
 

 
(ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
ประกาศองค์การเภสัชกรรม 

เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

 ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 9 กรกฎำคม พ.ศ.2563 ให้ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงำน จ ำนวน 
25 อัตรำ และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 169 คน เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ นั้น  
 

 องค์กำรเภสัชกรรม โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด ได้ท ำกำรสอบสัมภำษณ์
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนตำมรำยชื่อ
แนบท้ำยประกำศ 
 

 ขอให้ผู้มีรำยชื่อตำมประกำศแนบท้ำยเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนตำมวันที่ก ำหนด ตั้งแต่เวลำ 
08.00 - 16.00 น. ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
 

 สังกัด  สถานที่ทดสอบปฏิบัติงาน 
 โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

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

 
 ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนทุกคน ภำยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรทดสอบปฏิบัติงำนวันสุดท้ำย 
แล้ว ในวันท ำกำรถัดไปให้มำติดต่อขอรับเอกสำรตรวจสอบประวัติพิมพ์ลำยนิ้วมือที่แผนกงำนบุคคล กองกำร-
เจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล องค์กำรเภสัชกรรม (พระรำม 6) ตั้งแต่เวลำ 08.00-12.00 น. ต้องมำรับเอกสำร
ทุกคน หำกไม่มำจะถือว่ำสละสิทธิ์ 
 

โดยก ำหนดประกำศผลกำรทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ.2563 เวลำ 15.00 น. ณ บริเวณ 
ชั้น 1 อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรมและทำงเว็บไซต์ www.gpo.or.th  

 

 ยกเว้นต ำแหน่งที่ 2, 5, 6, 68 ก ำหนดประกำศผลกำรทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 27 สิงหำคม พ.ศ.
2563 เวลำ 15.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรม 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

ประกำศ ณ วันที่  20 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
 
 

 (นำงสำวดนตรี เกษสุวรรณสิงห์) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองคก์ำรเภสัชกรรม 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

1. ต ำแหน่ง นักอำชีวอนำมัย 4 (2092) แผนกควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กองควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 

  1.1 นำยเอกรัฐ มลิวัลย์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 และ 29 ก.ค.63 
  1.2 น.ส.วรพรรณ วสุเรืองโรจน์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 และ 30 ก.ค.63 
  1.3 น.ส.สำริศำ ปัญจกะบุตร  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 และ 31 ก.ค.63 
 

2. ต ำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ 4 (2151) แผนกโสตทัศนูปกรณ์ กองประชำสัมพันธ์ ส ำนักอ ำนวยกำร 
 

  2.1 น.ส.อำภำภรณ์ อ้นเถื่อน  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 กค.63 
  2.2 นำยสิทธิกร ไชยศิริ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 31 ก.ค.63 
  2.3 นำยศุภกิจ แช่มช้อย  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 3 - 5 ส.ค.63  
  2.4 น.ส.พิชำมญชุ์ อรุณภู่  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6 - 7 และ 10 ส.ค.63 
  2.5 น.ส.ศิรินันท์ คงเจริญ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 11 และ 13 - 14 ส.ค.63 
  2.6 นำยศุภดิศ ป้อมภู่  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 17 - 19 ส.ค.63 
 

3. ต ำแหน่ง วิศวกร 4/นักวิทยำศำสตร์ 4 (0690)(0623) แผนกสอบเทียบ 1 กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร  
 

  3.1 นำยปริญญำ กำญจนวิรัช  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 ก.ค.63 
  3.2 น.ส.สมฤดี วงษ์สุวรรณ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 30 ก.ค.63 
  

4. ต ำแหน่ง วิศวกร 4/นักวิทยำศำสตร์ 4 (0562) แผนกสอบเทียบ 3 กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร 
 

  4.1 นำยวิชญ์ ลี้วงศกร  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 ก.ค.63 
 

5. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1231) กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

  5.1 นำยศิรวุฒิ ใจชอบ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 13 - 14 ส.ค.63   
 

