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ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง   รายช่ือผูผ้่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 

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

 ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 5 กันยำยน พ.ศ.2562 เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบ
คัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงำนจ ำนวน 41 อัตรำ และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 143 คน เข้ำรับกำรสอบข้อเขียน นั้น 
 องค์กำรเภสัชกรรมโดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัดได้ท ำกำรสอบข้อเขียน        
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน ตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ 
 ขอให้ผู้มีรำยชื่อดังกล่ำวน ำเอกสำรตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำงนี้มำยื่นด้วยตัวเองหรือฝำกผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
โดยก ำหนดส่งเอกสำรตำมวันและเวลำดังนี้ 
 

วันที่ย่ืนเอกสาร เวลา สถานที่ย่ืนเอกสาร 

17 - 19 กันยำยน 2562 08.00 - 20.30 น. 
แผนกงำนบุคคล 

องค์กำรเภสัชกรรม (พระรำมท่ี 6) 
 

     *หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนไม่มายื่นเอกสารตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

เอกสำรที่ต้องน ำมำยื่น 
 

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

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

 ก ำหนดประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 20 กันยำยน พ.ศ.2562 เวลำ 15.00 น.           
ณ บริเวณ ชั้น 1 อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรมและทำงเว็บไซต์ www.gpo.or.th ส ำหรับผู้ที่มีสิทธิสอบ
สัมภำษณ์ก ำหนดให้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 23 และ 25 กันยำยน พ.ศ.2562 (โปรดติดตำมเวลำในกำร
สอบสัมภำษณ์อีกครั้งจำกประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์) 
 
 
 
 
 
 

ประกำศ ณ วันที่  16  กันยำยน พ.ศ. 2562 
 

 (ลงชื่อ)  นำยพิศำล อัสนี 
 

 (นำยพิศำล  อัสนี) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
 



รายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

พนักงาน 
 

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

1.1 น.ส. กมลชนก ธรรมโม 
1.2 น.ส. ชิดปรำง สังเกตุ 
1.3 น.ส. วรรณวิภำ หวำนสนิท 
1.4 น.ส. กวิตำ แก้วชูเชิด 
1.5 น.ส. สุภำนัน สุขศิริ 
1.6 น.ส. ธิดำรัตน์ สมเรือง 
1.7 น.ส. สรินพร อุดมพงษ์ 
1.8 น.ส. ปรียำพรรณ ศรีพลอย 
1.9 น.ส. พิมลพร ศรีรำช 

1.10 นำย ปัญจพล พัฒโน 
1.11 น.ส. นพวรรณ ด่ำนบ ำรุงตระกูล 
1.12 นำย ภควันต์ ช่วยบุญญะ 
1.13 น.ส. ปณิชำ พวงมำลัย 
1.14 น.ส. พิมพ์ภัทร ฉันทวรศักดิ์ 
1.15 น.ส. สุชำดำ ประสบสันติสุข 
1.16 นำย คมกริช เอ้ียวสกุล 

 

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

2.1 นำย ภัทร กลัดแก้ว 
2.2 น.ส. พิมพ์ชนก ภักดีคง 
2.3 นำย มนัสวี นำคพงษ์พันธ์ 
2.4 นำย อมรเทพ สืบสำย 
2.5 นำย อนวัช แก่นทอง 
2.6 นำย ไชยพร เจียรสกุลสุข 
2.7 นำย ชำคริต กทิศำสตร์ 
2.8 นำย ธีรชัย ชินช ำนำญ 
2.9 นำย ศิรวุฒิ ใจชอบ 

2.10 นำย ธนกฤต ตั้งด ำรงทรัพย์ 
2.11 น.ส. ณัฐกำนต์ เอ่ียมอ่อน 
2.12 น.ส. กำญจนำ โพนภำค 
2.13 นำย นเรนทร์ฤทธิ์ เศรษฐพงศ์ 
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2.14 นำย อดิศักดิ์ แก้วสุกแท้ 
2.15 นำย ชิษณุพงศ์ แย้มนุ่น 
2.16 นำย ธีรภัทร์ พ่อครวงษ์ 
2.17 นำย อธิรำช โยธินสกุลธรรม 
2.18 นำย นริศ ชลังสุทธิ ์
2.19 นำย สุริยะ สมหวัง 
2.20 น.ส. ยุวนันท์ กำฬภักดี 

 

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

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

 

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

4.1 น.ส. อสมำภรณ์ ศรค ำ 
 

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

5.1 น.ส. ธิดำรัตน์ ลีนำลำด 
5.2 น.ส. ณัฐวดี งำมกิตติคุณ 
5.3 นำย สุระกฤษณ์ จันทร์สวัสดิ์ 

 

6. ต ำแหน่ง นักบัญชี 4 (0423) แผนกบัญชีต้นทุนผลิตชีววัตถุและกองกำรพิมพ์ กองบัญชีต้นทุน ฝ่ำยบัญชีและ 
    กำรเงิน  
 

6.1 น.ส. มัชฌิมำ ตันติยำภรณ์ 
6.2 น.ส. วิชชุดำ อำรีรื่น 
6.3 น.ส. นัทฤทัย โชติวิสุทธิ ์
6.4 น.ส. วรัญญำ ยอมิน 
6.5 น.ส. กมลพรรณ ศิริตัง 
6.6 นำย ธำนินทร์ กฤษณะ 
6.7 นำย ฐปกรณ์ กุลนรัตน์ 
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7. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 4 (2699) แผนกงำนวำงแผนกำรผลิต กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

7.1 น.ส. กันยกำนต์ ภำวงศ ์
7.2 น.ส. ศิริรัตน์ บุญกิ่ม 
7.3 น.ส. กัณญำภัค สุระขุนทด 
7.4 น.ส. ณัฐปรำง มำแสง 
7.5 น.ส. ชนิกำ บุตรรำช 
7.6 น.ส. พิกุลแก้ว แสงประสิทธิ์ 
7.7 น.ส. สุชำดำ ศรีสุวรรณ์ 
7.8 น.ส. ฐำนิตำ เฉลิมช่วง 
7.9 น.ส. กิ่งกำญจน์ ไทยก่ิง 

