
 

(ส ำเนำคู่ฉบับ) 
 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 

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

 ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 19 และ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่อง กำรรับสมัครเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนรวม
จ ำนวน 25 อัตรำ และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำรวม จ ำนวน 169 คน ซึ่งได้ปิดรับสมัครไปแล้ว นั้น 
 

 องค์กำรเภสัชกรรม ก ำหนดให้มีกำรสอบข้อเขียนในวันเสำร์ที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ.2563 ณ มหำวิทยำลัย
รังสิต โดยมีรำยละเอียดสถำนที่สอบตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศ โดยในกำรสอบคัดเลือกครั้งนี้ มีระเบียบปฏิบัติและ
รำยละเอียดในกำรสอบ ดังนี้                                                                                                                                                             

 

1. วิชาสอบคัดเลือก และเวลาสอบ 
 

วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม เวลำเข้ำห้องสอบ เวลำที่สอบ 
 วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และ/หรือควำมถนัด 40 

07.45 น.* 09.00 - 11.00 น. 
วิชำภำษำอังกฤษ 20 
วิชำเฉพำะต ำแหน่ง 40 12.50 น. 13.00 - 15.00 น. 

 

 *หมำยเหตุ ผู้เข้ำสอบทุกท่ำนต้องเข้ำรับกำรตรวจคัดกรองสุขภำพก่อนเข้ำห้องสอบ เวลำ 07.45 น.และต้อง
สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่เข้ำสอบ 
 

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 ผู้เข้ำสอบ..... 



 3.3 ผู้เข้ำสอบควรศึกษำเส้นทำงกำรเดินทำงไปสนำมสอบล่วงหน้ำ และควรไปถึงสถำนที่สอบก่อนเริ่ม
เวลำสอบ 30 นำที แต่จะเข้ำห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกกรรมกำรคุมสอบ 
 3.4 ผู้มีสิทธิเข้ำสอบที่ไปถึงห้องสอบ หลังจำกท่ีได้เริ่มสอบแล้ว 30 นำทีจะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ 
 

 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 ผู้มีสิทธิเข้ำสอบจะต้องนั่งสอบตำมที่นั่ง และห้องสอบที่กรรมกำรด ำเนินกำรสอบก ำหนดให้ ผู้ใดที่นั่ง
สอบผิดที่หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับกำรตรวจให้คะแนนในกำรสอบครั้งนี้ 
 

 3.7 อนุญำตให้น ำเฉพำะปำกกำ ดินสอ 2B ขึ้นไป กบเหลำดินสอ ยำงลบ และกระเป๋ำสตำงค์ เข้ำห้องสอบได้ 
 

 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 ำเข้ำห้องสอบ 
 

 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 องค์กำรเภสัชกรรมจะ
ตัดสิทธิ์ในกำรสอบครั้งนี้ 
 

4. องค์การเภสัชกรรมจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น.   
   บริเวณชั้น 1 อาคารอ านวยการ องค์การเภสัชกรรม และทางเว็บไซต์ www.gpo.or.th  
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ประกำศ ณ วันที่  5  มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
 
 

 (นำงสำวดนตรี เกษสุวรรณสิงห์) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

1. ต ำแหน่ง นักอำชีวอนำมัย 4 (2092) แผนกควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กองควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
    (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 3-101B) 
 

1.1 นำย นฤเบศร์ เกษบุญมี 
1.2 นำย เอกรัฐ มลิวัลย์ 
1.3 น.ส. ดวงใจ ดวสุขเกษม 
1.4 นำย ธัชพงศ์ คลิ้งเคล้ำ 
1.5 นำย อัครัช แสงอรุณ 
1.6 น.ส. สุภัชชำ เกิดยินดี 
1.7 นำย อัคริศ เจียรนันทจิต 
1.8 น.ส. นันทนิจ อ่อนละออง 
1.9 นำย นรำธิปกุล บุญสอน 

1.10 นำย ชัยเดช มำลอย 
1.11 น.ส. พชรมน สุทนต์ 
1.12 น.ส. รัชดำ อุเจะ 
1.13 น.ส. ปิยะธิดำ ภู่ทอง 
1.14 น.ส. เมธำพร ใจมั่น 
1.15 น.ส. ปิยะพร โมมขุนทด 
1.16 น.ส. ชนกสุดำ ถิรศิลำเวทย์ 
1.17 น.ส. เบญจพร แหวนเงิน 
1.18 น.ส. นูซีฮำ วำยีกอ 
1.19 นำย ยศพัทธ์ เหลืองประเสริฐ 
1.20 น.ส. มิ่งขวัญ เกษปทุม 
1.21 น.ส. วรพรรณ วสุเรืองโรจน์ 
1.22 น.ส. พัชรินทร์ โพธิ์โสภำ 
1.23 น.ส. สำริศำ ปัญจกะบุตร 
1.24 น.ส. กนกอร วนำทรัพย์ด ำรง 
1.25 น.ส. เบญญำ น้อยเพ็ง 
1.26 น.ส. กัลยำรัตน์ ถำวรศักดิ์ 
1.27 น.ส. หนึ่งฤทัย เย็นประสพ 
1.28 น.ส. วิภำว ี ตรีเดชำ 
1.29 นำย พงษ์ฑณัติ อรุณศรีมรกต 
1.30 น.ส. ญำณิน จันทรดี 
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/1.31 น.ส.กิตติมำ..... 



 

1.31 น.ส. กิตติมำ ชำดหรคุณ 
1.32 น.ส. ปรีญำรัตน์ เภตำยนต์ 
1.33 น.ส. กำญจณำพร แก้วเบี่ยง 
1.34 น.ส. ธนภรณ์ ธรรมเกิดสุข 
1.35 นำย ชำตรี วงศ์งำมดี 
1.36 นำย ชนะศักดิ์ ภูเงิน 
1.37 นำย นพดล เทพญำ 
1.38 นำย โสภณ ตะยะชำ 
1.39 น.ส. คริษฐำ มุขดำ 
1.40 น.ส. ณัฐชำกรณ์ นิติกรกุล 
1.41 น.ส. พรชนก อยู่ดี 
1.42 น.ส. ธิรำรัตน์ แซ่ลิ่ม 

 

2. ต ำแหน่ง นิติกร 4 (1225) แผนกนิติกรรมสัญญำ กองกฏหมำย ส ำนักอ ำนวยกำร 
    (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 3-105) 
 

    2.1     ร.ต.ท.ภณ เตชะพกำพงษ์ 
2.2 นำย  ปัญญพนต์ ชูเกตุ 
2.3 นำย  ภูบดี สุริสีหเสถียร 
2.4 นำย  ดนวัต พัดเย็นชื่น 

 

3. ต ำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ 4 (2151) แผนกโสตทัศนูปกรณ์ กองประชำสัมพันธ์ ส ำนักอ ำนวยกำร 
    (ล ำดับที่  3.1 - 3.21 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 3-106) 
    (ล ำดับที่ 3.22 - 3.42 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 3-110) 
    (ล ำดับที่ 3.43 - 3.63 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 3-111) 
    (ล ำดับที่ 3.64 - 3.75 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 3-112) 
 

3.1 นำย นพพร ปะวะถี 
3.2 นำย สิรภพ คุณโชติ 
3.3 นำย รัฐพงษ์ ศรีดำ 
3.4 นำย ธนกร เสรีรัฐ 
3.5 น.ส. อำรดำ ม่วงกรุง 
3.6 นำย พลอยประภัสร์ แซ่โง้ว 
3.7 น.ส. ทีฆำยุ หวังวีระ 
3.8 นำย สิทธิกร ศรีสมบูรณ์ 
3.9 น.ส. ศิรดำ วิเศษศิริ 

 3.10 นำย พงศกร เขียดชื่น 
3.11 น.ส. บงกช ภูบังดำว 
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/3.12 น.ส.สุจิตรัตน์..... 



 

3.12 น.ส. สุจิตรัตน์ ทิพย์ธำรัตน์ 
3.13 น.ส. วชิรำภรณ ์ พอสม 
3.14 น.ส. ณัฐวดี คงสุวรรณ 
3.15 น.ส. อำภำภรณ์ อ้นเถื่อน 
3.16 นำย ชัยรัตน์ แสงดำมุก 
3.17 น.ส. ณัฐนรี อุบลศิริ 
3.18 นำย คณนธัช ถำวร 
3.19 นำย ธนำกร วงศำโรจน์ 
3.20 น.ส. มัญชุพร แก้วตรีวงษ์ 
3.21 นำย สิทธิกร ไชยศิริ 
3.22 น.ส. สำธิตำ ผิวงำม 
3.23 น.ส. ณัฐธิดำ นัยนิตย์ 
3.24 น.ส. สิริพร ทองฉิม 
3.25 นำย รวิรุจ มหำวิรุฬรัตน์ 
3.26 น.ส. มุกดำ มำตย์นอก 
3.27 น.ส. จิรำภำ รั่นบ้ำนแพ้ว 
3.28 น.ส. ฐิตำ ทิพย์รัตน์ 
3.29 นำย พำรณ มงคลศิริ 
3.30 น.ส. อรประวีณ์ โชติกุลวุฒ ิ
3.31  น.ส. พิมพ์สุดำ ดวงดำรำ 
3.32 น.ส. พฤกษ์ภัทรำ หำญล ำยวง 
3.33 น.ส. สุปิยำ พงษ์โนรี 
3.34 น.ส. สุชำนำถ วิริยะชำติ 
3.35 น.ส. นงลักษณ์ ส ำเภำน้อย 
3.36 น.ส. รุ่งทิพย์ ค ำพิทุม 
3.37 น.ส. ฉัตรสุดำ เกตุเนย 
3.38 นำย ศุภกิจ แช่มช้อย 
3.39 นำย ศิวกิตติ์ สินพิพัฒน์เดชำ 
3.40 น.ส. บุษกร ควรคิด 
3.41 น.ส. ธนิษฐำ ผดุงกิจ 
3.42 น.ส. ปมินตรำ ฐิตะณรุจ 
3.43 น.ส. กัญญ์วรำ ฉัตรทอง 
3.44 นำย ภำนุพงศ์ งำมศิริ 
3.45 นำย สัญชัย หมีเฟ่ือง 
3.46 น.ส. นัทสร ทองก ำเหนิด 
3.47 น.ส. กรรณิกำ ศีลำพัฒน์ 
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/3.48 น.ส.เกษรินชณ์..... 



