61.1 น.ส. แพรวไพริน พันธ์เพ็ง 
61.2 นำย วสุรัตน์ สุขเสน 

 

62. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20539)(22202) แผนกร้ำนค้ำ 5 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำด
  และกำรขำย (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-511) 
 

62.1 น.ส. รุ่งรวี ศรอินทร์ 
 

63. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (22015) ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-511) 
 

63.1 นำย ธนัช บุญสอน 
63.2 น.ส. กัณฑิมำ บุญรอด 

 

64. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (22004) แผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำร 
  พัสดุและผลิตภัณฑ์ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-511) 
 

64.1 น.ส. ชลลดำ สุขสมบัติ 
 

65. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20542) แผนกบริหำรกำรสั่งซื้อ 2 กองบริหำรกำรสั่งซื้อ ฝ่ำยบริหำรพัสดุ
  และผลิตภัณฑ์  
 

     - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 

66. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20553-56) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำย
  ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-511) 
 

66.1 น.ส. สุปรำณี สมัครศรี 
66.2 น.ส. วิลำสิน ี อ่ิมกระโทก 
66.3 น.ส. ศรัญญำ เทศกระทึก 
66.4 น.ส. สุทัตตำ เพลัย 
66.5 นำย สุทธิพงษ์ ทับฉ่ ำ 
66.6 น.ส. ระวีวรรณ เข็มชู 
66.7 นำย ณัฐดนัย วงศ์สวัสดิ์ 

 

67. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20521-22) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
  (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-515) 
 

67.1 นำย ปิยะนันท์ ทองไพจิตร์ 
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68. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20559) แผนกมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์ 1 กองมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์  
  ฝ่ำยประกันคุณภำพ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-515)  
 

68.1 นำย กฤษณชัย เนียมพันธ์ 
68.2 นำย กิตติ แก้วพรหมมำน 

 

69. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20557) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำย   
  ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-515) 
 

69.1 นำย ศรัณย์พร บุตรเผียน 
69.2 น.ส. ณัฏฐนิชำ จันทร์สุข 

 

70. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10523) กลุ่มควบคุมคุณภำพ โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะ
  กลุ่มเบตำ-แลคแตม (อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 5-104) 
 

70.1 น.ส. กิตติมำ ชำดหรคุณ 
70.2 น.ส. ชลธิชำ ฉิมอ้อย 
70.3 น.ส. นรำณีย์ ดุลกล้ำเดช 

 

71. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (00579) แผนกพัฒนำกระบวนกำรผลิต กองมำตรฐำน
  กำรผลิต ฝ่ำยประกันคุณภำพ (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 5-104) 
 

71.1 น.ส. มิ่งขวัญ เกษปทุม 
71.2 น.ส. สุพิชฌำย์ บ้ำนเกำะ 

 

72. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10560-65)(12215) กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกัน
  คุณภำพ (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 5-104) 
 

72.1 นำย ปุณณรัตน์ เนื่องปิยำ 
72.2   จ่ำอำกำศโทวีรภัทร จันตำวงศ ์
72.3 น.ส. กิ่งกำญจน์ บุญหนัก 
72.4 น.ส. ณิชำภำ เชื้อปรำงค์ 
72.5 นำย ยุทธชัย กันศรีเวียง 
72.6 น.ส. ชื่นกมล พรรณกำร 
72.7 นำย ณธน ภูศรีฐำน 
72.8 นำง อติพร โพธิ์ค ำ 
72.9 น.ส. มำนิตำ กมลเพ็ชร์ 

72.10 น.ส. ปพิชญำ ผำหลัก 
72.11 น.ส. ณัฐกฤตำ เขตจ ำนันท์ 
72.12 น.ส. นันธิญำ ฉำยวงษ์ปัญญำ 
72.13 น.ส. บุศรินทร์ สุบกำร ี
72.14 น.ส. ศิริพร พันธุ์สุ 
72.15 น.ส. ชิษณุชำ จันทจร 
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72.16 น.ส. มำริษำ คล้ำยคลึง 
72.17 น.ส. จำรุวรรณ ชอบเสียง 
72.18 น.ส. พรรณิภำ หำบุญมี 
72.19 น.ส. นพรัตน์ มีลำภ 
72.20 น.ส. ณัฐสุดำ นิยำทองหลำง 
72.21 นำย กิติพงษ์ รัตนัง 
72.22 น.ส. เสำวลักษณ์ ค ำชัยวงค ์
72.23 นำย องอำจ ยืนนำน 