7.10 น.ส. รุ่งนภำ โพธิ์ศรี 
7.11 นำย อนุชำ กำญจนำนนท์ 
7.12 นำย ภำคภูมิ ตรุณำวงษำนนท์ 
7.13 น.ส. กัญญ์ติชำ จิตกระจ่ำง 
7.14 น.ส. กชกร นำคสวัสดิ์ 
7.15 นำย รัชกำล ปัญญำพัฒนศักดิ์ 
7.16 น.ส. วนัสนันท์ อิสมำแอล 
7.17 น.ส. เสำวรัตน์ พุ่มระชัฏร์ 
7.18 นำย ภคพล เกยูรธ ำมรงค์ 
7.19 น.ส. ปัทมำวดี โขงรัมย์ 
7.20 นำย นวพรรษ วิทยอ ำนวยคุณ 
7.21 น.ส. พัทธ์ธิดำ บุญญำนุสนธิ์ 
7.22 น.ส. เจนจิรำ ภูวัช 
7.23 นำย เอกชัย สุพรรณ 
7.24 นำย ปริญญำ จักรรักษำ 
7.25 น.ส. จุฬำลักษณ์ สกุณำ 
7.26 นำย จักรกฤษณ์ แพงพงำ 
7.27 นำย กิตติพงศ์ แย้มค ำ 
7.28 น.ส. ปิยะธิดำ กลิ่นขจร 
7.29 น.ส. มำริษำ สุขสอำด 
7.30 นำย พณณกร วงค์เพ็ง 
7.31 น.ส. นิรำภร นนทนำคร 
7.32 น.ส. ภัสสรำ วงษ์สมบูรณ์ 
7.33 นำย ระพี ประดษิฐ์ทอง 
7.34 น.ส. วิชุดำ พำนทอง 
7.35 น.ส. กรีติญำ รอดโพธิ์ทอง 
7.36 นำย ธนัตพร พำนอุ่น 
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7.37 น.ส. รัตนำ พรมศรี 
7.38  ส.ต.ต. ธนวิตต กรณวงศ์ 
7.39 น.ส. ภริตพร เข็มทอง 
7.40 น.ส. เอมวิกำ ละลี 

 

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

8.1 นำย ดนัย บุษยเจริญสุข 
8.2 นำย ชยุตพงศ์ ธรรมคีรี 
8.3 น.ส. นิรชำ เอกะกุลำนันต์ 
8.4 นำย ธนวัฒน ์ แซ่ไล่ 
8.5 นำย ธนำคม วังธนสุวรรณ 
8.6 นำย ภูริณัฐ ศรีวิบูลย์ 
8.7 นำย กิตติพงษ์ บุญเรือง 
8.8 นำย สังสิต แซ่จิว 
8.9 นำย อภิเษก สุวรรณรัตน์ 

8.10 นำย สันติ พุกท่ำไม้ 
8.11 นำย พีรพัฒน์ ชำวไทย 
8.12 นำย พงศธร ศิริจันทร์เพ็ญ 
8.13 นำย นพดล เครือสุวรรณ์ 

 

9. ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (2706) แผนกบริหำรจัดกำรคุณภำพ 3 กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกัน   
    คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

9.1 น.ส. อมรรัตน์ ปะสุตะ 
9.2 น.ส. เกียรติยำ แขค้ำงพลู 
9.3 น.ส. คุณิตำ อนุเครำะห์ 
9.4 น.ส. ศุภรดำ เหมเวียงจันทร์ 
9.5 นำย ภัทรพงษ์ งำมกิจปรำโมทย์ 
9.6 น.ส. อัจรำพร ศรีสุริโย 
9.7 น.ส. ศิริรัตน์ เกตุแย้ม 
9.8 นำย ฉัตรชัย เกิดสำท 
9.9 น.ส. ปุณรดำ ภูมิเรศทศสุนทร 

9.10 น.ส. ปำลิตำ ตันติพฤฒินันท์ 
9.11 นำย กฤตภำส สุวรรณศรี 
9.12 นำย พิพัฒน์ ตันธนำสุวัฒน ์
9.13 นำย สุรเดช พรมแตง 
9.14 น.ส. กมลรัตน์ มำกสุวรรณ 
9.15 นำย ภำณุวิชญ์ สิทธิสงวน 
9.16 น.ส. ณัฐณิชำ ดันงำ 
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9.17 น.ส. ศิรประภำ รอดสุด 
9.18 นำง โสภิดำ จันทร์ตรี 
9.19 น.ส. นภวรรณ สุทธิศักดิ์ 
9.20 น.ส. ศศินันท์ ไทยโพธิ์ศรี 
9.21 น.ส. นันทิชำ วัฒนำ 
9.22 น.ส. เกศินี ศรีรัตนโชติ 
9.23 นำย วรรณกวี ศรีพลอย 
9.24 นำย ด ำเกิง คณะกิจ 
9.25 น.ส. นุสรำ อุมำ 
9.26 น.ส. บุศรินทร์ ชูวงศ์วิทยำ 
9.27 น.ส. จุรำกร อินต๊ะหนิ้ว 
9.28 น.ส. พัชรพร หันสังข ์
9.29 นำย อดิศร จันทร์เทศ 
9.30 นำย ปริวรรต เมฆโหรำ 
9.31 นำย ณัฏฐ์นนท์ อันทรินทร์ 
9.32 น.ส. กำญจนำ หีนภู 
9.33 น.ส. แพรพรรณ อุปละกูล 
9.34 นำง ปำริชำติ บุญเกตุ 
9.35 นำย ธรำกร แจ่มวิถีเลิศ 
9.36 น.ส. จิตำนุช บุญศรี 
9.37 น.ส. ศิริวรรณ ยืนยั่ง 
9.38 น.ส. ธนภรณ์ ปิ่นมังกร 
9.39 น.ส. ธำรำรัตน์ ภู่ระหงษ์ 
9.40 น.ส. พนิตนันท์ เครือใหญ่ 
9.41 น.ส. นำรีรัตน์ รัตนฉำยำ 
9.42 น.ส. กรกนก สวยวิเศษ 
9.43 น.ส. ธิสิร ิ ศรีโกมุท 