 

3.48 น.ส. เกษรินชณ์ พันธ์อุดม 
3.49 นำย กฤติน ทะรินทร์ 
3.50 นำย นิวัฒน์ มีลำ 
3.51 น.ส. มัณฑนำ บุญชัชวำลวงศ ์
3.52 น.ส. อรวีร์ ภูมีชิตร 
3.53 น.ส. กมลพรรณ ขันทะสอน 
3.54 นำย กฤตยชญ์ จันทร์สวัสดิ์ 
3.55 นำย อนุรักษ์ มะณูธรรม 
3.56 นำย รฎำคม เพ็ญทะเล 
3.57 น.ส. พิชำมญชุ์ อรุณภู่ 
3.58 นำย วีรยุทธ เหล่ำมะลอ 
3.59 น.ส. ณัฐภรณ์ คมข ำ 
3.60 น.ส. ชุติมำ แจ่มศรี 
3.61 น.ส. มำนัญญำ วัตยำ 
3.62 นำย จักรกรินทร์ สุกสอำด 
3.63 นำย สุรักษ์ ห้วงสุขกลำง 
3.64 น.ส. ศิรินันท์ คงเจริญ 
3.65 นำย สุธ ี พ่ึงกลั่นดี 
3.66 นำย ศุภดิศ ป้อมภู่ 
3.67 นำย ฉัตรชัย เพ็งเอม 
3.68 น.ส. จุติพร มหำหิงค์ 
3.69 น.ส. จันทกำนต์ หัสเนตร 
3.70 น.ส. พินทิพำ แย้มวงษ์โต 
3.71 นำย วงศธร ลิมปนำนุวัฒน์ 
3.72 น.ส. อภิษฎำ สิงห์แก้ว 
3.73 นำย ชัยธวัช ปั้นศรี 
3.74 นำย กีรติ ศรีน้อย 
3.75 น.ส. ณัฐปรำงค์มำศ นำคทองอินทร์ 

 

4. ต ำแหน่ง วิศวกร 4/นักวิทยำศำสตร์ 4 (0690)(0623) แผนกสอบเทียบ 1 กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนัก-   
    อ ำนวยกำร (ล ำดับที่   4.1 - 4.21 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-415) 
         (ล ำดับที่ 4.22 - 4.36 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-510) 
         (ล ำดับที่ 4.37 - 4.46 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 3-511) 
 

4.1 น.ส.   คุณมำ สรชนำนนท์ 
4.2 นำย   ภูริณัฐ ศรีวิบูลย์ 
4.3 นำย   กฤตพงศ์ จริตพจน์ 
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/4.4 น.ส.นลินพร..... 



 

4.4 น.ส.   นลินพร โนชัย 
4.5       ว่ำที่ ร.ต.สำโรช เครือคุณำลัย 
4.6 นำย   วิวัฒน ์ เจริญดี 
4.7 น.ส.   พิรญำณ์ แก้วกำญจน์ 
4.8 น.ส.   ฐิติพร กังพิศดำร 
4.9 นำย   สิทธิโชค จันทรประภำพกุล 

4.10 นำย   คณัสกำนต์       จันทระ 
4.11 นำย   หรรษวัฒน ์ บัวชื่น 
4.12 นำย   ธนวัฒน ์ ทองเรือง 
4.13 น.ส.   สุทธิดำ แก้ววิเศษ 
4.14 นำย   ฐำนนท์ อ ำไพวรรณ 
4.15 นำย   เจริญชัย ผ่องรำษี 
4.16 น.ส.   ชลธชิำ โต๊ะสมัน 
4.17 นำย   ภำณุวิชญ ์ จุ้ยเจริญ 
4.18 น.ส.   ภัควรินทร์ จันทโลหะวัฒน์ 
4.19 นำย   ยศวริศ แก้วงำม 
4.20        ว่ำที ่ร.ต.กฤติวิทย์ เทพรักษำ 
4.21 นำย   ศรุต คงประสิทธิ์ 
4.22 นำย   อลงกรณ์ นำระวิน 
4.23 น.ส.   อรทัย นครสันติภำพ 
4.24 นำย   ฟำร์ณัฐ ระยะวรรณ 
4.25 นำย   ประกำศิต ภูมิภักดิ์ 
4.26 นำย   ศุภณัฐ จะเฮิง 
4.27 นำย   ปริญญำ กำญจนวิรัช 
4.28 นำย   กฤตนัย สุรินธิวงศ์ 
4.29 นำย   ชัยมงคล พูลสวัสดิ์ 
4.30 น.ส.   สุทธิวรรณ วรรณตรง 
4.31 นำย   ภำคภูมิ รัตนกฤตยำกุล 
4.32 นำย   สิขเรศ จิตรจักร์ 
4.33 น.ส.   รชพร ลีนะกุล 
4.34 นำย   กัมพล บำงหลวง 
4.35 น.ส.   วิภำว ี ไกรกิจรำษฎร์ 
4.36 นำย   พงศภัค เหล่ำอภิเลิศไชยกุล 
4.37 นำย   นฤนำท เนียมเนย 
4.38 น.ส.   ศศินำ เสมำทอง 
4.39 นำย   ชัยพัทธ์ บุญเกตุ 
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/4.40 นำยอำนนท.์.... 



4.40 นำย   อำนนท์ ทิพย์เดช 
4.41 นำย   ปิยะรำช แสนศรี 
4.42        ว่ำที ่ร.ต.เอนกพงษ์ สุวีโร 
4.43 นำย   ณัฐพล ไชยศรี 
4.44 น.ส.   สมฤด ี วงษ์สุวรรณ 
4.45 นำย   อิสรำ จิรโชติรัตน ์
4.46 นำย   กันตพัฒน์ ผิวทอง 

 

5. ต ำแหน่ง วิศวกร 4/นักวิทยำศำสตร์ 4 (0562) แผนกสอบเทียบ 3 กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร 
   (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 3-105) 
 

5.1 นำย วิชญ์ ลี้วงศกร 
5.2 นำย ยิ่งใหญ่ อ่อนน้อม 
5.3 นำย อัศนัย ขันทอง 
5.4 นำย อนิรุทธิ์ ทองใบ 
5.5 นำย ทนงศักดิ์ ประสิทธิ์ 
5.6 น.ส. สุริษำ รำชเมืองฝำง 
5.7 น.ส. ปทุมพร โง้วเจริญ 
5.8 นำย ธนวัฒน ์ วงศ์ศรีวิวัฒน์ 
5.9 น.ส. จุฑำมำศ ฉิมวัย 

5.10 น.ส. กัญญำรัตน์  สุวรรณไตรย์ 
5.11 นำย ภำคภูมิ เฉลยภำพ 
5.12 น.ส. ศุภำพิชญ์ ปรัชญำประชำกร 
5.13 นำย ธนนท์ เริงวิจิตรำ 
5.14 น.ส. ธนกชพรรณ สุวิชำเชิดช ู
5.15 น.ส. ธันยำภรณ์ เกตุแก้ว 
5.16 นำย ศรัณย์ สองห้อง 
5.17 นำย พีระพล ศรีศักดิ์อนันต์ 

 

6. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1306) โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

    - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 

7. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1231) กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
   (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201A) 
 

7.1 นำย ภัทร กลัดแก้ว 
7.2 นำย ศิรวุฒิ ใจชอบ 
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/7.3 น.ส.ปณยำ..... 



 
 
 
 

8. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (0948)(1393) กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
   (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201A) 
 

8.1 นำย ศรำพล ชัยหมอน 
 
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 
9. ต ำแหน่ง ช่ำงเครื่องกล 3 (1008)(0680) กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
   (ล ำดับที่ 9.1 - 9.21 ห้องสอบ อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-409) 
   (ล ำดับที่ 9.22 – 9.35 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-410) 
 

9.1 นำย เพ่ิมพูน แพรเมือง 
9.2 นำย สำโรช เนำว์ประดิษฐ์ 
9.3 นำย ธนำกำร ดีมำก 
9.4 นำย พงศกร ไชยมงคล 
9.5 นำย จำตุรงค์ สุขพัทธี 
9.6 นำย เรวัต หนูประภำกร 
9.7 นำย ศักรินทร์ หุ่นจ ำลอง 
9.8 นำย วรำกร อุตตะพัง 
9.9 นำย ทัตพงศ์ ใจประดิษฐ์ 

9.10 นำย วศิน เอ่ียมบริสุทธิ์ 
9.11 นำย ชำนนท์ นันทำ 
9.12 นำย วุฒิไกร สว่ำงศรี 
9.13 นำย ยุทธนำ ส ำรำญศิริกุล 
9.14 นำย นนทศักดิ์ ถนัดค้ำ 
9.15 นำย ณรงค์ศักดิ์ บุญเรือง 
9.16 นำย ศรำยุทธ เส็งแสงทอง 
9.17 นำย สุทธิชำติ เพียรลีย์วืฒน์ 
9.18 นำย ปัญญำ นิจภำกรกุล 
9.19 นำย กฤษณำ ศรีใจอินทร์ 
9.20 นำย สุรณัฐ บัตรมำก 
9.21 นำย ณิชชำ คณวิวัฒนกูล 
9.22 นำย ภำณุเดช แก้วจินดำ 
9.23 นำย สฤษดิ์ ศรีแก้ว 

7.3 น.ส. ปณยำ เจริญวำนิชกุล 
7.4 นำย นริศ ชลังสุทธิ ์
7.5 นำย ธนชำติ เลิศวิรำม 
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/9.24 น.ส.ณัฐชยำ..... 



9.24 น.ส. ณัฐชยำ ข่อยแก้ว 
9.25 นำย วศิน ใจอ่ินแก้ว 
9.26 นำย ชิตพล ค ำยันต์ 
9.27 นำย สวัสดิวัต เครือเสนำ 
9.28 นำย วุฒิพงศ์ ลองศิริคง 
9.29 นำย มนัส มำจุฬำ 
9.30 นำย นัฐวุฒ ิ มินสุไลมำน 
9.31 นำย ภคินัย กลีบค ำ 
9.32 นำย วีรยุทธิ ร่มค ำ 
9.33 นำย ชนธีร ์ เครือพันธ์ 
9.34 นำย สหภำพ เครือพันธ์ 
9.35 นำย ธวัชชัย สว่ำงจิตร์ 

 
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 
10. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2696-2598) แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale กองกำรผลิต     
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ล ำดับที่  10.1 - 10.7 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-410) 
     (ล ำดับที่ 10.8 - 10.25 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-413) 
 

10.1 นำย วุฒินันท ์ บุญล้ ำ 
10.2 นำย วุฒิชัย ขุนจันทร์ 
10.3 นำย นัฐพงษ์ จุธำกรณ์ 
10.4 นำย พิชญ์สุกำนต์    มณีนพพร 
10.5 นำย ณรงค์ฤทธิ์ สมพงษ์ 
10.6 นำย สหรัฐ สำระติ 
10.7 นำย พิธำร บุญศรี 
10.8 น.ส. นภำพร ภิรมย์พร 
10.9 นำย นพดล สมใจ 

10.10 นำย ธวัชชัย ทันธิมำ 
10.11 นำย วิทยำ นำโควงศ์ 
10.12 นำย กฤตกร ยะนิล 
10.13 นำย อโนชำ บุญประสงค์ 
10.14 นำย ทศพล พรมหู 
10.15 นำย วุฒินันท์ เลิศสมผล 
10.16 นำย วรพงษ์ โสวะภำสน ์
10.17 นำย ศักรินทร์ จันทร์แก้ว 
10.18 นำย วชิระ ตำพะขำว 
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/10.19 นำยตุลธร..... 