 

73. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10586) แผนกงำนวิเครำะห์ 1 กองกำรควบคุมคุณภำพ 
   กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 5-104) 
 

73.1 น.ส. ทัศณีย์ โทบุตร 
73.2 นำย ชุมศิลป์ วงษ์นิกร 
73.3 น.ส. เสำวลักษณ์ ผิวบัวค ำ 
73.4 นำง วรำภรณ์ ดีเอ่ียม 
73.5 นำย อนุกูล อ่อนคล้ำย 

 

74. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10587) แผนกงำนวิเครำะห์ 2 กองกำรควบคุมคุณภำพ 
  กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 5-104) 
 

74.1 นำย เลิศฤทธฺ์ อินเดช 
74.2 น.ส. วรรณิศำ สืบสอำด 
74.3 น.ส. ชนำกำนต์ ดอกจันทร์ 
74.4 น.ส. กชมน พันธุ์โกศล 
74.5 น.ส. นัฐทริญำ หน่อสีดำ 
74.6 น.ส. ศิริพร ชิณวงศ์ 
74.7 น.ส. ภัสสร เกิดทวี 

 

75. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10589) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ  
  กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 5-105) 
 

75.1 น.ส. กัญญ์ณณัฎฐ์ ล ำน้ ำเที่ยง 
75.2   สิบเอกประกำศิต ห้อยกรุด 
75.3 น.ส. สุนิดำ สำแก้ว 
75.4 น.ส. วิภำวด ี วงค์ชู 
75.5 น.ส. จิรัชญำ ศรีแก้ว 
75.6 น.ส. สุดำรัตน์ สักลอ 
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76. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10566) แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1 กองมำตรฐำน
  ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 5-105)  
 

76.1 นำย อำกร ขวัญทอง 
76.2 น.ส. รินท์ลภัส อัครปัญญำทิพย์ 
76.3 น.ส. กัญญำพร พิมพ์สุธรรม 

 

77. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (12216) แผนกตรวจสอบควำมคงตัวของยำ กองมำตรฐำน
  ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 5-105) 
 

77.1 นำย อนุวิทย์ หำญสกล 
77.2 นำย ฤทธิชัย ยอดสระ 
77.3 น.ส. ปิยวรรณ จรูญแสง 
77.4 น.ส. ปวีณำ จงใจกลำง 
77.5 นำย ณัฐบวร สังข์ทอง 
77.6 นำย ณัฐภัทร ดีบ้ำนโสก 
77.7 น.ส. เมธำนุช กอผำ 

 

78. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10032) แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 1 กอง
  ตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 5-105) 
 

78.1 น.ส. ธิฐิวรดำ สัสดีเดช 
78.2 นำย อนุสรณ์ งิมขุนทด 
78.3 น.ส. ศิริลักษณ์ อัตสำร 
78.4 น.ส. อินทิรำ แซ่ตั้ง 
78.5 น.ส. มณียำ ประสำนวงศ์ 
78.6 น.ส. ศิริลักษณ์ พิมพ์ศร 

 

79. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10592) กลุ่มงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์ กลุ่มวิจัยเภสัช
  เคมีวิเครำะห์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 5-105) 
 

79.1 น.ส. อริยำ พิมพ์แก้ว 
79.2 น.ส. อรอนงค์ บุญเกิด 
79.3 น.ส. อำรียำ ด้วยงำ 

 

80. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (12056) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 กองบริหำร
  ระบบคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 5-105) 
 

80.1 น.ส. ธนพร ชูชีพ 
80.2 น.ส. ทัศนีย์ พิลำวงศ์ 
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81. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (02991) แผนกงำนตรวจสอบตนเองและผู้อื่น กองบริหำร
  ระบบคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 5-105) 
 

81.1 นำย โชคชัย เพ็ชรหล ำ 
81.2 นำย มหัศจรรย์ เชื้อประทุม 
81.3 น.ส. กรรณิกำร์ จุลโพธิ์ 
81.4 น.ส. ศิริพร ทำไชย 

 

82. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (12593) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ 
  กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 หอ้ง 5-105) 
 