  9.44 น.ส. รังสิมำ จำรุสุวรรณวงค์ 
  9.45 น.ส. เฟ่ืองฟ้ำ พันธ์จิตร 
  9.46 น.ส. นัชชำ ไชยตะมำศ 
  9.47 น.ส. พรทิวำ จันทร์ทอง 
  9.48 น.ส. จีรภรณ์ ศักดำคำร 
  9.49 นำย ศรีคุณ ขำวงำม 
  9.50 น.ส. พรชนก แก้วเทวี 

   9.51 น.ส. วัลลภำ เครือวงษ์ 
  9.52 น.ส. กชกร โพธิ์สุวรรณ 

   9.53 น.ส. ชุตินันท์ เมำลี 
   9.54 น.ส. ธนพร แพทอง 
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  9.55 น.ส. เกษวรำงค์ เหล็กเพ็ชร 
  9.56 น.ส. ธัญญภรณ์ลักษณ์ มีพยุง 

   9.57 น.ส. พัฒคกร อุดมศรี 
  9.58 น.ส. รุจิรำภรณ์ เจริญศิริ 
  9.59 น.ส. สโรชิน ี สินบัวทอง 
  9.60 น.ส. ชุลีพร ชัยนนถี 
  9.61 น.ส. ธนพร ธำระวัย 
  9.62 น.ส. ต้นฝัน ลือลำภ 
  9.63 น.ส. พำฝัน พลเยี่ยม 
  9.64 นำย พศวัตร์ นิมิตรกุล 
  9.65 น.ส. ณัฐชยำ นำมงำม 
  9.66 น.ส. อนงค์นำฎ ค่ ำคูณ 
  9.67 น.ส. ดุษฎี รีรัตนชำติ 
  9.68 น.ส. ณัฐนันท ์ อุตโม 
  9.69 น.ส. ปุรฉัตร หำสุนทรี 
   9.70 น.ส. ปิยดำ ธำระ 
   9.71 น.ส. เกวลี เกลียวกลม 
   9.72 น.ส. ศิรำภรณ ์ ซ ำศิริ 
   9.73 น.ส. อธิชำ สุขสุศิลป์ 
   9.74 น.ส. สุภำวด ี เจริญรูป 
   9.75 น.ส. สุพรรษำ เปรี้ยวเขียว 

 

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

10.1 น.ส. ชลดำ แก้ววรรณำ 
10.2 น.ส. ธนภรณ์ คล้ำยแก้ว 
10.3 นำย จิติวัฒนำ พูลเกษม 

 

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

11.1 นำย ประภัสร์ วัดสำ 
11.2 น.ส. ศิริลักษณ์ บุญเกิด 
11.3 นำย จักรพันธ์ โพธิ์ศรี 

 

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

12.1 นำย ภำกร หนูเนียม 
12.2 นำย อนันต์ กิจขุนทด 
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13. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1037) แผนกบริหำรและแผนงำน กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนัก-  
     อ ำนวยกำร  
 

13.1 น.ส. สุริษำ รำชเมืองฝำง 
13.2 นำย พุฒิพงศ์ ธีระดิษฐ์ 
13.3 นำย ณภัทร เกิดบญุมำ 
13.4 นำย จตพร บัวโพธิ์ 
13.5 น.ส. ภคมน กุลวัฒนโกศล 
13.6 นำย เกริกพล ศรีวิบูลย์ 
13.7 น.ส. ชฎำพร ชุมตรีนอก 

 

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

14.1 นำย วรำกร อุตตะพัง 
14.2 นำย อนุวัฒน์ ตรุณพิณ 

 

15. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2651) แผนกงำนไฟฟ้ำและระบบสนับสนุนกำรผลิต กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิต 
      ยำรังสิต 1  
  

15.1 นำย วรวุฒ ิ หมีค ำ 
15.2 นำย ศรำวุธ พูลอ้น 
15.3 นำย ธนำกำร ดีมำก 

 

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

16.1 นำย พิธำร บุญศรี 
16.2 นำย ชนินทร์ ดุลยำกร 
16.3 นำย ชำริติ ชัยชน 
16.4   ว่ำที ่ร.ต.บุญสยำม ขัตบุญเรือง 

 

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

17.1 นำย ประพันธ์ จันโท 
 

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

18.1 นำย วัชรพล คงเสรีด ำรง 
18.2 นำย นพฤทธิ์ กลิ่นหอม 
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19. ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (2717-2718) แผนกงำนมำตรฐำนระบบผลิต กองมำตรฐำนกำรผลิต  
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

19.1 นำย ธงชัย สำรพงษ์ 
19.2 นำย วัชรพงษ์ วันพรมมิน 
19.3 นำย นคร ยืนนำน 
19.4 นำย สุทธิชำติ เพชรภำน 
19.5 นำย นพรัตน์ สุดำทิพย์ 
19.6 นำย สหรัฐ จันทร์อ่น 
19.7 นำย ณัฐพงษ์ บุญไล้ 

 

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

20.1 นำย ธนินทร์ ทรัพย์คง 
20.2 น.ส. วำริน วำมำหมัด 
20.3 น.ส. สุชญำ แซ่เจี่ย 
20.4 น.ส. สดุดี ผลมะขำม 
20.5 น.ส. สุทธิดำ มูลจินดำ 
20.6 นำย นครินทร์ พรมเมืองขวำ 
20.7 น.ส. นิโลบล พรหมมำ 
20.8 นำย ปิยะณัฐ กำหำวงศ์ 