10.19 นำย ตุลธร จันทคนธ์ 
10.20 นำย จักรพันธ์ โพธิ์ชื่น 
10.21 นำย วรวุฒ ิ คุณำกำล 
10.22 นำย วรพงศ์ ผ่องอ ำไพ 
10.23 นำย พูลทรัพย์ วังคะฮำต 
10.24 นำย เจนวิทย์ ยะโสธร 
10.25 นำย ศรำวุฒิ บ ำเพ็ญทำน 

 

11. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (2701) แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-414) 
 

11.1 นำย ธนภพ ปกป้อง 
11.2 นำย อำนันท์ แก้วกำญจน์ 
11.3 น.ส. วรำภรณ์ ชีชะวำ 
11.4 นำย ชำตรี ใจบุญ 

 

12. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (0733) กลุ่มกำรผลิต 1 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202) 
 

12.1 น.ส. ณิชชำ แพทย์มด 
12.2 นำย ณัฐวุฒิ แกนสำร 
12.3 น.ส. เปมิกำ เอ่ียมมำตย์ 
12.4 น.ส. เจนนี่ สวัสด ี
12.5 น.ส. ภูณิษศำ บัวจันทร์ 
12.6 น.ส. อุษำ ฝึกดี 
12.7 น.ส. ธิดำพร แก้วกลัด 
12.8 น.ส. ดลฤทัย กมล 
12.9 น.ส. อริชำ สำมเมือง 

12.10 น.ส. จินตนำ เขียวชอุ่ม 
12.11 น.ส. สุดำรัตน์ ศรีเหรำ 
12.12 น.ส. ปลัดดำ ศักดิ์สุเวชสกุล 
12.13 นำย จิรำวัฒน์ ศรีสอำด 
12.14 น.ส. ชลิตำ ยงยืน 

 

13. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (2252) แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนภูมิภำค กองกำรขำยภำคเอกชน  
     ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202) 
 

13.1 นำย รพีภัทร กิตติวัฒนธนำกุล 
13.2 นำย ศรำวุธ ศงสนันทน์ 
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/14. ต ำแหน่ง..... 



14. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0778) แผนกร้ำนค้ำ 2 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (ล ำดับที่ 14.1 - 14.2 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202) 
     (ล ำดับที่ 14.3 - 14.5 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202A) 
 

14.1 นำย เจ เหมศำสตร์ 
14.2 น.ส. ชนิกำนต์ อภินันทำสุวรรณ 
14.3 น.ส. ญำสุมินทร์ อินทนุพัฒน์ 
14.4 น.ส. พัชรำภำ ยอดด ำเนิน 
14.5 น.ส. ดำรกำ จ ำปำเป้ำ 

 

15. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0783) แผนกร้ำนค้ำ 3 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202A) 
 

15.1 น.ส. บัณฑิตำ เจียมสมบุญ 
15.2 น.ส. ทิพวัลย์ สำยปิง 
15.3 น.ส. กำนดำ โสดำมุข 
15.4 นำย เกษมสันต์ พรหมสอำด 
15.5 น.ส. ฝำกฝัน คงอ่ิม 
15.6 นำย ประพนธ์ ศรีสุริยำมินทร์ 
15.7 นำย ศุวสันต์ เนียมหอม 
15.8 น.ส. แพรวไพริน    พันธ์เพ็ง 

 

16. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0808) แผนกร้ำนค้ำ 4 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202A) 
 

16.1 น.ส. วริตำ จุ้ยซื่อ 
16.2 นำย วีรนนท์ บุญรอด 
16.3 น.ส. นมณ   กำรสมชิต 

 

17. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0570) แผนกแลกเปลี่ยนคืนยำ กองบริหำรกำรสั่งซื้อ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
    (ล ำดับที่ 17.1 - 17.4 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-202A) 
    (ล ำดับที่ 17.5 - 17.14 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-203) 
 

17.1 น.ส. ภัทรกร ทับทิมทอง 
17.2 น.ส. จำรุวรรณ ยุวชำติ 
17.3 น.ส. สุรีรัตน์ กองสีสังข์ 
17.4 นำย มงคล พวงสด 
17.5 นำย ฐำปกรณ์ พิมล 
17.6 นำย จักรพงษ์ จันทร์แก้ว 
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/17.7 นำยจักรพันธ์..... 



17.7 นำย จักรพันธ์ แก้วพันธุ์ศรี 
17.8 น.ส. เอมอร แสวงสุข 
17.9 น.ส. ชลลดำ สุขสมบัติ 

17.10 น.ส. รักษ์มณี บรรดิจ 
17.11 น.ส. ระวีวรรณ เข็มชู 
17.12 น.ส. เพ็ญนภำ โลทะกะ 
17.13 นำย ศรัณยู สุวรรณใจ 
17.14 น.ส. วรรณวิษำ ลนำกุล 

 

18. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0974) แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอ่ืน กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำร 
     พัสดุและผลิตภัณฑ์ (ล ำดับที่ 18.1 - 18.8 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-203) 
                   (ล ำดับที่ 18.9 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-206) 
  

18.1 น.ส. กำญจนพรรณ ไทรทอง 
18.2 น.ส. เมทิกำ รัสมี 
18.3 น.ส. ลดำวรรณ ชิดปรำง 
18.4 น.ส. สุธิตำ อ่ิมชื่นศรี 
18.5 น.ส. วรกำนต์ เชิงฉลำด 
18.6 น.ส. วรำงคนำ แสงทองไทย 
18.7 น.ส. นริศรำ สิงห์งำม 
18.8 นำย ศรรำม ศรค ำ 
18.9 น.ส. ลออรัตน์ สำยบุตร 

 

19. ต ำแหน่ง พนักงำนบัญชี 2 (1848) สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-206) 
 

19.1  น.ส. ฉัฐริกำ นำคสุทิน 
19.2 น.ส. นิลำวรรณ พลขันธ์ 
19.3 น.ส. สุภำพร วัฒนฐิต ิ
19.4 น.ส. นิศำมณี ศรีแก้ว 
19.5 น.ส. ภัทรวดี วรษำ 
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/ลูกจ้ำงประจ ำ..... 



ลูกจ้างประจ า 
 
 วุฒิปริญญาตรี/โท 
 
20. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (40611-12) กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
     (ล ำดับที่ 20.1 - 20.21 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-402) 
     (ล ำดับที่ 20.22 - 20.40 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-403) 
 

20.1 น.ส. พิชญ์จิรำ สุขนวล 
20.2 น.ส. ชนมน แจ่มดวง 
20.3 น.ส. ภำริณี จันทรวำรี 
20.4 น.ส. ปำริชำต ประสำทศิลป์ 
20.5 น.ส. จิณำกำนต์ อักษร 
20.6 นำย ยุทธพงษ์ ทุมนันท์ 
20.7 นำย ศรัณยู สำมภูศรี 
20.8 น.ส. พัทธ์วิรำ บุญจริง 
20.9 น.ส. คณิศร ค ำภีระ 

20.10 น.ส. วำรีรัตน์ กำญจนำนุช 
20.11 น.ส. ชุลีพร เงินนำค 
20.12 น.ส. จุฑำรัตน์ อินทร์พรหม 
20.13 น.ส. ญำดำ ม่วงแก้ว 
20.14 น.ส. กวิสรำ ศรีทอง 
20.15 น.ส. นุชจรี ศรีสวรรค์ 
20.16 นำย อำนนท์ ธรรมศร 
20.17 น.ส. เทียนทิพย์ กสิกรณ์ 
20.18 น.ส. สำวิตรี ไชยบุรี 
20.19 น.ส. ภำณีณัฏฐ์ ปรียธนำนนท์ 
20.20 น.ส. ติตรำภรณ์ ค ำแก้ว 
20.21 นำย มงคล รักคุณ 
20.22 น.ส. พีรญำ ใจแข็ง 
20.23 นำย อภิชัย อินทะนิน 
20.24 นำย รุ่งชำญ สุขสังวร 
20.25 น.ส. กิตติกำนต์ คงสมบูรณ์ 
20.26 นำย ต่อสกุล นวนิล 
20.27 น.ส. กัญญกำญจน์ พูนศิริ 
20.28 นำย ขจรไกร ทำจี 
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/20.29 นำยฐำปนำ..... 



 

20.29 นำย ฐำปนำ แพถนอม 
20.30 นำย พีรพล วรภัทรหิรัญมำศ 
20.31 น.ส. ณัชชำ แก้ววงล้อม 
20.32 น.ส. สโรชำ ภักดีศรี 
20.33 นำย ยุทธกำญจน์     วัฒนะ 
20.34 น.ส. จันทร์ธิมำ อุปัญญ์ 
20.35   ว่ำที ่ร.ต.หญิง ฐิติมำ บุญทำ 
20.36 น.ส. ดวงพร หล่อวัชระภรณ์ 
20.37 น.ส. จุฑำมณี รัตนะ 
20.38 น.ส. เพลินตำ สุขเจริญชัยกุล 
20.39 น.ส. ณัฐวดี วงษ์เทศ 
20.40 น.ส. วิลำสิณี จ ำรัสศรี 

 
 วุฒิปริญญาตรี 
 
21. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42970-71) กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201) 
 

21.1 น.ส. รวีวรรณ รัตนสงครำม 
21.2 น.ส. หนึ่งฤทัย ไตรทิพย์รัตน์ 
21.3 นำย ชนินทร์ วงศ์ภำดี 
21.4 นำย ศรำวิน ปั่นรัศมี 
21.5 น.ส. พิมพ์ระพี บุรุษพัฒน์ 
21.6 นำย อิสริยะวีร์ อินทร์พญำ 
21.7 นำย เอกภัทร วงษ์บุญธรรม 

 

22. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42969) แผนกแผนงำนฝึกอบรมและพัฒนำ กองพัฒนำบุคลำกร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201) 
 

22.1 น.ส. ณปภัช กันตพลพัชร 
22.2 น.ส. ศรัณย์รัตน์ บุญค ำภำว์ 
22.3 น.ส. บัณฑิตำ บุญช่วย 
22.4 น.ส. สุวรรณำ สุตกุล 
22.5 นำย ระพีพัฒน์ เพ็ชรรุ่ง 
22.6 นำย พงศธร ครองบุญ 
22.7 นำย ธนำคุปต์ เหลำไผ่ 
22.8 นำย ธนกฤต เพ็ญบ ำรุงวงศ์ 
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/22.9 น.ส.ฐิติเนตร..... 