82.1 น.ส. รุ่งกำนต์ จันทรมำส 
82.2 น.ส. นริศรำ คำดสนิท 

 

83. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10573) แผนกควบคุมคุณภำพชีววัตถุ 2 กองประกัน
  คุณภำพชีววัตถุ กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 5-105) 
 

83.1 น.ส. กนกพร วงษ์เสนำ 
 

84. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00080-87) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
  (ล ำดับที่ 84.1 – 84.6 ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 5-105 
      ล ำดับที่ 84.7 – 84.46 ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-352 
      ล ำดับที่ 84.47 ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-353) 
 

84.1 นำง คัทรียำ สุริยัง 
84.2 น.ส. อุษำ ศรีนุย 
84.3 น.ส. ชุดำ พุฒแย้ม 
84.4 น.ส. ชรินดำ แก้วใส 
84.5 น.ส. อุมำภรณ์ ฆำรสว่ำง 
84.6 นำย อรัชพร พูลบัว 
84.7 น.ส. กรรนิกำ ชัยชนะ 
84.8 นำย ตุลำ อุเทนสุต 
84.9 นำย ณัฐพล เจริญสุข 

84.10 นำย ธีรพงษ์ คชสินธุ์ 
84.11 น.ส. นริศรำ บ ำรุง 
84.12 นำย วีรวัฒน ์ อุดมแก้ว 
84.13 นำย สิทธิโชค สำยสุณี 
84.14 น.ส. สโรชำ ตำต๋ัน 
84.15 น.ส. ชรินทร์รัตน์ เหง้ำละคร 
84.16 นำย เดชำ พุทธิพงษ์ 
84.17 น.ส. สุภนิดำ ใจงำม 
84.18 น.ส. ทิพย์สุดำ สุขประเสริฐ 
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84.19 นำย สมเกียรติ หลั่นศิริ 
84.20 นำย ไตรรัตน์ รัตนวงศ ์
84.21 นำย พันศักดิ์ เอ่ียมสะอำด 
84.22 นำย รัตนชัย นิตยมงคล 
84.23 นำย พงศ์ศิริ บุญเกิด 
84.24 นำย วุฒิไกร อรบุตร 
84.25 นำย ชรินทร์ กำทอง 
84.26 น.ส. กมลรัตน์ คุ้มวงษ์ 
84.27 น.ส. ปนิดำ สีภ ู
84.28 น.ส. สุภำพร ศรีหำญ 
84.29 น.ส. วีระนุช ประยงค์ 
84.30 น.ส. อรชำ นกสกุล 
84.31 น.ส. ลัดดำวัลย์ วงษ์นวม 
84.32 น.ส. ลัดดำ สิงห์แก้ว 
84.33 นำย ศตวรรษ จันทร 
84.34 น.ส. วิกำญรัตน์ สุตันตั้งใจ 
84.35 นำย พลำกร สังขศิลำ 
84.36 น.ส. อำรีรัตน์ เจริญวัฒนำสุข 
84.37 น.ส. ณัฐชญำณ์ภำ ชัยทอง 
84.38 น.ส. พิชชำภำ เมตมำตร์ 
84.39 นำย เจษฎำ นำคมังสัง 
84.40 น.ส. กนกวรรณ ชูมณี 
84.41 นำย กฤตณรมศ์ ผลเจริญ 
84.42 นำย ธนศักดิ์ บุญทศ 
84.43 น.ส. วิลำวัณย์ ม่วงเปลี่ยน 
84.44 น.ส. ธรรมรส พุฒซ้อน 
84.45 น.ส. ดวงดำว ภู่ทอง 
84.46 น.ส. ชนิษฐำ พิทักษ์วงศ์ 
84.47 น.ส. ยุวดี สีดำสอน 

 

85. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00089) แผนกงำนคลังส ำรองวัตถุดิบ กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำ
  รังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-353) 
 

85.1 น.ส. จิรพรรณ ผดุงกิจ 
85.2 น.ส. กฤติยำ เสือบุญทอง 
85.3 นำย ชูเกียรติ ลี้กุล 
85.4 นำย ศักดิ์เทพ สุวรรณน ำปน 
85.5 นำย อภิสิทธิ์ ลิบูลย์ 
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86. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00088) แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิต 
  ยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-353)  
 