 

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

21.1 นำย ณัฐพงศ์ รำชิวงศ ์
21.2 น.ส. นภำวรรณ ศรีมหำดไทย 

 

22. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (1658) แผนกบริหำรและแผนงำน กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร 
      

22.1 น.ส. ปำริตำ มลิวัลย์ 
22.2 น.ส. สุพัตรำ ค ำผำย 
22.3 น.ส. กัณทิชำ คล่องเชิงสำร 
22.4 น.ส. จิรำพัชร ภักดีรักษ์ 

 

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

23.1 น.ส. สุมลรัตน์ มงคลแสง 
23.2 นำย สิรินทร์ ธัญวณิชกุล 
23.3 น.ส. อนุตร ทองเกษร 
23.4 น.ส. วรำงคนำ แสงทองไทย 
23.5 น.ส. ธนวรรณ รำชนิวงศ ์
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24. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2695-98) แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale กองกำรผลิต  
      โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

24.1 นำย ปรัชญำ พิมสอน 
24.2 นำย วัชรภัทร นิลสนธ ิ
24.3 นำย สุเทพ ชำบุรี 
24.4 นำย ชนินทร์ วัดสำ 
24.5 นำย ธนำกร ถูกใจ 
24.6 นำย พงศกร ไชยมงคล 
24.7 นำย อนันต์ชัย อนันตวิภำค 
24.8 นำย ภำณุพงศ์ สมมุติรัมย์ 
24.9 นำย ชนำทิพย์ ชนะแดง 

24.10 นำย ชัยวุฒ ิ ภักด ี
24.11 นำย พีรวัฒน์ สุวรรณโสภิต 
24.12 นำย วิวัฒน์กุล อดิศักดิ์สกุล 
24.13 นำย ฉัตรชัย แก้วกระจ่ำง 
24.14 นำย นัฐวุฒ ิ ธิบดี 

  

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

25.1 นำย วรพงศ์ ผ่องอ ำไพ 
25.2 นำย ณัฐพล ไชยศรี 
25.3 นำย กฤษณำ ศรีใจอินทร์ 
25.4 นำย พภัทร พรหมสุเนตร 
25.5 นำย ณัฐวัฒน์ เสน่หำ 
25.6 นำย ภำนุมำศ นิลเพชร 
25.7 นำย พรภวิษย์ เสมอภำพ 
25.8 นำย ณิชชำ คณวิวัฒนกูล 

 

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

26.1 นำย ธงชัย เต็มเปี่ยม 
26.2 น.ส. รดำ ดวงจันทร์ 
26.3 น.ส. จิณัฐชฎำ จันทรโชติ 
26.4 น.ส. รำตรี แตงทอง 

  

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

27.1 นำย อรุณรัชช์ ทองอุดม 
27.2 นำย ณัทพงศ์ ชัยจันทร์ดี 
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28. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (2252) แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนภูมิภำค กองกำรขำยภำคเอกชน  
     ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

28.1 น.ส. พัชรำภำ ยอดด ำเนิน 
 

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

29.1 นำย ธนพนธ์ ยิ้มพลำย 
 

30. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0778) แผนกร้ำนค้ำ 2 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

     - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบคัดเลือก - 
 

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

31.1 น.ส. ณิชชำ แพทย์มด 
31.2 นำย เกษมสันต ์ พรหมสอำด 

 

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

32.1 นำย ภรัณยู เมตมำตร์ 
32.2 นำย กฤติน เจริญสุข 

 

33. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0854) แผนกส ำรองวัตถุดิบ 3 กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและ 
     ผลิตภัณฑ์ 
 

33.1 น.ส. จุฑำมำศ ทิพย์สมบัติ 
33.2 น.ส. จิรำรัตน์ ชัยวงษ์ 
33.3 น.ส. ชิดชนก สุดำจันทร์ 
33.4 นำย นฤเบศร์ เกษบุญมี 
33.5 น.ส. ชนิดำ พันธุระ 

 

34. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0974) แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์  
     ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

34.1 น.ส. กรัณฑำณำ วงษ์เจริญ 
34.2 น.ส. ธนิตำ ไชยเลิศ 

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

35.1 น.ส. ชนัญชิดำ ส ำรำญถิ่น 
35.2 น.ส. นวลพรรณ วีระเวชสุกิจ 
35.3 นำย ฉัฏฐพิศุทธิ์ สัญชำติ 

ลูกจ้างประจ า 
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35.4 น.ส. ปำเลวี งำมข ำ 
35.5 น.ส. โสภิต เพชรสังข์ 
35.6 น.ส. สุภำศินีย์ เสถียรโชค 
35.7 น.ส. จุฑำมำศ ค ำสีแก้ว 
35.8 น.ส. อรทัย ภักด ี
35.9 น.ส. จิตรวดี อินธิรำช 

35.10 น.ส. ธิดำรัตน์ ผลพิบูลย์ 
35.11 น.ส. ณัฐกฤตำ ประเสริฐโสภำ 
35.12 น.ส. ฐิศิรักษ์ วรพัฒน์ผดุง 
35.13 นำย นฤพงศ์ ภูนิคม 

 

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

36.1 น.ส. วรัสว์กร พวงเกำะ 
36.2 น.ส. มนสิชำ สีหรำช 
36.3 น.ส. กนกวรรณ กองแก้ว 
36.4 น.ส. เมทินี ภูชมศรี 

 

37. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.ตรี (40595) กลุ่มงำนด้ำนบริหำรงำนวิจัย กลุ่มสนับสนุนงำนวิจัย สถำบันวิจัย 
     และพัฒนำ  
 