 

22.9 น.ส. ฐิติเนตร แก้วมำนพ 
22.10 น.ส. กนกวรรณ สำสะเดำะห์ 
22.11 น.ส. ชญำกำณฑ์ เรืองศิริไพศำล 
22.12 นำย ฐิติพงษ์ ซ่วนพัฒน์ 
22.13 น.ส. พรทิพย์ จ ำเริญ 

 

23. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42974) กองแรงงำนสัมพันธ์และวินัย ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-201A) 
 

23.1 นำย นครินทร์ อ่วมทอง 
23.2 นำย คมสัน ได้ทุกทำง 
23.3 นำย กฤษณะปกรณ์ ริดมัด 
23.4 น.ส. จุฑำรัตน์ พิณธำรทอง 
23.5 นำย ศตวรรษ คงแสงบุตร 
23.6 น.ส. ธนภัส ทรงวิทยำธรรม 
23.7 น.ส. ธนัทต์ภรณ์ ขจรพงศ์ไพศำล 
23.8 น.ส. ฐิติพร สีสำยทอง 
23.9 น.ส. สุทธิดำ จันทร์เพ็ญ 

23.10 น.ส. รวิกำนต ์ จิตจักร 
23.11 น.ส. กวิณณำเวียร์ ณัฐอร แดงสกุล 
23.12 นำย ธนำวุฒ ิ สุขศรีจักรวำฬ 

 

24. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (40570-71)(42240) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 กองบริหำรระบบคุณภำพ    
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
     (ล ำดับที่ 24.1 - 24.24 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-310B) 
     (ล ำดับที่ 24.25 - 24.48 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-311B) 
     (ล ำดับที่ 24.49 - 24.61 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 6 ห้อง 6-601) 
 

24.1 นำย สรำวุฒ ิ อ่อนทรัพย์ 
24.2 น.ส. ศุภำกร วรวัตร 
24.3 นำง กุลธิดำ คันธำโย 
24.4 นำย เมธัส มีสมบัติ 
24.5 นำย สุทธิชำติ มูลผล 
24.6 น.ส. สุปวีณ ์ ไพศำลศักดิ์ 
24.7 นำย พงศ์เทพ น้อยพิทักษ์ 
24.8 น.ส. ลำวัณย ์ สร้อยจิตร 
24.9 น.ส. ธีรดำ จิตรประสำร 

24.10 น.ส. นิรมล วันหมัด 
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/24.11 นำยสถำพร..... 



 

24.11 นำย สถำพร โพธิ์ทอง 
24.12 น.ส. อรุณฉำย ทองดี 
24.13 น.ส. อังคณำพร เหล่ำอุด 
24.14 น.ส. ธัญพร พุฒซ้อน 
24.15 น.ส. มันทนำ วันสวัสดิ ์
24.16 น.ส. พรรณิสำ เหรียญทอง 
24.17 น.ส. กรพิรำ ศิริเวชช 
24.18 น.ส. นันทวัน ชัยมำนิต 
24.19 น.ส. บุศรินทร์ ชูวงศ์วิทยำ 
24.20 นำย เจษฎำกร วัฒกำพัทธ์ 
24.21 นำย ชิชวัฒน ์ นักท ำนำ 
24.22 น.ส. ชญำนิษฐ์ กสิกวัธน 
24.23 น.ส. สุพิชญำ จักรชัย 
24.24 น.ส. อุษณีย์ สุขสีทอง 
24.25 น.ส. ชลธิชำ ปริวันตำ 
24.26 นำย วรรณกวี ศรีพลอย 
24.27 น.ส. จรรยพร ตำปัญโญ 
24.28 น.ส. อธิชำ มูลผดุง 
24.29 น.ส. ศศิวิมล กอดสอำด 
24.30 น.ส. ปริญญำ ปำสำนะโก 
24.31 น.ส. ณัฐณิชำ วงศ์ใหญ่ 
24.32 นำย ผลิน ใจกันทำ 
24.33 นำย ภำคภูม ิ จันทร์เพชร 
24.34 น.ส. มนัชชพร สัมมเสถียร 
24.35 น.ส. อังคณำ วัฒนำสมบุญดี 
24.36 น.ส. ชลิญญำ หนูหวำน 
24.37 น.ส. เบญจพร สิทธิชัย 
24.38 น.ส. ชลิตำ แสงทอง 
24.39 น.ส. ขนิษฐำ ผะงำตุนัด 
24.40 น.ส. วรรณภรณ์ วงษ์กระสันต์ 
24.41 น.ส. รัฐณัฎำ หนูหว้ำ 
24.42 น.ส. ปฏิมำภรณ์ ไชยเมือง 
24.43 น.ส. วริศรำ หมำนระเด็น 
24.44 น.ส. ชนินำถ แย้มสว่ำง 
24.45 น.ส. ณัฐธยำน์ ทองแท้ 
24.46 น.ส. สะใบทอง ภูมิคอนสำร 
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/24.47 น.ส.จุฑำมำศ..... 



 

24.47 น.ส. จุฑำมำศ วรภัทรหิรัญมำศ 
24.48 น.ส. ภำวิกำ มีปัญญำ 
24.49 นำย ณัฐพงศ์ รำชิวงศ์ 
24.50 นำย อนันต์ พีรสัมพันธ์ศิริ 
24.51 นำย สถำพร กำบขุนทด 
24.52 น.ส. กิติยำภรณ์ ใจเกษิม 
24.53 น.ส. ทิพย์ธิดำ หนูทรัพย์ 
24.54 นำย ณภัทร ศิริสวัสดิ์วัฒนำ 
24.55 นำย จิรกิตต์ ปิยรัตน์ 
24.56 น.ส. ชลธิชำ ปี่ทอง 
24.57 น.ส. กัญญำ ชัยศิลำ 
24.58 น.ส. ยุวดี วิลัยรัตน์ 
24.59 นำย อิทธิพงษ์ วงษ์พระจันทร์ 
24.60 น.ส. สุพัตรำ ปำนเรือง 
24.61 น.ส. สำลินี ด้วงปั้น 

 

25. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (40572) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกัน 
     คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 6 ห้อง 6-601) 
 

25.1 น.ส. พรรณภำ ด ำดวน 
25.2 นำย อำนนท์ บัวมำศ 
25.3 น.ส. ธนวรรณ อยู่ผำสุข 
25.4 น.ส. ศิริพร ปัญญำศิริ 
25.5 นำย อภิเดช ชูจันทร์ 
25.6 น.ส. ภิรมย์ยำ มุกดำ 
25.7 น.ส. ณภัสวรรณ ก้ ำตระกูล 
25.8 นำย วีระพงษ์  วงศ์กันทรำกร 
25.9 น.ส. ศรัณย่ำ เลื่อมประเสริฐ 

25.10 น.ส. พรศิริ ผันกระโทก 
25.11 น.ส. ธันย์ชนก พรเชนศวรพงศ์ 
25.12 น.ส. วริศรำ วิชัด 
25.13 น.ส. ศิริลักษณ์ แถลงธรรม 
25.14 นำย ธนเบศร์ ก้องวิริยะไพศำล 
25.15 น.ส. ธัญญำรัตน์ แสงเดช 
25.16 น.ส. วิชชุดำ ซุยค ำ 
25.17 นำย รัชดิษย ์ ชินไชยมงคล 
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/26. ต ำแหน่ง..... 



26. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42991) แผนกงำนตรวจสอบตนเองและผู้อื่น กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกัน   
     คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 6 ห้อง 6-601) 
 

26.1 น.ส. เกวลี เกลียวกลม 
26.2 น.ส. ทิพยรัตน์ ประพันธ์พจน์ 
26.3 น.ส. กมลชนก คงแสงบุตร 
26.4 น.ส. ชลธำร พิทักษ์บุตร 
26.5 น.ส. นัฐทริญำ หน่อสีดำ 
26.6 น.ส. คุณัญญำ ดีมั่น 

 

27. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (40025) แผนกงำนวิเครำะห์ 2 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ   
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 6 หอ้ง 6-601) 
 

27.1 น.ส. จรรยพร เขตตลำด 
27.2 น.ส. ศรัณย์ เขียนสำยออ 
27.3 นำย นพฤทธิ์ กลิ่นหอม 
27.4 น.ส. สดุดี ผลมะขำม 
27.5 น.ส. ปวีณำ บัวลพ 
27.6 นำย ไกรฤทธิ์  เนำวเพ็ชร 

 

28. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (40332)(40588)(42164) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกัน 
     คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
     (ล ำดับที่ 28.1 - 28.14 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 6 ห้อง 6-601) 
     (ล ำดับที่ 28.15 - 28.70 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 6 ห้อง 6-602) 
     (ล ำดับที่ 28.71 - 28.130 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 6 ห้อง 6-603) 
 

28.1 น.ส. รุจิรดำ พุทธศรี 
28.2 น.ส. ทัณฑิกำ สุวงษ์ทอง 
28.3 น.ส. ณิชภำกรณ์ เกิดน้อย 
28.4 น.ส. สุภำวด ี พฤกษมำศ 
28.5 นำย ศิริพงษ์ ธวัชสภุำ 
28.6 น.ส. ณัฏฐิกำ แจ่มสว่ำง 
28.7 น.ส. อัจฉรำ ชินขุนทด 
28.8 นำย ธัชกร สร้อยสน 
28.9 น.ส. อรยำ เพียงพันธ์ 

28.10 น.ส. ประภำพรรณ เคร่งครัด 
28.11 น.ส. ธัญพิมล ค ำแดง 
28.12 นำย ชนินทร์ พรหมอุ่น 
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/28.13 น.ส.อนิสรำ..... 