86.1 นำย ตระกูล วงศำ 
86.2 น.ส. ณิชำ กินนำรี 
86.3 นำย พนัฐศักดิ์ สวิงพงษ์ 
86.4 นำย รัตนะ ค ำเนียม 
86.5 น.ส. ธนิดำ สุวรรณภักด ี

 

87. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00584-85) แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป กองกำรคลังส ำรอง โรงงำน 
  ผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-353) 
 

87.1 น.ส. พรรณภำ ด ำดวน 
87.2 นำย เจษฎำงค์ ไทยเขียว 
87.3 น.ส. เหมสุดำ เตชะสินธุ์ 
87.4 นำย ภัชรพงษ์ ลีนำเพ็ชร 
87.5 นำย ชนวิทย์ ธีระชัยชยุติ 
87.6 น.ส. นิรชำ คุ้มขัง 
87.7 นำย วัลลภ พวงน้อย 
87.8 นำย วรพล เเจ้งจิตร 
87.9 นำย ภำษิต บุญคุ้ม 

87.10 นำย จตุพร พันเกำเริ่ง 
87.11 นำย สรำยุทธ ศรีคัชชะ 
87.12 น.ส. ดำรัตน์ เนียมทัศ 
87.13 นำย นรำวิทย์ วงศ์อำรี 

 

88. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00581-82) กลุ่มกำรผลิต 1 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
  (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-353) 
 

88.1 นำย มูฮ ำหมัดอำมีน จะปะกียำ 
88.2 น.ส. เนตรชนก วติวุฒิพงศ์ 
88.3 นำย วีระพงษ์ ขำวทองหลำง 
88.4 นำย นพรัตน์ ปกค่ำย 
88.5 น.ส. วรำภรณ์ เริงสนำม 
88.6 นำย ธนกฤต พุกซ่ือ 

 

89. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (02120) กลุ่มงำนผลิตชุดตรวจวินิจฉัย กองเภสัชภณัฑ์ ฝ่ำยเภสัชเคมีภัณฑ์ 
  (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-353) 
 

89.1 น.ส. ลีนำ บุญมำเลิศ 
89.2 น.ส. จันทร์เพ็ญ เชื้อวงษ์ 
89.3 นำย วสันต์ รัตนบวร 
89.4 นำย ธีรพัฒน์ วงษ์ขยำย 
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90. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00580) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ 
  ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-353) 
 

90.1 น.ส. สินิทตำ บุรีธำร 
90.2 นำย ประยุทธ มุ่งมำตร 
90.3 นำย ธนัท แสงซื่อ 
90.4 นำย นภจร ค ำมนตรี 
90.5 นำย ชยพล สูยะนันทน์ 
90.6 น.ส. วันวิสำข์ เสำะแสวง 

 

91. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00482) แผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
  (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-354) 
 

 น.ส. อริสำ แก้วน่ำน 
 

92. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00483-94) แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
  (ล ำดับทึ่ 92.1 – 92.39 ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-354 
   ล ำดับทึ่ 92.40 – 92.48 ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-355) 
 

92.1 น.ส. ชนัญชิดำ บรรจงเกตุ 
92.2 นำย เอกชัย หลิมเจริญ 
92.3 นำย ติณณ์ณภพ เกิดแก้ว 
92.4 นำย อภิสิทธิ์ จันทวงษ์ 
92.5 น.ส. ซิลมีย์ บิลอับดุลล่ำห์ 
92.6 น.ส. อนุธิดำ แสนทวีสุข 
92.7 น.ส. กฤติยำ ศรีหะ 
92.8 นำย วรโชต ิ ภูกิ่งเงิน 
92.9 นำย ศรสวัส อนุศำสนนันท์ 