37.1 น.ส. ปรำรถนำ สุขภิรมย์ทอง 
37.2 น.ส. อำภัสสร สมบุญลำภ 
37.3 นำย กฤษณะ แก้วเรือนทอง 
37.4 น.ส. รุ่งรัตน์ วัฒนำทิพยธ ำรงค์ 
37.5 น.ส. ฐิติมำ นำมนำ 
37.6 น.ส. ธนินทร อ้วนล่ ำ 
37.7 น.ส. นลินญำ สว่ำงจิตต์ 
37.8 นำย ณัฐวุฒิ คงปำน 
37.9 นำย กฤษณะปกรณ์ ริดมัด 

37.10 นำย วทัญญ ู เกียรติก ำจร 
37.11 น.ส. นิศำรัตน์ ชัยยะ 

 

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

38.1 นำย กฤตเมธ ธมธำรำธิคุณ 
38.2 น.ส. ทักษิณันต์ โชติช่วง 
38.3 น.ส. พรสุดำ นิลพัสด์ 
38.4 น.ส. จิตภำวรรณ โชหน ู
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39. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30479) แผนกงำนโครงกำร กองประชำสัมพันธ์ ส ำนักอ ำนวยกำร 
      

39.1 น.ส. รุ่งทิวำ สำยกระสุน 
39.2 น.ส. ชญำนิศ โม่มำลำ 
39.3 นำย ธนำกร สังกำรี 

 

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

40.1 นำย วิเชียร รู้เงื่อน 
40.2 นำย จักรพันธ์ แก้วพันธุ์ศรี 
40.3 นำย พงศธร แดงโชติ 
40.4 นำย พิเชฐ แสนก๋ำ 

 

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

41.1 น.ส. สุกัญญำ ชูผล 
 

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

42.1 นำย นิธิวัฒน ์ ภักด ี
42.2 น.ส. จินตนำ ชูยศ 
42.3 น.ส. กฤติยำ รัตนวงษ ์
42.4 น.ส. ชัญญำภัค เจริญสุข 
42.5 น.ส. ปรียำภรณ์ ศิริมหำ 
42.6 น.ส. พัชรีญำ โปรดปรำน 
42.7 น.ส. สุพรรษำ รูปเหมำะ 
42.8 นำย สุรชัย มั่นด ี
42.9 น.ส. สุรัสวด ี คชรัตน์ 

42.10 น.ส. วำรินี เนียมสูงเนิน 
 

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

43.1 นำย ธนวัต ตรงเจริญทรัพย์ 
43.2 นำย เกริกฤทธิ์ ธรรมร่มดี 

 

44. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (32240) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 กองบริหำรระบบคุณภำพ       
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 
 
 

- 13 - 

/45. ต ำแหน่ง..... 



45. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30025) แผนกงำนวิเครำะห์ 2 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

    - ผู้สมัครไม่มำสอบข้อเขียน - 
 

46. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30588)(32164) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกัน 
     คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

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

47.1 น.ส. ลลิตำ พุทโธวำท 
47.2 น.ส. นภษร ระวีวงษ ์
47.3 น.ส. ปริสชำติ สุขบัว 
47.4 น.ส. ศิริลักษณ์ โนรี 

 

48. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (32017) กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  

     - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

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

49.1 น.ส. วรรณศิริ กนกนำค 
 

50. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20524-25) ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
   

     - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

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

51.1 นำย ณัฐพล โภควัฒน ์
 

52. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20529-35) แผนกร้ำนค้ำ 1 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและ
  กำรขำย  
  

52.1 น.ส. วรำทิพย์ สรวยงำม 
52.2 นำย คมชำญ ทองทับทิม 

 

53. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ  ปวช. (20536) แผนกร้ำนค้ำ 2 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

     - ผู้สมัครไม่มำสอบข้อเขียน - 
 
 
 

- 14 - 

/54. ต ำแหน่ง..... 



54. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20537-38) แผนกร้ำนค้ำ 3 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและ 
   กำรขำย  
 

     - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 
55. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20539)(22202) แผนกร้ำนค้ำ 5 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำด
  และกำรขำย 
 

     - ผู้สมัครไม่มำสอบข้อเขียน - 

 

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

56.1 น.ส. กัณฑิมำ บุญรอด 
 

57. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (22004) แผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำร 
  พัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

57.1 น.ส. ชลลดำ สุขสมบัติ 
 

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

58.1 นำย สุทธิพงษ์ ทับฉ่ ำ 
58.2 น.ส. ระวีวรรณ เข็มชู 
58.3 นำย ณัฐดนัย วงศ์สวัสดิ์ 

 

59. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20521-22) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
 

     - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

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

60.1 นำย กิตติ แก้วพรหมมำน 
 

61. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20557) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำย   
  ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

61.1 นำย ศรัณย์พร บุตรเผียน 
61.2 น.ส. ณัฏฐนิชำ จันทร์สุข 

 

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

62.1 น.ส. กิตติมำ ชำดหรคุณ 
62.2 น.ส. ชลธิชำ ฉิมอ้อย 
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63. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (00579) แผนกพัฒนำกระบวนกำรผลิต กองมำตรฐำน
  กำรผลิต ฝ่ำยประกันคุณภำพ  
 

63.1 น.ส. มิ่งข่วัญ เกษปทุม 
63.2 น.ส. สุพิชฌำย์ บ้ำนเกำะ 

 

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

64.1   จ่ำอำกำศโทวีรภัทร จันตำวงศ ์
64.2 น.ส. กิ่งกำญจน์ บุญหนัก 
64.3 น.ส. ณิชำภำ เชื้อปรำงค์ 
64.4 นำย ยุทธชัย กันศรีเวียง 
64.5 นำย ณธน ภูศรีฐำน 
64.6 นำง อติพร โพธิ์ค ำ 
64.7 น.ส. ณัฐกฤตำ เขตจ ำนันท์ 
64.8 น.ส. นันธิญำ ฉำยวงษ์ปัญญำ 
64.9 น.ส. ศิริพร พันธุ์สุ 