 

28.13 น.ส. อนิสรำ สุไลมำน 
28.14 น.ส. ปิยะดำ ชำติวนำรักษ์ 
28.15 นำย วีรุจน์ กำญจนะหุต 
28.16 น.ส. อัญมณี ดีแจ่ม 
28.17 น.ส. สุดำรัตน์ บุตรเกิ่ง 
28.18 น.ส. สุปรำณี พันธ์วิลัย 
28.19 น.ส. ธันยำภรณ์ จิตรทิกำนต์ 
28.20 น.ส. ชนิดำ สิงห์บุบผำ 
28.21 นำย ชุมศิลป์ วงษ์นิกร 
28.22 น.ส. สิริพันธุ์ ใจแสวง 
28.23 น.ส. วำริน วำมำหมัด 
28.24 น.ส. ชลธิชำ พวงแก้ว 
28.25 น.ส. ศิริรัตน์ เกตุแย้ม 
28.26 น.ส. สุชำดำ สมบุญพูลพิพัฒน์ 
28.27 น.ส. เพชรำ ขวนขวำยทรัพย์ 
28.28 น.ส. ลลิตำ พุทโธวำท 
28.29 น.ส. พัชรำ เลี้ยงบ ำรุง 
28.30 น.ส. สุวนันท์ เนตรทอง 
28.31 น.ส. อำสยำ อุ่นจิตต์ 
28.32 น.ส. ธนวรรณ ทวีรำษฎร์ 
28.33 น.ส. วำสนำ พระเทพ 
28.34 น.ส. ดำรุณี ระวังภัย 
28.35 นำย นันทวัฒน์ โพธิกะ 
28.36 น.ส. พิชญำ บุญมำำสืบ 
28.37 น.ส. กฤตชญำ พฤทธิ์พล 
28.38 น.ส. ฉัตรนภำ รัตนพจน์ 
28.39 นำย กิตติศักดิ์ มุ่งภู่กลำง 
28.40 น.ส. อริศรำ อำภำวัฒนำกร 
28.41 นำย ธรำเทพ ศรีสมำน 
28.42 น.ส. ชุลีพร ชัยนนถี 
28.43 น.ส. ภัทรำ ม่วงศรี 
28.44 น.ส. ศิวพร เงินเรืองโรจน์ 
28.45 น.ส. นภำวรรณ ศรีมหำดไทย 
28.46 น.ส. กฤษณำ กองเกิด 
28.47 น.ส. อภัสรำ โยธะวงค์ 
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/28.48 น.ส.ศศิธร..... 



 

28.48 น.ส. ศศิธร มณีสุข 
28.49 น.ส. วีรนัส อำมระดิษ 
28.50 น.ส. นิภำพร แขนคันรัมย์ 
28.51 น.ส. นิตยำ ถำนันตำ 
28.52 น.ส. นรินทร นิยมนำ 
28.53 น.ส. ปรียำภรณ์ อินทร์จอหอ 
28.54 น.ส. รุ่งกำนต์ จันทรมำส 
28.55 น.ส. วนิดำ โปตะวัฒน์ 
28.56 น.ส. วิภำวรรณ นำโสก 
28.57 นำย คมสัน กิระกุล 
28.58 น.ส. นัชชำ ไชยตะมำศ 
28.59 น.ส. สิริประภำ ทองมำก 
28.60 น.ส. ศศิธร คงศรี 
28.61 น.ส. หรรษำ มีแก้ว 
28.62 น.ส. จิดำภำ ผำจันทำ 
28.63 น.ส. สกุลรัตน์ ถินนำ 
28.64 น.ส. ดุสิตำ ทองเปี่ยม 
28.65 น.ส. กำญจนำ ผลพรหม 
28.66 น.ส. อุมมะห์ หะยี 
28.67 น.ส. ดวงฤทัย เขมะไชเวช 
28.68 น.ส. วรัญญำ เกียรติวรศรีกุล 
28.69 นำย นพนัฐ วงศ์ปินตำ 
28.70 น.ส. พรนพิน จันทร์รัศมี 
28.71 นำย ชวลิต ริทัศน์โส 
28.72 น.ส. มณีรัตน์ อ ำรุงจิตชัย 
28.73 น.ส. ปัทมำ มัสติศิลปิน 
28.74 น.ส. ศุภ์สิริ แก้วประภำ 
28.75 น.ส. กนกวรรณ กองแก้ว 
28.76 น.ส. วรำภรณ์ พระมำลัย 
28.77 น.ส. พีรนำ วรพุฒ 
28.78 น.ส. ทักษอร ทองอ้ม 
28.79 น.ส. ศรัญญำ เสนำรำช 
28.80 น.ส. เรวดี แย้มมีศรี 
28.81 น.ส. ปัณพร โนนไทย 
28.82 น.ส. ชนิกำนต์ กลิ่นขจร 
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/28.83 น.ส.ปริสชำติ..... 



 

28.83 น.ส. ปริสชำติ สุขบัว 
28.84 นำย พิพัฒน์ พัฒนพันธ์ชัย 
28.85 น.ส. เพชรไพลิน ปรำงบำง 
28.86 นำย กิตติศักดิ์ ชัยแก้ว 
28.87 นำย วรพจน์ พูลศรี 
28.88 น.ส. ชลธิชำ แจ่มดวง 
28.89 น.ส. พรวดี สำยเบำะ 
28.90 น.ส. ธิดำรัตน์ รำชพิบูลย์ 
28.91 นำย นิวัฒน์ ทองค ำ 
28.92 นำย ธนำธิป แย้มศรี 
28.93 นำย วิษณุ มีลำ 
28.94 น.ส. สุพรรษำ จันทร์ขำว 
28.95 น.ส. เสำวณีย ์ หงษ์สำมำนย์ 
28.96 นำย ปรัชญำ ขุนจิตต์ 
28.97 นำย ปิยะณัฐ กำหำวงศ์ 
28.98 น.ส. ณัฏฐ์ชุดำ บุญชื่น 
28.99 น.ส. รำนีย์ พลอยศรี 

28.100 นำง ปำริชำติ บุญเกตุ 
28.101 น.ส. ศิริลักษณ์ โนรี 
28.102 น.ส. อฐิติยำ ค ำยำ 
28.103 น.ส. ญำณินท์ สังคหะคุณ 
28.104 น.ส. ชไมพร แสงสว่ำง 
28.105 น.ส. อัฟอำล บือโต 
28.106 น.ส. อิษณำพร ไชยสุริยงค์ 
28.107 น.ส. นิศำรัตน์ ห้ำวหำญ 
28.108 น.ส. ณิชำรีย์ เย็นศักดิ์ศิริ 
28.109 น.ส. ธันยพร อักษร 
28.110 น.ส. สำรีณ ี ไชทอง 
28.111 นำย รวิสุต ปัญญำ 
28.112 น.ส. พรจรินทร์ ไสยกิจ 
28.113 น.ส. ฐิติยำ มงคลวีระพันธ์ 
28.114 น.ส. ศศิประภำ ทรัพย์สิน 
28.115 น.ส. นภัสรำ ยะสุรีย์ 
28.116 น.ส. อรปรีญำ โพธิ์โต 
28.117 นำย นนทชัย เที่ยงสันเทียะ 
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/28.118 น.ส.รัตติยำกร..... 



 

28.118 น.ส. รัตติยำกร เดสูงเนิน 
28.119 นำย สมภพ คชหำร 
28.120 น.ส. สุชำรัตน์ ลีละศำสตร์ 
28.121 น.ส. จรัญญำ พำไพรสว่ำง 
28.122 น.ส. อนงค์นำฎ ค่ ำคูณ 

 

28.123 น.ส. กชกร โพธิ์สุวรรณ 
28.124 น.ส. อริสรำ คุณพระมำ 
28.125 น.ส. จุฑำมำศ เรืองค ำ 
28.126 น.ส. ภัทรำภรณ์ หิรัญยะนันท์ 
28.127 นำย ดิเรกฤทธิ์ เเสงโชติ 
28.128 น.ส. ชลลดำ วงศ์ไชยำ 
28.129 น.ส. ศศินันท์ ไทยโพธิ์ศรี 
28.130 น.ส. วลัญชพร สมอคร 

 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 
29. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (30309) กองธุรกิจร่วมทุน ส ำนักอ ำนวยกำร 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

29.1 น.ส. ณัฐฑิตำ เรืองศิริเดช 
 

30. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (30400) แผนกยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

   - ไม่มีผู้สมัคร - 
 
31. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (30394) แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-414) 
 

31.1 นำย ยุทธนำ แป้นเปีย 
 

32. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32433) แผนกบริหำรงำนทั่วไป กองอ ำนวยกำร โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
    (ล ำดับที่ 32.1 - 32.12 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-206) 
    (ล ำดับที่ 32.13 -32.20 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-207) 
 

32.1 น.ส. จิณัชชำ ภูค ำสิงห์ 
32.2 น.ส. ณิชนันชน์ อุ่นแก้ว 
32.3 น.ส. กมลวรรณ เมนะสินธุ์ 
32.4 น.ส. ฐิติรัชต์ วิศิษฎ์บัณฑิตกุล 
32.5 น.ส. ปณิตำ แจ่มจ ำรัส 
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32.6 น.ส. กนกนำถ วรสำร 
32.7 น.ส. ชลิตำ ศรลอย 
32.8 น.ส. ศศิธร แดงโชติ 
32.9 นำย ภัคพล แก้วศรีงำม 

32.10 น.ส. อำรีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ 
32.11 น.ส. พรกนก อุ่นเงิน 
32.12 น.ส. สุขใจ ไทรย้อย 
32.13 น.ส. ณัฐวรรณ ก้อนเครือ 
32.14 น.ส. อรษำ แก้วเนตร 
32.15 น.ส. สุประวีณ์ ค ำทอง 
32.16 น.ส. จริญทิพย์ แจ้งกิจ 
32.17 น.ส. วัชรำภรณ ์ อุปมำ 
32.18 น.ส. ปิยพร มูลศรี 
32.19 น.ส. ธนัชชำ เจริญไทย 
32.20 น.ส. กำนจเนศ กลิ่นผกำ 

 

33. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (30526) กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำดและ 
     กำรขำย (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-207) 
 

33.1 น.ส. ฐิติมำ รสรื่น 
33.2 น.ส. วริษฐำ ศรีเกียรติศักดิ์ 
33.3 นำย ธนโชต ิ เพ็ชรตะก่ัว 
33.4 นำย ธีร์ดนัย เขียวพลอย 
33.5 น.ส. กันต์ปวีร์ จุมพลเสถียร 

 

34. ต ำแหน่ง ลูกจำ้งประจ ำ (30567) กองพัฒนำระบบคุณภำพ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-207) 
 

34.1 น.ส. สุกัญญำ ชูผล 
34.2 นำย สหรัฐ แสนชอบ 
34.3 น.ส. ธันย์ชนก มั่นรอด 
34.4 น.ส. นิตยำ พนำภัย 
34.5 น.ส. อรวรรณ นุชพงษ์ 
34.6    ส.อ.หญิงอมรรัตน์ สังกะสำย 
34.7 น.ส. ลักษมี เทียมฮ้ี 
34.8 น.ส. ศศิวิมล ฤทธิ์นำค 
34.9 น.ส. เพ็ญนภำ ครองชัย 
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35. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32968)(32017) กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
      (ล ำดับที่ 35.1 - 35.18 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-211) 
      (ล ำดับที่ 35.19 - 35.40 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-212) 
 