92.10 นำย ธีร์ดนัย เขียวพลอย 
92.11 น.ส. วรำพร โลมำธร 
92.12 นำย อิสรพงษ์ หมำยชม 
92.13 น.ส. นันท์นภัส คุ้มนุ่ม 
92.14 นำย ณรรฐพล โพธิ์อำศัย 
92.15 น.ส. จุฑำมำศ พลคุมพล 
92.16 นำย มนตรี แซ่โค้ว 
92.17 น.ส. สรินยำ โพธิพำ 
92.18 นำย แทนพันธ์ คุ้มพงษ์พันธ์ 
92.19 น.ส. พจนำรถ หนูเล็ก 
92.20 น.ส. ภรณ์พิมล ทับกรุง 
92.21 น.ส. สุกัญญำ จันทะนำม 
92.22 น.ส. อุนำ แก้วมณี 
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92.23 น.ส. มณีรัตน์ ศรีคงรักษ์ 
92.24 น.ส. ฐิติรัตน์ แสงสมุด 
92.25 นำย อ๊อฟ แหทอง 
92.26 นำย ณัฐพล อุ่นเมือง 
92.27 น.ส. ศิริลักษณ์ เลื่อนสำคร 
92.28 นำย ภูมิพัฒน์ มำนชู 
92.29 น.ส. พิชชำภำ สืบแสนศรี 
92.30 น.ส. ไอยเรศ โคตรบุรี 
92.31 นำย คณำศักดิ์ ล้อมวค์ 
92.32 นำย จิรำวัฒน์ ยวดยิ่งยง 
92.33 น.ส. รัตนำภรณ์ อินกอ 
92.34 นำย กัมปนำท เตียวประเสริฐ 
92.35 น.ส. ธิดำรัตน์ บ ำรุงเอื้อ 
92.36 น.ส. กัญนภัส โลมำธร 
92.37 นำย สุเมธ แสนกล้ำ 
92.38 นำย จีรศักดิ์ ดีโม ้
92.39 น.ส. สำวิตรี ประโยตัง 
92.40 น.ส. กัณฑ์ปภัส ยำชมภูยงทิพย์ 
92.41 น.ส. ชฎำพร อินทะวงศ์ 
92.42 น.ส. สุกัญญำ พูลผำสุข 
92.43 นำย โสภณ แจ่มศรี 
92.44 นำย ธีรวัฒน ์ แก้วเเจ่ม 
92.45 น.ส. อรทัย ทองค ำพิมพ์ 
92.46 น.ส. สัจจพร ทองน ำ 
92.47 น.ส. พรรณปพร บุรำนนท ์
92.48 น.ส. มำริสำ ทรัพย์เฉลิม 

 

93. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00495-00503) แผนกยำเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3 ฝ่ำยผลิตยำ 
  (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-355) 
 

93.1 น.ส. สุทธิรัก พันธุ์เจริญ 
93.2 น.ส. มณีรัตน์ กระจกภำพ 
93.3 น.ส. ดลลยำ ปลอดยอดยิ่ง 
93.4 นำย รวิ สัทธำนนท์ 
93.5 น.ส. ช่อทิพย์ อรรถประดิษฐ์ 
93.6 นำย ทักษ์ดนัย เอ่ียมประโคน 
93.7 นำย ธัญเทพ จิตต์ภรณ์ 
93.8 น.ส. สรัญญำ ทรงชุ่ม 
93.9 นำย เรืองเดช ศรีจ ำปำ 
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93.10 น.ส. ละอองทิพย์ สกุลเกศทิพย์ 
93.11 น.ส. อภิญญำ จิตรัตน์ 
93.12 นำง วันเพ็ญ ดิษสวน 
93.13 น.ส. มัฎฐลิกำ จันทร์พลอย 
93.14 น.ส. สุชำวด ี เสำวภำคสุข 
93.15 น.ส. กำนดำ บุญเต็ม 
93.16 น.ส. จริญญำ กรรณิกำร์ 
93.17 นำง วนิดำ มะรังกำ 
93.18 น.ส. กัญญำพัชร งำมเสำวรส 
93.19 น.ส. พรพิมล ปำนทุ่ง 

 

94. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00504) แผนกยำปรำศจำกเชื้อ 2 กองเภสัชกรรม 3 ฝ่ำยผลิตยำ 
  (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-355) 
 

94.1 นำย ณัฐพล เข็มเงิน 
94.2 น.ส. กรำบแก้ว เอ่ียมสอำด 

 

95. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00505)(02495) แผนกยำต้ำนไวรัสเอดส์ กองเภสัชกรรม 4 ฝ่ำยผลิตยำ 
  (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-355) 
 