64.10 น.ส. จำรุวรรณ ชอบเสียง 
64.11 น.ส. พรรณิภำ หำบุญมี 
64.12 น.ส. นพรัตน์ มีลำภ 
64.13 น.ส. ณัฐสุดำ นิยำทองหลำง 
64.14 น.ส. เสำวลักษณ์ ค ำชัยวงค ์
64.15 นำย องอำจ ยืนนำน 

 

65. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10586) แผนกงำนวิเครำะห์ 1 กองกำรควบคุมคุณภำพ 
   กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

65.1 นำย ชุมศิลป์ วงษ์นิกร 
65.2 นำย อนุกูล อ่อนคล้ำย 

 

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

66.1 นำย เลิศฤทธฺ์ อินเดช 
66.2 น.ส. วรรณิศำ สืบสอำด 
66.3 น.ส. ชนำกำนต์ ดอกจันทร์ 
66.4 น.ส. นัฐทริญำ หน่อสีดำ 
66.5 น.ส. ภัสสร เกิดทวี 

 
 
 /67. ต ำแหน่ง..... 
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67. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10589) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ  
  กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

67.1 น.ส. กัญญ์ณณัฎฐ์ ล ำน้ ำเที่ยง 
67.2 น.ส. สุนิดำ สำแก้ว 
67.3 น.ส. วิภำวด ี วงค์ชู 
67.4 น.ส. จิรัชญำ ศรีแก้ว 

 

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

68.1 นำย อำกร ขวัญทอง 
68.2 น.ส. รินท์ลภัส อัครปัญญำทิพย์ 
68.3 น.ส. กัญญำพร พิมพ์สุธรรม 

 

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

 

69.1 นำย อนุวิทย์ หำญสกล 
69.2 น.ส. ปิยวรรณ จรูญแสง 
69.3 น.ส. ปวีณำ จงใจกลำง 
69.4 นำย ณัฐบวร สังข์ทอง 
69.5 นำย ณัฐภัทร ดีบ้ำนโสก 
69.6 น.ส. เมธำนุช กอผำ 

 

70. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10032) แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 1 กอง
  ตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ  
 

70.1 น.ส. ธิฐิวรดำ สัสดีเดช 
70.2 นำย อนุสรณ์ งิมขุนทด 
70.3 น.ส. ศิริลักษณ์ อัตสำร 
70.4 น.ส. อินทิรำ แซ่ตั้ง 

 

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

71.1 น.ส. อริยำ พิมพ์แก้ว 
71.2 น.ส. อำรียำ ด้วยงำ 

 

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

72.1 น.ส. ธนพร ชูชีพ 
72.2 น.ส. ทัศนีย์ พิลำวงศ์ 

 

/73. ต ำแหน่ง..... 
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73. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (02991) แผนกงำนตรวจสอบตนเองและผู้อื่น กองบริหำร
  ระบบคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

73.1 นำย มหัศจรรย์ เชื้อประทุม 
 

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

74.1 น.ส. รุ่งกำนต์ จันทรมำส 
74.2 น.ส. นริศรำ คำดสนิท 

 

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

75.1 น.ส. กนกพร วงษ์เสนำ 
 

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

76.1 นำง คัทรียำ สุริยัง 
76.2 น.ส. อุษำ ศรีนุย 
76.3 น.ส. ชุดำ พุฒแย้ม 
76.4 น.ส. ชรินดำ แก้วใส 
76.5 น.ส. กรรนิกำ ชัยชนะ 
76.6 นำย ตุลำ อุเทนสุต 
76.7 นำย ธีรพงษ์ คชสินธุ์ 
76.8 นำย วีรวัฒน ์ อุดมแก้ว 
76.9 น.ส. สโรชำ ตำต๋ัน 

76.10 นำย เดชำ พุทธิพงษ์ 
76.11 น.ส. ทิพย์สุดำ สุขประเสริฐ 
76.12 นำย สมเกียรติ หลั่นศิริ 
76.13 นำย รัตนชัย นิตยมงคล 
76.14 นำย พงศ์ศิริ บุญเกิด 
76.15 นำย วุฒิไกร อรบุตร 
76.16 น.ส. กมลรัตน์ คุ้มวงษ์ 
76.17 น.ส. วีระนุช ประยงค์ 
76.18 น.ส. อรชำ นกสกุล 
76.19 น.ส. ลัดดำวัลย์ วงษ์นวม 
76.20 น.ส. ลัดดำ สิงห์แก้ว 
76.21 นำย ศตวรรษ จันทร 
76.22 น.ส. วิกำญรัตน์ สุตันตั้งใจ 
76.23 นำย พลำกร สังขศิลำ 
76.24 น.ส. อำรีรัตน์ เจริญวัฒนำสุข 
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76.25 น.ส. ณัฐชญำณ์ภำ ชัยทอง 
76.26 น.ส. พิชชำภำ เมตมำตร์ 
76.27 นำย กฤตณรมศ์ ผลเจริญ 
76.28 น.ส. วิลำวัณย์ ม่วงเปลี่ยน 
76.29 น.ส. ธรรมรส พุฒซ้อน 
76.30 น.ส. ชนิษฐำ พิทักษ์วงศ์ 
76.31 น.ส. ยุวดี สีดำสอน 

 

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

77.1 น.ส. จิรพรรณ ผดุงกิจ 
77.2 น.ส. กฤติยำ เสือบุญทอง 
77.3 นำย ชูเกียรติ ลี้กุล 
77.4 นำย อภิสิทธิ์ ลิบูลย์ 

 

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

78.1 นำย ตระกูล วงศำ 
78.2 น.ส. ณิชำ กินนำรี 
78.3 น.ส. ธนิดำ สุวรรณภักด ี

 