35.1 นำง สำลิกำ วรรณวงศ์ 
35.2 น.ส. อภิสรำ บุญแก้ว 
35.3 นำย วัชรพล คงเสรีด ำรง 
35.4 น.ส. จินดำรัตน์ ศรีสุพันธ์ 
35.5 น.ส. ฐรัชญำ พยุงเกษม 
35.6 น.ส. อริสรำ อวยจินดำ 
35.7 น.ส. พัชรีญำ โปรดปรำน 
35.8 นำย ณัฐ์ชนน นุชนำถ 
35.9 นำย อธิบดี บุญอ้อย 

35.10 นำย ธนเดช สินสุวงค ์
35.11 น.ส. ดรุณ ี วิชัยวงษ์ 
35.12 น.ส. ศิริพร ดีม ี
35.13 น.ส. วิภำดำ มีโคกกลำง 
35.14 น.ส. เมษำ คนไว 
35.15 นำย ธีระวัฒน์ สัพโส 
35.16 นำย นนทวัฒน์ วงษ์สุวรรณ 
35.17 นำย อำนนท์ สุขถำวร 
35.18 น.ส. วรำภรณ์ กุลธนวัฒน์ไพศำล 
35.19 นำย วสันต์ มำนหมัด 
35.20 น.ส. รัตติยำกร สุธรรมยอง 
35.21 น.ส. จุฑำรัตน์ ชัยอำรำม 
35.22 นำย รชำนนท์ คุมพวกมิตร 
35.23 น.ส. ธนวรรณ สวัสดีนำม 
35.24 นำย กุณฑ์นที พลอยสีข ำ 
35.25 นำย รดิศ สินธุผล 
35.26 นำย เกริกพล ค ำควร 
35.27 น.ส. วรลักษณ์ พุกประเสริฐ 
35.28 นำย ลภัชำ มำลำลักษณ์ 
35.29 นำง ศิริวรรณ อำจศรม 
35.30 น.ส. รุ่งทิวำ จุลศรี 
35.31 น.ส. สำวิตรี ไชยแสนทำ 
35.32 นำย นฤดล เอ่ียมทิม 
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35.33 นำย ธนวิทย์ ชมภูแสน 
35.34 นำย พงศกร พ่ึงบุญญะ 
35.35 นำย เกียรติภูมิ ค ำพิลำ 
35.36 นำย ชัยมงคล โพธิรุกข์ 
35.37 น.ส. ญำณ์สิณี ไชยสวัสดีขจร 
35.38 น.ส. พรมณี สุขเพ็ชร์จะนี 
35.39 น.ส. รวิวรรณ ฉัพพรรณรังษี 
35.40 นำย อภินันท์ นำคสุข 

 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 

36. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20610) แผนกนิติกรรมสัญญำ กองกฏหมำย ส ำนักอ ำนวยกำร 
     (ล ำดับที่ 36.1 - 36.2 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-207) 
     (ล ำดับที่ 36.3 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-208) 
 

36.1 น.ส. อรวรรณ ตั๋นฝั้น 
36.2 น.ส. ปณำลี พลับนิล 
36.3 น.ส. วริดำ เอ่ียมรอด 

 

37. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20481) แผนกแผนงำนฝึกอบรมและพัฒนำ กองพัฒนำบุคลำกร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-208) 
 

37.1 น.ส. มณฑิรำ ชูเจริญ 
37.2 นำย ธนกร จันทร์ศิริ 
37.3 นำย กฤตบุญ ลีลำไว 
37.4 น.ส. พรรณิภำ จัดรส 
37.5 น.ส. ขวัญกมล วีระวุฒิเดช 

 

38. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20379) แผนกยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-414) 
 

38.1 นำย จักรกฤษฎิ์ชัย สุขแย้มศรี 
 

39. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20398) แผนกยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

   - ไม่มีผู้สมัคร - 
 

40. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20393) แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

   - ไม่มีผู้สมัคร - 
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41. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20237) แผนกงำนผลิต 3 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

   - ไม่มีผู้สมัคร - 
 

42. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20263) แผนกงำนผลิต 4 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-414) 
 

42.1 นำย จตุพล นำมกร 
42.2 นำย อนำวิน นำคีสังข์ 
42.3 นำย อ ำพล พงษ์พูล 
42.4 นำย โกมินทร์ กระขำว 
42.5 นำย ณัฐวัฒน์ เสน่หำ 
42.6 นำย พีรวัฒน์ สุวรรณโสภิต 

 

43. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20521-22)(20099)  กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 4 ห้อง 3-414) 
 

43.1 นำย ชนำทิพย์ ชนะแดง 
43.2 นำย ธนวัต ศรีบุญเรือง 
43.3 นำย ทศพล ทับทอง 
43.4 นำย เอกพล สมบูรณ์เปล่ง 
43.5 นำย วีรพงษ์ วงษ์ม่ังมี 
43.6 นำย มำนพ สืบวงษ์ 

 

44. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20524-25) ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-208) 
 

44.1 น.ส. ภัทร์มนต ์ ถ้ ำเจริญ 
 

45. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20527) กลุ่มงำนลูกค้ำสัมพันธ์ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-208) 
 

45.1 นำย ตะวัน เกตุอ่อน 
 

46. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20528) กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-208) 
 

46.1 น.ส. พัชรำภรณ์ วิเศษอักษร 
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47. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20541) แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล กองกำรขำยภำครัฐ ฝ่ำยกำรตลำด 
     และกำรขำย (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-208) 
  

47.1 นำย เกียรติศักดิ์ ดอนพิกุล 
 
48. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20530-35) แผนกร้ำนค้ำ 1 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (ล ำดับที่  48.1 - 48.14 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-208) 
     (ล ำดับที่ 48.15 - 48.17 ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

48.1 น.ส. สุพรรษำ รูปเหมำะ 
48.2 นำย วุฒิพงษ์ ปงลังกำ 
48.3 น.ส. นิษำ ค ำเถ่ือน 
48.4 นำย ทิวำ บุญรินทร์ 
48.5 นำย ณัฐศักดิ์ สุวรรณวำส ี
48.6 น.ส. สุลักษณ์คณำ พลอยประดับ 
48.7 น.ส. ฐิติกำ เอ่ียมกระซ้อน 
48.8 น.ส. สุพรรษำ โพธิ์แสน 
48.9 น.ส. ปำณิสรำ วงศ์สวัสดิ์ 

48.10 น.ส. สุธิดำ นำคดี 
48.11 น.ส. วรรณทณี อ่องประเสริฐ 
48.12 น.ส. พิมพ์วิมล ธูสรำนนท์ 
48.13 นำย กฤษดำ กำลึกสม 
48.14 น.ส. ไพลิน พยัคสุวรรณ ์ 
48.15 น.ส. จิรภิญญำ ภูอุ้ม 
48.16 น.ส. นลินทิพย์ ครองยุทธิ์ 
48.17 น.ส. ธันยำ ปิณฑกำนนท์ 

 
49. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20536) แผนกร้ำนค้ำ 2 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 
   - ไม่มีผู้สมัครสอบ - 
 
50. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20537-38) แผนกร้ำนค้ำ 3 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

50.1 นำย วสุรัตน์ สุขเสน 
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51. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20539)(22202) แผนกร้ำนค้ำ 5 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

51.1 น.ส. กัลยรัตน์ เหมือนบุญ 
51.2 น.ส. วิภำว ี ทรงเจริญ 

 
52. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22015) ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

 52.1 น.ส. อุษำ รอดดอนไพร 
 
53. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20542) แผนกบริหำรกำรสั่งซื้อ 2 กองบริหำรกำรสั่งซื้อ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

53.1 น.ส. รัศมี จันทะฝ่ำย 
53.2 น.ส. วันวิสำข์ จ ำนงค์ชำติ 
53.3 น.ส. ปิยภัทร ชุมพล 

 
54. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20556) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำร 
     พัสดุและผลิตภัณฑ์ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

54.1 นำย กิจติศักดิ์ แก่นเรือง 
 
55. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22328) กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

55.1 นำย ณัฐวุฒิ ลีลำวนำชัย 
55.2 น.ส. กติกำ พุภูเขียว 

 
56. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22391) แผนกจัดซื้อ 2 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

56.1 น.ส. จุฑำมำศ ทิพย์สมบัติ 
 
57. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22327) แผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

57.1 น.ส. ธันยพร กรวยสวัสดิ ์
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58. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22538) แผนกแผนงำนจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์  
     ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ (ห้องสอบ : อำคำร 3 อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 3-210) 
 

58.1 น.ส. ปนิดำ ภำสองชั้น 
58.2 น.ส. เกษณี ปงลังกำ 
58.3 น.ส. สุชำญำ สืบประยูร 

 
 วุฒมัิธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 
59. ลูกจ้ำงประจ ำ (10613) แผนกพัฒนำกระบวนกำรผลิต กองมำตรฐำนกำรผลิต ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-301A) 
 

59.1 น.ส. มัณฑนำ งำมประดิษฐ์ 
59.2 นำย ฐิตินันทน์ บัวแก้ว 
59.3 นำย ศรสวัส อนุศำสนนันท์ 

 

60. ลูกจ้ำงประจ ำ (10564-65)(12215) กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-301A) 
 

60.1 น.ส. นงนพร จักรชัย 
60.2 น.ส. ฐิติพร เลำหวิทยะรัตน์ 
60.3 น.ส. ปิณฑิรำ กลั่นกลิ่น 
60.4 น.ส. พัณณิตำ ชมฉำย 
60.5 น.ส. กนกวรรณ ค้ำงสี 
60.6 น.ส. บุษกร วงษ์กวน 
60.7 น.ส. กัณฐมณี แสงอร่ำม 
60.8 น.ส. จิรวรรณ โปร่งสันเทียะ 
60.9 นำย พิพัฒน์ วงษ์เสมำ 

60.10 น.ส. จินตนำ สีลุน 
60.11 น.ส. พิมพิสุทธิ์ แพทย์รักษ์ 
60.12 นำย องอำจ ยืนนำน 

 

61. ลูกจ้ำงประจ ำ (12453) แผนกมำตรฐำนวัตถุดิบ 2 กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-301A) 
 

61.1 น.ส. มติมนต์ บรรดำศักดิ์ 
61.2 น.ส. ขนิษฐำ อ ำนวนคณะ 
61.3 น.ส. อมรรัตน์ จันทร์แม้น 
61.4 น.ส. ศิริพร หงษ์ทอง 
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/61.5 น.ส.บุศรินทร์..... 