95.1 นำย นฤเบศร์ ฤทธิโชติ 
95.2 นำย ณัฐชำ โคตุทำ 
95.3 นำย สัญชัย กิจเจริญนุกูล 
95.4 น.ส. แคทรียำ โยเหลำ 
95.5 น.ส. ประไพพรรณ อุ้มเพชร 
95.6 น.ส. อุทุมพร ผูกไมตรี 
95.7 น.ส. สุทธิญำ เจริญสุข 
95.8 นำย ธนพล จันทร 

 

96. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00506) แผนกยำน้ ำ 1 กองเภสัชกรรม 5 ฝ่ำยผลิตยำ 
  (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-355) 
 

96.1 น.ส. พีรดำ พ่ึงกุศล 
 

97. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00583) แผนกบริหำรงำนทั่วไป กองอ ำนวยกำร ส ำนักอ ำนวยกำร 
  (ล ำดับที่ 97.1 ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-355 
   ล ำดับที่ 97.2 – 37.15 ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-356) 
 

97.1 น.ส. สุดำภรณ์ ยิ่งใหญ่ 
97.2 น.ส. กันตำ ปรีศรี 
97.3 น.ส. อำรดำ ม่วงกรุง 
97.4 น.ส. สุริชำ เจริญศรี 
97.5 น.ส. พิชำมญชุ์ อรุณภู่ 
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97.6 น.ส. เพชรลัดดำ วงษ์กวน 
97.7 น.ส. เบญจรัตน์ พูลเพิ่ม 
97.8 น.ส. อุษมำ กุศลบ ำเพ็ญ 
97.9 น.ส. พรภิรมย์ พำนไกร 

97.10 น.ส. ดรุณ ี แทนคุณ 
97.11 น.ส. นิตยำ พนำภัย 
97.12 น.ส. ศรัญรัชน์ รื่นกวี 
97.13 น.ส. อัมพำพร ศรีแก้ว 
97.14 นำง วันวิสำ บำนแย้ม 
97.15 น.ส. ปวีณำ หงันเปี่ยม 

 

98. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00507-08) กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
  (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-356) 
 

98.1 น.ส. ธรรญธร น้อยสนิท 
98.2 น.ส. นัทรียำ เดชมุนินทร์ 
98.3 นำย คงกะพัน ไมโสภำ 
98.4 นำย ศรำวุธ สิริพัฒนำนุกุล 
98.5 นำย สุรักษ์ สิงหรำช 
98.6 นำย ชำติชำย ฟุ้งขจร 
98.7 น.ส. สริญญำ ประทวน 
98.8 นำย กิตติภูมิ หลำบงำม 
98.9 น.ส. พิชำพร กิจจำหำญ 

 

99. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00509) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
  (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-356) 
 

99.1 น.ส. ก ำรัย อ่อนทรัพย์ 
 

100. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00510-11) แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
  (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-356) 
 

100.1 น.ส. ฟำริดำ สุวรรณน้อย 
100.2 น.ส. สุวิษำ ใจภักด ี
100.3 น.ส. นงนภัส ทองเปี่ยม 
100.4 น.ส. กำญจนพัชร ศรำธพันธุ์ 
100.5 นำย ภูมินทร์ เนตรนพ 
100.6 นำย ยศกร หุ่นทอง 
100.7 น.ส. ปรียดำ ปำนฤทธิ์ 
100.8 นำย ศุภชัย ผำสุข 
100.9 นำย ศรัณญ์ ผูกพันธ์ 
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100.10 น.ส. จุฑำมำศ โยปทุม 
100.11 น.ส. นฤมล อรุณแจ้ง 
100.12 น.ส. สุภำพร ศรีบุญเรือง 
100.13 น.ส. วนิดำ พรหมปฏิมำ 
100.14 นำย วรพงษ์ รื่นนำม 

 

101. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00512-13) แผนกงำนผลิต 3 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
  (ล ำดับที่ 101.1 – 101.2 ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-356 
   ล ำดับที่ 101.3 – 101.13ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-357) 
 

101.1 นำย สถำพร ปั้นสง่ำ 
101.2 นำย ธนพนธ์ ช้ำงงำด ี
101.3 นำย ธีรภัทร์ ดีป้ัน 
101.4 น.ส. สำวนี หอมหวล 
101.5 น.ส. ปนัดดำ จันทร์ไพศรี 
101.6 นำย ชำญณรงค์ แสงสุวรรณ์ 
101.7 นำย ทักษิณ ประสงค์อมรชัย 
101.8 นำย ศักดิ์ดำ จ ำปำศรี 
101.9 น.ส. ประภำพร ฝ่ำยจุระ 