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

79.1 น.ส. พรรณภำ ด ำดวน 
79.2 นำย เจษฎำงค์ ไทยเขียว 
79.3 นำย ภัชรพงษ์ ลีนำเพ็ชร 
79.4 นำย ชนวิทย์ ธีระชัยชยุติ 
79.5 นำย วัลลภ พวงน้อย 
79.6 นำย วรพล เเจ้งจิตร 
79.7 นำย ภำษิต บุญคุ้ม 
79.8 นำย จตุพร พันเกำเริ่ง 
79.9 น.ส. ดำรัตน์ เนียมทัศ 

 

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

80.1 นำย นพรัตน์ ปกค่ำย 
80.2 น.ส. วรำภรณ์ เริงสนำม 
80.3 นำย ธนกฤต พุกซ่ือ 
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81. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (02120) กลุ่มงำนผลิตชุดตรวจวินิจฉัย กองเภสัชภณัฑ์ ฝ่ำยเภสัชเคมีภัณฑ์ 
 

81.1 น.ส. ลีนำ บุญมำเลิศ 
81.2 น.ส. จันทร์เพ็ญ เชื้อวงษ์ 
81.3 นำย วสันต์ รัตนบวร 

 

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

82.1 นำย ธนัท แสงซื่อ 
82.2 นำย นภจร ค ำมนตรี 
82.3 น.ส. วันวิสำข์ เสำะแสวง 

 

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

 83.1 น.ส. อริสำ แก้วน่ำน 
 

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

84.1 น.ส. ชนัญชิดำ บรรจงเกตุ 
84.2 นำย เอกชัย หลิมเจริญ 
84.3 นำย ติณณ์ณภพ เกิดแก้ว 
84.4 น.ส. ซิลมีย์ บิลอับดุลล่ำห์ 
84.5 นำย ศรสวัส อนุศำสนนันท์ 
84.6 น.ส. วรำพร โลมำธร 
84.7 นำย อิสรพงษ์ หมำยชม 
84.8 น.ส. นันท์นภัส คุ้มนุ่ม 
84.9 นำย ณรรฐพล โพธิ์อำศัย 

84.10 น.ส. อุนำ แก้วมณี 
84.11 น.ส. มณีรัตน์ ศรีคงรักษ์ 
84.12 นำย อ๊อฟ แหทอง 
84.13 นำย ณัฐพล อุ่นเมือง 
84.14 น.ส. ศิริลักษณ์ เลื่อนสำคร 
84.15 นำย ภูมิพัฒน์ มำนชู 
84.16 น.ส. พิชชำภำ สืบแสนศรี 
84.17 น.ส. รัตนำภรณ์ อินกอ 
84.18 นำย กัมปนำท เตียวประเสริฐ 
84.19 น.ส. ธิดำรัตน์ บ ำรุงเอื้อ 
84.20 นำย จีรศักดิ์ ดีโม ้
84.21 น.ส. กัณฑ์ปภัส ยำชมภูยงทิพย์ 
84.22 น.ส. สุกัญญำ พูลผำสุข 
84.23 นำย โสภณ แจ่มศรี 
84.24 น.ส. สัจจพร ทองน ำ 
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85. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00495-00503) แผนกยำเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3 ฝ่ำยผลิตยำ 
  

85.1 น.ส. ดลลยำ ปลอดยอดยิ่ง 
85.2 นำย รวิ สัทธำนนท์ 
85.3 น.ส. ช่อทิพย์ อรรถประดิษฐ์ 
85.4 นำย ทักษ์ดนัย เอ่ียมประโคน 
85.5 นำย ธัญเทพ จิตต์ภรณ์ 
85.6 น.ส. สรัญญำ ทรงชุ่ม 
85.7 นำย เรืองเดช ศรีจ ำปำ 
85.8 น.ส. อภิญญำ จิตรัตน์ 
85.9 น.ส. สุชำวด ี เสำวภำคสุข 

85.10 น.ส. จริญญำ กรรณิกำร์ 
85.11 นำง วนิดำ มะรังกำ 

 

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

86.1 นำย ณัฐพล เข็มเงิน 
86.2 น.ส. กรำบแก้ว เอ่ียมสอำด 

 

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

87.1 นำย นฤเบศร์ ฤทธิโชติ 
87.2 นำย ณัฐชำ โคตุทำ 
87.3 น.ส. ประไพพรรณ อุ้มเพชร 
87.4 น.ส. สุทธิญำ เจริญสุข 
87.5 นำย ธนพล จันทร 

 

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

88.1 น.ส. พีรดำ พ่ึงกุศล 
 

89. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00583) แผนกบริหำรงำนทั่วไป กองอ ำนวยกำร ส ำนักอ ำนวยกำร 
  

89.1 น.ส. สุดำภรณ์ ยิ่งใหญ่ 
89.2 น.ส. อำรดำ ม่วงกรุง 
89.3 น.ส. สุริชำ เจริญศรี 
89.4 น.ส. พิชำมญชุ์ อรุณภู่ 
89.5 น.ส. อุษมำ กุศลบ ำเพ็ญ 
89.6 น.ส. ดรุณ ี แทนคุณ 
89.7 น.ส. ศรัญรัชน์ รื่นกวี 
89.8 น.ส. อัมพำพร ศรีแก้ว 
89.9 นำง วันวิสำ บำนแย้ม 

89.10 น.ส. ปวีณำ หงันเปี่ยม 
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90. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00507-08) กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
  

90.1 น.ส. ธรรญธร น้อยสนิท 
90.2 น.ส. นัทรียำ เดชมุนินทร์ 
90.3 นำย คงกะพัน ไมโสภำ 
90.4 นำย ศรำวุธ สิริพัฒนำนุกุล 
90.5 นำย สุรักษ์ สิงหรำช 
90.6 น.ส. สริญญำ ประทวน 
90.7 น.ส. พิชำพร กิจจำหำญ 