 

61.5 น.ส. บุศรินทร์ สุบกำรี 
61.6 นำย ณัฐชำ โคตุทำ 

 

62. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10566)  แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-301A) 
 

62.1 น.ส.  มลิษำ นิอำวรณ์ 
62.2 น.ส.  รติกร เจนสถิตย์ไพบูลย์ 
62.3 น.ส.  จุฑำรัตน์ อินทพันธ์ 
62.4 น.ส.  นันทฉัตร ซุ่นเสียง 
62.5 น.ส.  แก้วทิพย์ บุญเกิด 
62.6 น.ส.  กมลวรรณ กันสุข 

 
63. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12472) แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 2 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-301A) 
 

63.1 น.ส. ศศิธร ภูครองถม 
63.2 นำย ณฐพงศกร ตำมรักษำ 
63.3 น.ส. พรภัทร พิมพ์ตระกำร 
63.4 นำย อภิสิทธิ์ สว่ำงอำรมณ์ 

 
64. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12216) แผนกตรวจสอบควำมคงตัวของยำ กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-301A) 
 

64.1 น.ส. ปิยวรรณ จรูญแสง 
64.2 นำย มหัศจรรย์ เชื้อประทุม 
64.3 นำย ศุภกร ระพิทย์พันธ์ 
64.4 น.ส. พิชชำภำ เมตมำตร์ 
64.5 น.ส. ยุพำรัตน์ พุทธรักษำ 

 
65. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10568) แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 1 กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุล- 
     ชวีวิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-301A) 
 

65.1 น.ส. ศิริลักษณ์ อัตสำร 
65.2 นำย ชุณหกมุท ตุงคะเสน 
65.3 น.ส. อิสริยำ สุนทร 
65.4 น.ส. ศิริพร สุกเอ่ียม 
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66. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10569) แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 2 กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุล- 
     ชวีวิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ  
     (ล ำดับที่ 66.1 - 66.2 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-301A) 
     (ล ำดับที่ 66.3 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-302A) 
 

66.1  น.ส.   มณียำ ประสำนวงศ์ 
66.2  นำย     พิทยพัฒน์ แดมโนนโพธิ์ 
66.3  น.ส.    รุจิรำ เมืองแสน 

 

67. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10035) กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-304B) 
 

67.1 น.ส. จำรุวรรณ รำมสูตร 
 

68. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12056) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกัน- 
     คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-302A) 
 

68.1 นำย ยุทธชัย กันศรีเวียง 
68.2 น.ส. ชยิสรำ พันธุ์ประเสริฐ 
68.3 น.ส. นัฏจิรำ บุญน ำมำ 
68.4 น.ส. ธัญยธรณ์ มำนัส 
68.5 น.ส. พิมพ์วิภำ เสนำจันทร์ 
68.6 น.ส. วรำงคณำ บัวแย้ม 
68.7 น.ส. ณิชำภำ เชื้อปรำงค์ 
68.8 น.ส. นำตยำ เชิดฉำย 
68.9 นำง วิระยงค์สุดำ นำมศักดิ์ 

68.10 น.ส. สุนิสำ เพ็ชรพันธ์ 
68.11 น.ส. ศิรินภำ กอสุระ 
68.12 น.ส. กัญญำพร พิมพ์สุธรรม 
68.13 น.ส. อรนิชำ กิติสกนธ์ 
68.14 นำย กิตติศักดิ์ อู่ทรัพย์ 
68.15 น.ส. ศุภัคชญำ ข ำวิลัย 

 

69. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10326) แผนกงำนวิเครำะห์ 1 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-304B) 
 

69.1 น.ส. กิตติยำภรณ์ ภู่ศรีทอง 
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70. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12162) แผนกงำนวิเครำะห์ 3 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-302A) 
 

70.1 น.ส. ประภำศรี วนำรักษ์ 
70.2 น.ส. กมลวรรณ โควิน 
70.3 นำย ปิต ิ นีซัง 
70.4 น.ส. ศรีสุดำ แหวนเงิน 
70.5 นำย โสมนัส ศิริยำมัน 
70.6 นำย อนุกูล อ่อนคล้ำย 
70.7 น.ส. นำรีรัตน์ หอมจิตร์ 
70.8 นำย จักรพงศ์ อำจศึก 
70.9 น.ส. ภัสสร เกิดทวี 

 

71. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10334) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-302A) 
 

71.1 น.ส. ปิยะนุช สระมูล 
71.2 น.ส. จิรพรรณ ผดุงกิจ 
71.3 น.ส. จิรำภรณ์ กำมีฮำ 
71.4 น.ส. สุชำดำ กุลสันเทียะ 
71.5 นำย จักรำชัย บุญงอก 
71.6 น.ส. กัญญำรัตน์ เสียงหวำน 
71.7 นำย ปวริศ เรืองเกตุ 
71.8 นำย ฉัตรชัย เทพมำ 
71.9 น.ส. เสำวลักษณ์ ผิวบัวค ำ 

 71.10 น.ส. สุกำนดำ เกิดมำก 
 

72. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10573) แผนกควบคุมคุณภำพชีววัตถุ 2 กองประกันคุณภำพชีววัตถุ กำรประกัน- 
     คุณภำพชีววัตถุ (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-302A) 
 

72.1 น.ส. ศรีสรำรัตน์ พรมทัตร์ 
72.2 น.ส. ศิริเพ็ญ กิ่งแก้ว 
72.3 น.ส. สุกัญญำ โชติรำศรี 
72.4 น.ส. ชริกำ วรรณไสย 
72.5 นำย ธนวัฒน ์ ทรงศิริ 
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/วุฒิมัธยมศึกษำ..... 



 วุฒมัิธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

 
73. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00377-78) แผนกยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-304B) 

 

73.1 นำย  สมยศ สุขศรี 
73.2 นำย  พรเทพ แซ่ตัน 
73.3 นำย  สมนึก จิตภำค 
73.4 น.ส.  ผกำมำส พงษ์สุวรรณ 
73.5 นำย  มิตรภำพ ดำนี 
73.6 น.ส.  พิชญำ หอมสุวรรณ 
73.7 นำย  ลือชัย พูนแก้ว 
73.8 น.ส.  ปนัดดำ ภักด ี
73.9 นำย  อรรถกร สุขพันธ์ 

73.10 นำย  อนุชิต รวมอยู่ 
 

74. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00380-82)(00482) แผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-304A) 
 

74.1 นำย ชรินทร์ กำทอง 
74.2 น.ส. สุทธิดำ ไกรนิตย์ 

    

75. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00390-91)(00486 -00494)  แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
     (ล ำดับที่ 75.1 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-304B) 
 

75.1 นำย คมเดช วัฒนวิบูลย ์
75.1 นำง สมฤดี อำจคิดกำร 
75.2 น.ส. ชนำภำ จ ำปำนิล 
75.3 น.ส. วัชรินทร์ กรรมกร 
75.4 น.ส. พรวิภำ ผำสกุล 
75.5 นำย อนุชำ มหำเวก 
75.6 นำย มำนะ สันันท์ 
75.7 น.ส. วรัญญำ ช ำนิงำน 
75.8 น.ส. พรพิมล ปำนทุ่ง 
75.9 น.ส. สุวรรณี พัสรัมย์ 

75.10 น.ส. เบญจมำศ พูลส ำรำญ 
 

75.11 นำย เอกชัย หลิมเจริญ 
75.12 น.ส. สโรชำ ปิ่นวิเชียร 
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75.13 น.ส. อังสนำ อยู่ยืนยง 
75.14 น.ส. ลภัสรดำ สุขจันทร์ 
75.15 น.ส. ทิชำกร อินอุ่นโชติ 
75.16 น.ส. วรรณิศำ แก้วกลึงกลม 
75.17 นำย วีระยุทธ วนเชียงรำก 
75.18 น.ส. สิริพร สิทธินนท์ 
75.19 น.ส. สุนิษำ บุญลือ 
75.20 น.ส. ปัทมำวดี แสงศรี 
75.21 นำย รชต ปำนสะอำด 
75.22 นำย สมชำย ยอดบุญยืน 
75.23 น.ส. วิยะดำ ใจมั่น 
75.24 นำย อมรเทพ พลอยเพ็ชร 
75.25 นำย ธิติสรณ์ ยืนยง 
75.26 นำย จักรพรรดิ์ วงศำลำ 
75.27 น.ส. นำตยำ พลอยประดับ 
75.28 น.ส. ทัศนีย์ ครองบุญ 
75.29 น.ส. อัมพำพร ศรีแก้ว 
75.30 น.ส. อัญจฉรำ แหยมเกตุ 
75.31 น.ส. วันวิสำข์ สำยเสมำ 
75.32 น.ส. สรินยำ โพธิพำ 
75.33 นำย อำรำฟีน สำอุ 
75.34 น.ส. อชิรญำ ทรัพย์อนันต์ 
75.35 นำย เดชณรงค์ สุนันท์ 

 

75.36 น.ส. ปำรมี เนระมิตร 
75.37 น.ส. รัชฎำ ขำวเนตร 
75.38 น.ส. ศรัญญำ ศรีสว่ำง 
75.39 น.ส. เพียงฟ้ำ ประธรรมรัตน์ 
75.40 น.ส. ภัทรศยำ อุตรพงศ์ 
75.41 น.ส. นัทสรวง กำญจนกันทร์ 
75.42 น.ส. นำตำลี มูฮ ำหมัดยูโซ๊ะ 
75.43 น.ส. จีรณำ สวัสด ี
75.44 น.ส. ณิชำ เปรมเจริญ 
75.45 นำย เฉลิมชัย อ่อนไม้ 
75.46 น.ส. จุฑำมำศ ทองจันทร์ 
75.47 น.ส. ชนำนันท์ ทนวิจิตร 
75.48 นำย อัดถชัย สำยนันไชย 
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75.49 น.ส. ธิดำวรรณ เสขะสูตร์ 
75.50 นำย ศุภโชค กลั่นสุข 
75.51 นำย ทวีศักดิ์ ภำคสุทธิ 
75.52 น.ส. กุลริณี พูนทอง 
75.53 น.ส. พิมพ์ชนก ทวีศักดิ์ 
75.54 นำย อรรถชัย พินเขียว 
75.55 นำย พงศกร ภูมณี 
75.56 นำย กัมปนำท เตียวประเสริฐ 
75.57 น.ส. กนกพร มีสิทธ์ 
75.58 น.ส. ธณำภรณ์ ศรีนำรำง 
75.59 นำย ณัฐชัย วงษ์กวน 
75.60 น.ส. จนัทร์จิรำ อุ่นนุช 
75.61 น.ส. รำตรี มีแก้ว 
75.62 นำย วรวิทย์ นุชทอง 
75.63 นำง นงนุช เสนำะศัพย์ 
75.64 น.ส. อัญมณี อำษำกิจ 
75.65 นำย ธวัชชัย รุจิหำญ 
75.66 นำย ณัฐวุฒิ กลำงเดือน 
75.67 น.ส. มำรีนำ สมบูรณ์ 
75.68 นำย สิริพล เตียวจรูญเกียรติ 
75.69 น.ส. อังสณำ จิตรอ ำไพ 
75.70 นำย สหรัฐ งำมสำระ 
75.71 น.ส. อภิญญำ จิตรัตน์ 
75.72 น.ส. วณิชชำ สุมินทนะ 