101.10 น.ส. สุกุมำ คงสัตรำ 
101.11 นำย สมเกียรติ์ นันดี 
101.12 นำย สมิทธ์ บุติลำ 
101.13 นำย ณัฐพล พำนิชนอก 

 

102. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (02982) แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale กองกำรผลิต 
   โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-357) 
 

102.1 นำย สิทธิพงศ์ ขำวส ำอำงค์ 
102.2 น.ส. รสรินทร์ หงษ์ทวี 
102.3 นำย วีระพล แสงสว่ำง 

 

103. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00514-18) กลุ่มกำรผลิต 1 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ- 
  แลคแตม (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-357) 
 

103.1 น.ส. ทิพย์สุดำ ด้วงพันธ์ 
103.2 น.ส. อภิญญำ ค ำมูล 
103.3 น.ส. สุรำงคนำ ประเสริฐ 
103.4 นำย สหรัฐ งำมสำระ 
103.5 น.ส. พชรภัทร ภัทรเภตรำ 
103.6 นำย อนุศิษฐ์ อ้อหิรัญ 
103.7 นำย ธีรพัฒน์ สุขชุม 
103.8 นำย นรินทร์ ทองส่งแสง 
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104. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00519-20) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ- 
   แลคแตม (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-357)  
 

104.1 น.ส. นริศรำ แสนสุข 
104.2 น.ส. ณัฐนันท ์ พินลำด 
104.3 น.ส. อุไรวรรณ เวชชศำสตร ์

 

105. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00577) แผนกผลิตเชื้อตั้งต้น กองกำรผลิตวัคซีน โรงงำนผลิต (วัคซีน) 
   ชีววัตถุ (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-357) 
 

105.1 น.ส. ณัฏฐว ี จ ำปีเรือง 
105.2 น.ส. ดวงกมล กลิ่นเกษร 
105.3 น.ส. สุกัญญำ โพธิ์ส ำนัก 
105.4 น.ส. สุกัญญำ โชติรำศรี 

 

106. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00578) แผนกผลิตวัคซีน กองกำรผลิตวัคซีน โรงงำนผลิต (วัคซีน) 
   ชวีวัตถุ (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-357) 
 

106.1 นำย กิตติศักดิ์ มุ่งภู่กลำง 
106.2 น.ส. ปรำรถนำ บุญสุข 
106.3 น.ส. ภัคจิรำ อันดำรำ 
106.4 น.ส. กนกวรรณ นำงสูงเนิน 
106.5 น.ส. ณัฐชยำ ข่อยแก้ว 
106.6 น.ส. พรชนก ปัทมโรจน์ 
106.7 น.ส. บุญสิตำ ปรีดำ 
106.8 น.ส. เมริญำ อบกลำง 
106.9 น.ส. โสภิดำ ทองมำก 

106.10 นำย ภัทรพล ภควัตประเสริฐ 
 
107. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00543-44) แผนกส ำรองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ 
   ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ (ล ำดับที่ 107.1 ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-357) 
       ล ำดับที่ 107.2 - 107.8 ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-358) 
 

107.1 น.ส. ธันยกำนต์ ปรกติ 
107.2 นำย อนันต์ เบ็ญจวัง 
107.3 นำย ประชำ เปลี่ยนสัจจำ 
107.4 นำย ณัฐธัญพงศ์ มำนิตยกุล 
107.5 นำย คเณศ กิติรำช 
107.6 นำย วสุพล บัวพุฒ 
107.7 น.ส. พรพนิต หมู่หำญ 
107.8 นำย อำคม มำกเปี่ยม 
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108. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00545-46) กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและ
   ผลิตภัณฑ์ (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-358) 
 

108.1 นำย สุริยกำนต ์ ธนะภูมิชัย 
108.2 น.ส. สำยธำร หนองขุ่นสำร 
108.3 น.ส. อ่อนจันทร์ พิมเพ็ง 
108.4 น.ส. ลลิดำ อมรกิจวัฒนกุล 

 

109. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00547-52) แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์องค์กำร กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ 
   ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ (ล ำดับที่ 109.1 - 109.29 ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 5-358) 
        ล ำดับที่ 109.30 - 109.53 ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 5-435) 
 

109.1 นำย ณัฐชัย เขียมสันเทียะ 
109.2 น.ส. ณัฐชยำ ยิ้มอยู่ 
109.3 นำย ฉัตรประดิษฐ์ เรืองนัยสุข 
109.4 นำย ฐิติพงศ์ นำแซง 
109.5 นำย นฤพล อำสำนอก 
109.6 น.ส. สมฤทัย มีมูลทอง 
109.7 นำย รณชัย ปำนเกลี้ยง 
109.8 น.ส. ธนวรรณ สวัสดีนำม 
109.9 นำย อลงกรณ์ ซันเซ็ม 

109.10 นำย ภำนุวัฒน ์ ศรีค ำมูล 
109.11 นำย ภำนุเดช ยศพล 
109.12 นำย สุธีร ์ อุตสำหะ 
109.13 นำย เสนอ อุตสำหะ 
109.14 นำย พีรณฐั ลิ่มประสิทธิ์ 
109.15 น.ส. ชิษณุฌำ เสนีย์นันท์ 
109.16 นำย ศุภโชค กลั่นสุข 
109.17 นำย อรรถวุฒิ ก้อนนำค 
109.18 นำย ศรุตเศรษฐ์ ยีสะอุ 
109.19 นำย ปวัน ค ำจัตุรัส 
109.20 นำย อรรถชัย พินเขีบว 
109.21 นำย นิติพนธ์ กล้ำหำญ 
109.22 น.ส. มลิสำ ทองดี 
109.23 นำย ธัชพล สวัสด ี
109.24 นำย สมนึก จิตรภำค 
109.25 น.ส. ดำริกำ กำงบิด 
109.26 นำย ณัฐ วงษ์อ่อน 
109.27 น.ส. กัญญำรัตน์ พงษ์โสภำ 
109.28 นำย ภูริพงศ์ แสนสุข 
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109.29 น.ส. สุทธิดำ ปุตุรงค์ 
109.30 นำย สิทธิกำนต์ ชูธิบัติ 
109.31 น.ส. กำญจนนันท์ ชุดทอง 
109.32 น.ส. พรรณกำญจน์ กลิ่นเกลี้ยง 
109.33 น.ส. พลอยไพลิน ศิริเถำร์ 
109.34 น.ส. ชุติมำ ธนพิสุทธิกุล 
109.35 นำย วินัย ใจดี 
109.36 น.ส. วรำพร นักพรม 
109.37 น.ส. ธันญำรัตน์ สมนึก 
109.38 นำย ธนกร พรรณกำร 
109.39 น.ส. มะลิวัลย์ ลือหำร 
109.40 นำย ธรรม์ วัฒนำเมธี 
109.41 น.ส. วิศิษฏ์นำฏ ช่วยรักษ์ 
109.42 น.ส. จิณัฐตำ สุขชำติ 
109.43 น.ส. ชนินันท์ พิญไทย 
109.44 นำย ณัฐ์ชนน นุชนำถ 
109.45 นำย วีรภัทร ภิรมย์ญำณ 
109.46 น.ส. สุดำรัตน์ จีจู 
109.47 น.ส. จำรุวรรณ มีสำย 
109.48 น.ส. นลินี หนูอ่อน 
109.49 น.ส. ธัญพร พุฒซ้อน 
109.50 น.ส. ลลิตำ บัวบุญ 
109.51 น.ส. ณิชำ เปรมเจริญ 
109.52 น.ส. ชำลิดำ ชนำไชยวัฒน์ 
109.53 น.ส. ไอยเรศ วงษ์วัฒนพงษ์ 

 

110. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00558) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภำค กองคลังและกระจำย
   ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ (ห้องสอบ : อำคำร 5 วิษณุรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 5-435) 
 

110.1 น.ส. ศิริกัญญำ ผดุงผล 
110.2 น.ส. พนิดำ จั่นแก้ว 
110.3 นำย กันทรำกร ยอดทัพ 
110.4 น.ส. แถบทอง มหำวิโรจน์ 
110.5 นำย สิทธิกร กสิวัฒนำวุฒิ 
110.6 น.ส. สุจิตรำ มำนะพูลทรัพย์ 
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