6. ต ำแหน่ง ช่ำงเครื่องกล 3 (1008)(0680) กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  
 6.1 นำยสุทธิชำติ เพียรลีย์วัฒน์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 17 - 18 ส.ค.63 
 6.2 นำยสุรณัฐ บัตรมำก ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 19 - 20 ส.ค.63 
 6.3 น.ส.ณัฐชยำ ข่อยแก้ว ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 21 และ 24 ส.ค.63 
  

7. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2696-2598) แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale กองกำรผลิต     
    โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

  7.1 นำยณรงค์ฤทธิ์  สมพงษ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 ก.ค.63 
  7.2 นำยพิธำร บุญศรี  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 ก.ค.63 
  7.3 นำยนพดล สมใจ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 ก.ค.63 
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8. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (2701) แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
  

9. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (0733) กลุ่มกำรผลิต 1 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
 

 9.1 น.ส.เปมิกำ เอ่ียมมำตย์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 9.2 น.ส.สุดำรัตน ์ ศรีเหรำ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 และ 29 ก.ค.63 
 9.3 นำยจิรำวัฒน์ ศรสีอำด  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 30 - 31 ก.ค.63 
 

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

     - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
   

11. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0778) แผนกร้ำนค้ำ 2 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     
  11.1 น.ส.ชนิกำนต ์ อภินันทำสุวรรณ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 31 ก.ค.63 
  11.2 น.ส.ญำสุมินทร์ อินทนุพัฒน์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 ก.ค.63 
 

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

 12.1 นำยเกษมสันต์ พรหมสอำด  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 และ 29 ก.ค.63 
 

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

 13.1 น.ส.วริตำ จุ้ยซื่อ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 และ 29 ก.ค.63 
 

14. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0570) แผนกแลกเปลี่ยนคืนยำ กองบริหำรกำรสั่งซื้อ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

 14.1 นำยจักรพงษ์ จันทร์แก้ว  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 และ 29 - 30 ก.ค.63 
 

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

 15.1 น.ส.เมทิกำ รัสม ี   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 30 - 31 ก.ค.63  
 15.2 น.ส.นริศรำ สิงห์งำม  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 และ 29 ก.ค.63 
 15.3 นำยศรรำม ศรค ำ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
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ลูกจ้างประจ า 
 
16. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.ตรี/โท (40611-12) กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

 16.1 น.ส.ปำริชำต ประสำทศิลป์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 ก.ค.63 
 16.2 น.ส.เทียนทิพย์ กสิกรณ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 ก.ค.63 
 16.3 น.ส.สำวิตร ี ไชยบุร ี  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 ก.ค.63 
 16.4 น.ส.พีรญำ ใจแข็ง  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 ก.ค.63 
 16.5 น.ส.กิตติกำนต์ คงสมบูรณ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 30 ก.ค.63 
 16.6 น.ส.ดวงพร หล่อวัชระภรณ์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 31 ก.ค.63 
 

17. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.ตรี (42970-71) กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
 

 17.1 น.ส.พิมพ์ระพี บุรุษพัฒน์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 ก.ค.63 
 

18. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.ตรี (42969) แผนกแผนงำนฝึกอบรมและพัฒนำ กองพัฒนำบุคลำกร ฝ่ำย- 
     ทรัพยำกรบุคคล 
 

 18.1 นำยธนำคุปต์ เหลำไผ่  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 30 ก.ค.63 
 18.2 น.ส.กนกวรรณ สำสะเดำะห์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 ก.ค.63 
 

19. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.ตรี (40570-71)(42240) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 กองบริหำรระบบ 
     คุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

  19.1 นำยพงศ์เทพ น้อยพิทักษ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
  19.2 น.ส.บุศรินทร์ ชูวงศ์วิทยำ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63  
  19.3 นำยเจษฎำกร วัฒกำพัทธ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
  19.4 นำยวรรณกวี ศรีพลอย  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
  19.5 น.ส.มนัชชพร สัมมเสถียร  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
  19.6 น.ส.สำลิน ี ด้วงปั้น  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 

20. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.ตรี (40572) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 กองบริหำรระบบคุณภำพ  
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

 20.1 น.ส.ธัญญำรัตน ์ แสงเดช  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 

21. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.ตรี (40025) แผนกงำนวิเครำะห์ 2 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

 21.1 นำยนพฤทธิ์ กลิ่นหอม  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 21 ก.ค.63 
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22. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.ตรี (40332)(40588)(42164) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ    
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

 22.1 น.ส.ศิริรัตน ์ เกตุแย้ม  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 22.2 น.ส.ปรียำภรณ ์ อินทร์จอหอ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63  
 22.3 น.ส.ณิชำรีย ์ เย็นศักดิ์ศิริ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 และ 29 ก.ค.63 
 22.4 น.ส.จรัญญำ พำไพรสว่ำง  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 และ 29 ก.ค.63 
 22.5 น.ส.อริสรำ คุณพระมำ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 30 - 31 ก.ค.63 
 22.6 น.ส.ศศินันท์ ไทยโพธิ์ศรี  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 30 - 31 ก.ค.63 
 

23. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30394) แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

  23.1 นำยยุทธนำ แป้นเปีย  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 ก.ค.63 
 

24. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (32433) แผนกบริหำรงำนทั่วไป กองอ ำนวยกำร โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

 24.1 นำยภัคพล แก้วศรีงำม  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 ก.ค.63 
 24.2 น.ส.พรกนก อุ่นเงิน  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 ก.ค.63 
 24.3 น.ส.สุขใจ ไทรย้อย  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 ก.ค.63 
 24.4 น.ส.ณัฐวรรณ ก้อนเครือ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 ก.ค.63 
 

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

 25.1 น.ส.ฐิติมำ รสรื่น   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 ก.ค.63 
 25.2 น.ส.วริษฐำ ศรีเกียรติศักดิ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 

26. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30567) กองพัฒนำระบบคุณภำพ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
  
 26.1 น.ส.สุกัญญำ ชูผล   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 ก.ค.63 
 26.2 น.ส.ธันยช์นก มั่นรอด  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 31 ก.ค.63 
 

27. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (32968)(32017) กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

 27.1 นำยณัฐ์ชนน นุชนำถ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 27.2 นำยธนเดช สินสุวงค ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 30 - 31 ก.ค.63 
 

28. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20481) แผนกแผนงำนฝึกอบรมและพัฒนำ กองพัฒนำบุคลำกร ฝ่ำย- 
     ทรัพยำกรบุคคล 
 

 28.1 นำยธนกร จันทร์ศิริ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 ก.ค.63 
 28.2 น.ส.ขวัญกมล วีระวุฒิเดช  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 31 ก.ค.63 
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29. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20263) แผนกงำนผลิต 4 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

 29.1 นำยจตุพล นำมกร  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 

30. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20521-22)(20099)  กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
 

 30.1  นำยทศพล ทับทอง  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 ก.ค.63 
 

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

 31.1  น.ส.พัชรำภรณ ์ วิเศษอักษร  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 31 ก.ค.63 
 

32. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20541) แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล กองกำรขำยภำครัฐ ฝ่ำย- 
     กำรตลำดและกำรขำย  
 

  32.1 นำยเกียรติศักดิ์ ดอนพิกุล  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 ก.ค.63 
  

33. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20530-35) แผนกร้ำนค้ำ 1 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและ- 
     กำรขำย 
 

 33.1 น.ส.สุพรรษำ รูปเหมำะ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 21 - 23 ก.ค.63 
 33.2 น.ส.นิษำ ค ำเถ่ือน  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 31 ก.ค.63 
 33.3 น.ส.สุพรรษำ โพธิ์แสน  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 31 ก.ค.63 
 33.4 น.ส.ปำณิสรำ วงศ์สวัสดิ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 21 - 23 ก.ค.63 
 33.5 น.ส.นลินทิพย์ ครองยุทธิ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 21 - 23 ก.ค.63 
 33.6 น.ส.ธันยำ ปิณฑกำนนท์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 31 ก.ค.63 
 