 

91. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00509) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
   

     - ผู้สมัครไม่มำสอบข้อเขียน - 
 

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

92.1 น.ส. ฟำริดำ สุวรรณน้อย 
92.2 น.ส. นงนภัส ทองเปี่ยม 
92.3 น.ส. กำญจนพัชร ศรำธพันธุ์ 
92.4 นำย ภูมินทร์ เนตรนพ 
92.5 นำย ยศกร หุ่นทอง 
92.6 น.ส. ปรียดำ ปำนฤทธิ์ 
92.7 นำย ศุภชัย ผำสุข 
92.8 นำย ศรัณญ์ ผูกพันธ์ 
92.9 น.ส. จุฑำมำศ โยปทุม 

92.10 นำย วรพงษ์ รื่นนำม 
 

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

93.1 น.ส. สำวนี หอมหวล 
93.2 น.ส. ปนัดดำ จันทร์ไพศรี 
93.3 นำย ชำญณรงค์ แสงสุวรรณ์ 
93.4 นำย ทักษิณ ประสงค์อมรชัย 
93.5 นำย ศักดิ์ดำ จ ำปำศรี 
93.6 น.ส. ประภำพร ฝ่ำยจุระ 
93.7 น.ส. สุกุมำ คงสัตรำ 
93.8 นำย สมเกียรติ์ นันดี 
93.9 นำย สมิทธ์ บุติลำ 

93.10 นำย ณัฐพล พำนิชนอก 
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/94. ต ำแหน่ง..... 



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

94.1 นำย สิทธิพงศ์ ขำวส ำอำงค์ 
94.2 น.ส. รสรินทร์ หงษ์ทวี 
94.3 นำย วีระพล แสงสว่ำง 

 

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

95.1 น.ส. ทิพย์สุดำ ด้วงพันธ์ 
95.2 น.ส. สุรำงคนำ ประเสริฐ 
95.3 นำย สหรัฐ งำมสำระ 
95.4 นำย อนุศิษฐ์ อ้อหิรัญ 
95.5 นำย ธีรพัฒน์ สุขชุม 
95.6 นำย นรินทร์ ทองส่งแสง 

 

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

96.1 น.ส. นริศรำ แสนสุข 
96.2 น.ส. ณัฐนันท ์ พินลำด 
96.3 น.ส. อุไรวรรณ เวชชศำสตร ์

 

97. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00577) แผนกผลิตเชื้อตั้งต้น กองกำรผลิตวัคซีน โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ  
 

97.1 น.ส. ณัฏฐว ี จ ำปีเรือง 
97.2 น.ส. สุกัญญำ โพธิ์ส ำนัก 
97.3 น.ส. สุกัญญำ โชติรำศรี 

 

98. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00578) แผนกผลิตวัคซีน กองกำรผลิตวัคซีน โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ  
 

98.1 นำย กิตติศักดิ์ มุ่งภู่กลำง 
98.2 น.ส. ปรำรถนำ บุญสุข 
98.3 น.ส. ภัคจิรำ อันดำรำ 
98.4 น.ส. ณัฐชยำ ข่อยแก้ว 
98.5 น.ส. บุญสิตำ ปรีดำ 
98.6 น.ส. เมริญำ อบกลำง 
98.7 น.ส. โสภิดำ ทองมำก 

 

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

99.1 น.ส. ธันยกำนต์ ปรกติ 
99.2 นำย อนันต์ เบ็ญจวัง 
99.3 นำย ณัฐธัญพงศ์ มำนิตยกุล 
99.4 นำย คเณศ กิติรำช 
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/100. ต ำแหน่ง..... 



100. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00545-46) กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ ์ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ ์ 
 

100.1 นำย สุริยกำนต ์ ธนะภูมิชัย 
100.2 น.ส. ลลิดำ อมรกิจวัฒนกุล 

 

101. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00547-52) แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์องค์กำร กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ 
   ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

101.1 น.ส. ณัฐชยำ ยิ้มอยู่ 
101.2 นำย ฉัตรประดิษฐ์ เรืองนัยสุข 
101.3 นำย ฐิติพงศ์ นำแซง 
101.4 น.ส. สมฤทัย มีมูลทอง 
101.5 นำย ภำนุวัฒน ์ ศรีค ำมูล 
101.6 นำย ภำนุเดช ยศพล 
101.7 นำย เสนอ อุตสำหะ 
101.8 นำย พีรณัฐ ลิ่มประสิทธิ์ 
101.9 น.ส. ชิษณุฌำ เสนีย์นันท์ 

101.10 นำย ศุภโชค กลั่นสุข 
101.11 นำย อรรถวุฒิ ก้อนนำค 
101.12 นำย ศรุตเศรษฐ์ ยีสะอุ 
101.13 นำย นิติพนธ์ กล้ำหำญ 
101.14 นำย ณัฐ วงษ์อ่อน 
101.15 น.ส. กัญญำรัตน์ พงษ์โสภำ 
101.16 น.ส. สุทธิดำ ปุตุรงค์ 
101.17 น.ส. กำญจนนันท์ ชุดทอง 
101.18 น.ส. พลอยไพลิน ศิริเถำร์ 
101.19 น.ส. ชุติมำ ธนพิสุทธิกุล 
101.20 น.ส. ชนินันท์ พิญไทย 
101.21 นำย ณัฐ์ชนน นุชนำถ 
101.22 น.ส. สุดำรัตน์ จีจู 
101.23 น.ส. จำรุวรรณ มีสำย 
101.24 น.ส. นลินี หนูอ่อน 
101.25 น.ส. ธัญพร พุฒซ้อน 

 

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

102.1 น.ส. ศิริกัญญำ ผดุงผล 
102.2 น.ส. พนิดำ จั่นแก้ว 
102.3 นำย กันทรำกร ยอดทัพ 
102.4 น.ส. แถบทอง มหำวิโรจน์ 
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