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

 34.1 นำยวสุรัตน์ สุขเสน  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 และ 29 ก.ค.63 
 

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

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
 

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

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
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37. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20542) แผนกบริหำรกำรสั่งซื้อ 2 กองบริหำรกำรสั่งซื้อ ฝ่ำยบริหำรพัสดุ- 
     และผลิตภัณฑ์ 
      
  37.1 น.ส.รัศมี จันทะฝ่ำย  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 

38. ต ำแหนง่ ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20556) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์  
     ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

  38.1  นำยกิจติศักดิ์ แก่นเรือง  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 

39. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (22328) กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

 39.1 น.ส.กติกำ พุภูเขียว  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 ก.ค.63 
 

40. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (22327) แผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

 40.1  น.ส.ธันยพร กรวยสวัสดิ ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 ก.ค.63 
 

41. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (22538) แผนกแผนงำนจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอ่ืน กองคลังและกระจำย- 
     ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

 41.1 น.ส.ปนิดำ ภำสองชั้น  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 

42. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10613) แผนกพัฒนำกระบวนกำรผลิต กองมำตรฐำน- 
     กำรผลิต ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

 42.1 นำยศรสวัส อนุศำสนนันท์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 30 ก.ค.63 
 

43. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10564-65)(12215) กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกัน- 
     คุณภำพ 
 

 43.1 น.ส.นงนพร จักรชัย  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 และ 30 - 31 ก.ค.63 
 43.2 น.ส.ฐิติพร เลำหวิทยะรัตน์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 30 ก.ค.63 
 43.3 นำยพิพัฒน์ วงษ์เสมำ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 43.4 นำยองอำจ ยืนนำน  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 

44. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (12453) แผนกมำตรฐำนวัตถุดิบ 2 กองมำตรฐำนวัตถุดิบ   
     ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

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

 45.1 น.ส.รติกร เจนสถิตย์ไพบูลย์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 30 ก.ค.63 
 45.2 น.ส.นันทฉัตร ซุ่นเสียง  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 ก.ค.63 
     
46. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (12472) แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 2 กองมำตรฐำน-   
     ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

 46.1  น.ส.พรภัทร พิมพ์ตระกำร ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 ก.ค.63 
 

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

 47.1 น.ส.ปิยวรรณ จรูญแสง  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 ก.ค.63 
 47.2 นำยศุภกร ระพิทย์พันธ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 31 ก.ค.63 
 47.3 น.ส.ยุพำรัตน์ พุทธรักษำ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 ก.ค.63 
 

48. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10568) แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 1  
     กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ  
 

 48.1  น.ส.ศิริลักษณ์ อัตสำร  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 48.2 นำยชุณหกมุท ตุงคะเสน  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 30 ก.ค.63 
 

49. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10569) แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 2  
     กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ  
 

  49.1 น.ส.รุจิรำ เมืองแสน  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 ก.ค.63 
 

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

 50.1 น.ส.ชยสิรำ พันธุ์ประเสริฐ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 ก.ค.63 
 50.2 น.ส.พิมพ์วิภำ เสนำจันทร์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 ก.ค.63 
 

51. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (12162) แผนกงำนวิเครำะห์ 3 กองกำรควบคุมคุณภำพ  
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

 51.1 น.ส.กมลวรรณ โควิน   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 ก.ค.63 
 51.2 นำยปิติ นีซัง   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 ก.ค.63 
 51.3 น.ส.นำรีรัตน ์ หอมจิตร์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 ก.ค.63 
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52. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10334) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ  
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

 52.1  น.ส.ปิยะนุช สระมูล  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 ก.ค.63 
 

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

 53.1 น.ส.ศรีสรำรัตน ์ พรมทัตร์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 ก.ค.63 
  
54. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00377-78) แผนกยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

 54.1 นำยอนุชิต รวมอยู่  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 ก.ค.63 
 

55. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00085-87)(02089)(02254) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำ- 
     รังสิต 1 
 

 55.1 น.ส.ดวงนฤมล กันดี   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 30 - 31 ก.ค.63 
 55.2 นำยศรำวุฒิ ทรัพย์หมอน  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 30 ก.ค.63 
 55.3 น.ส.พรนพเก้ำ สุขโภคำ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 ก.ค.63 
 55.4 น.ส.อรอนงค์ น้อยฉวี  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 55.5 น.ส.ลัดดำ สิงห์แก้ว  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 55.6 นำยพงศธร แสนสวำท  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 ก.ค.63 
 55.7 น.ส.นิรมล เฉลิมมิตร  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 ก.ค.63 
 55.8 นำยอรัชพร พูลบัว  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 30 - 31 ก.ค.63 
 55.9 นำยปรีชำ สระแก้ว  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 30 ก.ค.63 
 55.10 น.ส.กรรนิกำ ชัยชนะ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 30 - 31 ก.ค.63 
 55.11 น.ส.กมลรัตน์ คุ้มวงษ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 55.12 น.ส.ยุวด ี สีดำสอน  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 55.13 นำยภูมินทร์ เนตรนพ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 30 ก.ค.63 
 55.14 นำยณภัทร ปรีชำกิติกุล  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 30 - 31 ก.ค.63 
 55.15 นำยศักดิ์เทพ สุวรรณน ำปน  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 ก.ค.63 
  

56. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00092-94)(02127)(02190)(02777) กลุ่มกำรผลิต 1 โรงงำนผลิตยำ- 
     ปฏชิีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม  
 

  56.1  น.ส.กรำบแก้ว เอ่ียมสอำด  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 ก.ค.63 
  

57. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (10561) กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

 57.1 นำยวีระพงษ์ ขำวทองหลำง  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 ก.ค.63 
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58. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (00580) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์  
     ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

  58.1  นำยนภจร ค ำมนตรี  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 

59. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00358-71) แผนกบรรจุยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

  59.1  นำยโสภณ แจ่มศรี  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 ก.ค.63  
  59.2 น.ส.ธิติสรณ ์ แซ่จ๋ำว  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 ก.ค.63 
  59.3 น.ส.ชิษณุฌำ เสนีย์นันท์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 31 ก.ค.63 
  59.4 น.ส.น้ ำทิพย์ ครองยุทธ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 ก.ค.63 
  59.5  นำยเอกลักษณ์ เอกอมร  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 ก.ค.63 
  

60. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00390-91)(00486-00494) แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2  
     ฝ่ำยผลิตยำ 
 

 60.1 น.ส.ชนำภำ จ ำปำนิล  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 ก.ค.63 
 60.2 นำยอนชุำ มหำเวก  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 31 ก.ค.63 
 60.3 น.ส.ชนำนันท ์ ทนวิจิตร  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 31 ก.ค.63 
 60.4 นำยทวีศักดิ์ ภำคสุทธิ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 31 ก.ค.63 
 60.5 นำยพงศกร ภูมณี   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 ก.ค.63 
 60.6 นำยณัฐวุฒิ กลำงเดือน  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 ก.ค.63 
 60.7 นำงวนิดำ มะรังกำ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 31 ก.ค.63 
 60.8 นำยชัยสิทธิ์ เกิดสัตย์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 ก.ค.63 
 60.9 นำยสุรชัย มั่นด ี   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 31 ก.ค.63 
  

61. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00418-23)(00499-00503) แผนกยำเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3  
     ฝ่ำยผลิตยำ 
 

 61.1 น.ส.พีรดำ พ่ึงกุศล  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 24 ก.ค.63 
 61.2 นำยวสันต์ สัจมั่น  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 61.3 นำยธนพล ลุกปู่   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 และ 29 ก.ค.63 
 61.4 นำยภูมิพัฒน์ มำนชู  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 30 - 31 ก.ค.63 
  

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

 62.1 นำยรุ่งโรจน์ นวมศิริ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 31 ก.ค.63  
 

63. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00135)(00191-93)(000208-11)(00509) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

 63.1 นำยอัทธนีย์ บุญรอด  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 21 - 22 ก.ค.63 
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 63.2 นำยสมิทธ์ บุติลำ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 21 - 22 ก.ค.63 
 63.3 น.ส.พนิดำ ม่วงเขียว  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 21 - 23 ก.ค.63 
 63.4 นำยภำนุสิทธิ์ สุขเอ่ียม  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 21 - 22 ก.ค.63 
 

64. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00233-34)(00510-11) แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำ 
     รังสิต 1 
 

 64.1 น.ส.ธรรญธร น้อยสนิท ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 30 ก.ค.63 
 64.2 น.ส.นงนภัส ทองเปี่ยม ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 ก.ค.63 
 64.3 นำยเจษฎำ นำคมังสัง ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 30 - 31 ก.ค.63 
 64.4 นำยธนำกร ถูกใจ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 ก.ค.63 
 

65. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00259) แผนกงำนผลิต 3 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

 65.1 นำยวิษณุ ทองสุพรรณ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 ก.ค.63 
 

66. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00277)(00279)(00282)(00295)(00303) แผนกงำนผลิต 4 กองกำรผลิต  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

 66.1 นำงวิชุดำ บุญมำ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 66.2 นำยทักษิณ ประสงค์อมรชัย ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 66.3 น.ส.บุษรำคัม มุ่งทองสิน ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 66.4 นำยมนัสวี นำคพงษ์พันธ์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 66.5 นำยจรินทร หนูรินทร์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 66.6 น.ส.ประภำพร ฝ่ำยจุระ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 66.7 นำยกิตติศักดิ์ พลมณี ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 66.8 นำยธวัชชัย จันทร์รุ่งแสง ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 66.9 น.ส.สำวน ี หอมหวล ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 66.10 นำยไตรรัตน์ รัตนวงศ ์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 66.11 นำยวสันต์ รัตนบวร ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 66.12 น.ส.ปนัดดำ จันทร์ไพศรี ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 66.13 น.ส.เคียงรว ี สุไพบูลย์วัฒน ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
  

67. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00520) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
  

 67.1 น.ส.ประไพพรรณ อุ้มเพชร  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 - 24 ก.ค.63 
 

68. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00475-77) แผนกส ำรองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ  
     ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

 68.1 นำยประชำ เปลี่ยนสัจจำ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 13 - 14 ส.ค.63 
 

/68.2 นำยสมภพ..... 
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 68.2 นำยสมภพ จั่นสมบัต ิ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 17 - 18 ส.ค.63 
 68.3 นำยสันติสุข ขำวนวล  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 19 - 20 ส.ค.63 
 68.4 นำยดนัย ประสำทชัย  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 21 และ 24 ส.ค.63 
 

69. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00546) กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  

 69.1 น.ส.จิรำพัชร ภักดีรักษ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 

70. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00552) แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์องค์กำร กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์  
     ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

 70.1 นำยพรเทพ คมศิลป์เจริญ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 

71. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00458-59) แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์องค์กำร กองคลังและกระจำย- 
     ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

 71.1 นำยอภิรักษ์ ยิ่งหำญ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63 
 

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

 72.1 นำยพิสุทธิ์ จินดำมณี  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 - 23 ก.ค.63  
 

73. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00478) สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

 73.1 นำยไกรภพ ดวงตำผำ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 31 ก.ค.63 
 

74. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00096-97) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
 

 74.1 น.ส.นันทนำ อภิญญำประเสริฐ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 29 - 31 ก.ค.63 
 

75. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02814) แผนกจัดกำรสิ่งพิมพ์ กองกำรพิมพ์ ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
  

 75.1 นำยชำนนท์ สนิทผล   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22 ก.ค.63  
 75.2 น.ส.ชนิดำ พันธุระ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 ก.ค.63 
 75.3 นำยภูริทัต หนูทรัพย์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 ก.ค.63 
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