 

75.73 น.ส. ศุภิสรำ น้อยรำช 
75.74 น.ส. ทิพำนัน มะลังกำ 
75.75 นำง วนิดำ มะรังกำ 
75.76 นำย ชัยสิทธิ ์ เกิดสัตย์ 
75.77 น.ส. สตรีรัตน์ ธรรมเนียม 
75.78 นำย สุรชัย มั่นดี 
75.79 น.ส. อรปรียำ บุญเสนำะ 
75.80 น.ส. ปำริฉัตร ม่วงน้อยเจริญ 
75.81 น.ส. กรชินันท์ แสงแก้ว 
75.82 น.ส. รัตนำ วิจิตร 
75.83 น.ส. วรำภรณ์ รุ่งเจริญ 
75.84 นำย ชำคริต ศรีเพียรเอม 
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75.85 น.ส. อังคณำภร ขำวผ่อง 
75.86 น.ส. ณัฏฐำ เกียรติก ำจำย 

 

76. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00405) แผนกยำปรำศจำกเชื้อ 2 กองเภสัชกรรม 3 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

   - ไม่มีผู้สมัคร - 
 
77. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00428) แผนกบรรจุยำน้ ำ 1 กองเภสัชกรรม 5 ฝ่ำยผลิตยำ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-304B) 
 

77.1 น.ส. กำนดำ บุญเต็ม 
77.2 นำย ประภำสิทธิ์ ชนะพิน 

 

78. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00085-87)(02089)(02254) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     (ล ำดับที่ 78.1 - 78.2 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-302A) 
     (ล ำดับที่ 78.3 - 78.44 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-303A) 
     (ล ำดับที่ 78.45 -78.61 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-304A) 
 

78.1 น.ส. จุฑำรัตน์ สำรสุวรรณ 
78.2  ว่ำที่ร.ต.วรรณวัฒน์ บุญรอด 
78.3 น.ส. รอบียำ ย่ำหลี 
78.4 น.ส. ดวงนฤมล กันดี 
78.5 นำย ศรำวุฒิ ทรัพย์หมอน 
78.6 น.ส. กุลสตรี อินทร์สุข 
78.7 น.ส. ณิชำ กินนำรี 
78.8 น.ส. วิลำวัณย์ ม่วงเปลี่ยน 
78.9 นำย ภูมิพัฒน์ ทองบุญด ำรง 
78.10 น.ส. พรนพเก้ำ สุขโภคำ 
78.11 น.ส. อรอนงค์ น้อยฉวี 
78.12 น.ส. ลัดดำ สิงห์แก้ว 
78.13 นำย รัฐพล กำมีฮำ 
78.14 น.ส. สุภำวด ี บุตระสิงห์ 
78.15 น.ส. สุภำวรรณ วงษ์สุบรรณ 
78.16 นำง ล ำใย ประเทศแก้ว 
78.17 นำย  พงศธร เเสนสวำท 
78.18 น.ส.    วิไลรัตน์ อนุดิษฐ 
78.19 นำย  ธนกฤต พุกซ่ือ 
78.20 น.ส. นิรมล เฉลิมมิตร 
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78.21 นำย อรัชพร พูลบัว 
78.22 นำง ธัญญำลักษณ์ สุขส ำรำญ 
78.23 น.ส.  มนนัญำ สังข์สุววรณ 
78.24 น.ส. เบญจมำศ มงคลเจริญ 
78.25 นำย ปรีชำ สระแก้ว 
78.26 น.ส. กนกนันท์ ชีวะธรรม 
78.27 น.ส. กรรนิกำ ชัยชนะ 
78.28 น.ส. กมลรัตน์ คุ้มวงษ์ 
78.29 น.ส. ยุวดี สีดำสอน 
78.30 นำย ภูมินทร์ เนตรนพ 
78.31 นำย ณัฐพล เจริญสุข 
78.32 นำย ตุลำ อุเทนสุต 
78.33 นำย อฐิรำช หงษ์วจิตร 
78.34 นำย พงศธร พงศ์ทรำงกูร 
78.35 นำย ณภัทร ปรีชำกิติกุล 
78.36 นำย ศักดิ์เทพ สุวรรณน ำปน 
78.37 นำย  วีระยุทธ สุวรรณเนตร 
78.38 น.ส. อนุธิดำ จ้อยกระจ่ำง 
78.39 น.ส.  มะศูมะฮ์ แจ้งรู้สุข 
78.40 นำย สำธิต ปิยำรัมย์ 
78.41 น.ส. ณิชำรีย์ มังคลำด 
78.42 น.ส.  วำรุณี สีคำมเม 
78.43 น.ส. อุมำภรณ์ แซ่ตั๊ง 
78.44 นำย  บุรินทร์ เชำวนรัตน์ 
78.45 นำย  นัฐพงศ์ กำเรียน 
78.46 น.ส. จำรุวรรณ ค ำจันทร์ 
78.47 น.ส.  มำนิตำ กมลเพ็ชร์ 
78.48 น.ส. ศิริกำนต์ ถำวรวัฒนะ 
78.49 น.ส. อรนุช อุ่นแท่น 
78.50 นำย  พีระพงษ์ ป้องขันธ์ 
78.51 น.ส. กนกนำรถ เพ็ญต่ำย 
78.52 น.ส.  ณัฐณิชำ จันทร์อุดม 
78.53 น.ส.   ปวีณำ  หำญเชิงชัย 
78.54 น.ส.  สุมิตรำ ลีนำเพชร 
78.55 นำย เฉลิมพล  ลีสีสัย 
78.56 น.ส. เจ๊ะรอฟีอะห์  มะแอ 
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78.57 น.ส. สุรีรัตน์ 
 ปนันตำ 

 

78.58 นำย  สันติ  บ ำรุงจิตร 
78.59 นำย  วุฒิวัฒน ์ ยุระไชย 
78.60 น.ส.  นฤมล จันทร์สุก 
78.61 น.ส.  กันตำวดี จันทร์ไพศรี 

 

79. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00092-94)(02127)(02190)(02777) กลุ่มกำรผลิต 1 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่ม 
     เบตำ-แลคแตม (ล ำดับที่ 79.1 -79.5 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-304A) 
     (ล ำดับที่ 79.6 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-304B) 
 

79.1 น.ส. อัญชลี แหยมเกตุ 
79.2 น.ส. จันจิรำ อินนุ่มพันธุ์ 
79.3 น.ส. กรำบแก้ว เอ่ียมสอำด 
79.4 น.ส. วรรณพร หินกลำง 
79.5 น.ส. อุไรวรรณ เวชชศำสตร ์
79.6 จ.ท. วีรภัทร จันตำวงศ ์

 

80. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00098) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
     (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-304B) 
 

80.1 นำย ไพฑูรย์ จูสิงห์ 
 

81. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10561) กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-304A) 
 

81.1 นำย วีระพงษ์ ขำวทองหลำง 
81.2 น.ส. จิรณัฐ ยำงแดง 
81.3 น.ส. ลฎำภำ คูน ำวัฒนำ 
81.4 น.ส. วัลภำ สุบกำรี 
81.5 น.ส. รุ่งอรุณ ศรีเจริญ 

 

82. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00580) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำร 
     พัสดุและผลิตภัณฑ์ (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-304A) 
 

82.1 นำย ธนบดี บุญวงษ์ 
82.2 น.ส. สินิทตำ บุรีธำร 
82.3 นำย วรำนนท์ ศรีลำศักดิ์ 
82.4 น.ส. กำญจนำวดี ศรีษะเสือ 
82.5 น.ส. สรัลชนำ บุญเรือง 
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82.6 นำย ธัชพล สวัสด ี
82.7 นำย นภจร ค ำมนตรี 

 
 วุฒมัิธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

 
83. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00358-71) แผนกบรรจุยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ 
     (ล ำดับที่ 83.1 - 83.14 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-307B) 
     (ล ำดับที่ 83.15 - 83.27 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-308B) 
 

 

 

83.1    น.ส.   ลูกเกด  บุญพำ 
83.2    นำย     โสภณ  แจ่มศรี 
83.3    นำย   ปรำรถนำ  บุญตำท้ำว 
83.4    น.ส.   ธิติสรณ์  แซ่จ๋ำว 
83.5    น.ส.  ภิญญดำ  ศิริเศรษฐวงศ์ 
83.6    นำย   อภินันท์  โคตรปัญญำ 
83.7    นำย   ศักดิ์ดำ  เครือเสนำ 
83.8    น.ส.   ดรุณี  แทนคุณ 
83.9    น.ส.   ชิษณุฌำ  เสนีย์นันท์ 

83.10    น.ส.   พนิดำ  กำนุสนธิ์ 
83.11    น.ส.   สุปรำณี  ค ำทอง 
83.12    น.ส.   ธัญวัลย์  จดแตง 
83.13    น.ส.   อลิษำ  หนูแก้ว 
83.14    น.ส.   น้ ำทิพย์  ครองยุทธ์ 
83.15    นำย   ธนัท  แสงซื่อ 
83.16    นำย   สรำนุพันธ์  สุนทรำภิรักษ์ 
83.17    นำย   ฐพันธ์ปภพ  ไพรวงษ์ 
83.18    น.ส.   ชุติมำ  ธนพิสุทธิกุล 
83.19    น.ส.   สุภำพร  ปันสำย 
83.20    น.ส.   สริตำ  ฤกษ์จันทร์ 
83.21    นำย   เอกลักษณ์  เอกอมร 
83.22    น.ส.   นิรมล  แสงทอง 
83.23    น.ส.   ศศิภำ  เเก่นทิพย์ 
83.24    น.ส.   พรนภำ  ฆ้องกลำง 
83.25    น.ส.   กมลชนก  ยำนิตย์ 
83.26    นำย   ธนวัฒน ์  เทียนทองดี 
83.27    น.ส.   สมใจ  สำยธน ู
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84. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00487-00494) แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
     (ล ำดับที่  84.1 - 84.6 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-304A) 
     (ล ำดับที่ 84.7 - 84.48 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-305A) 
     (ล ำดับที่ 84.49 - 84.86 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-306A) 
 

84.1 นำง สมฤดี อำจคิดกำร 
84.2 น.ส. ชนำภำ จ ำปำนิล 
84.3 น.ส. วัชรินทร์ กรรมกร 
84.4 น.ส. พรวิภำ ผำสกุล 
84.5 นำย อนุชำ มหำเวก 
84.6 นำย มำนะ สันันท์ 
84.7 น.ส. วรัญญำ ช ำนิงำน 
84.8 น.ส. พรพิมล ปำนทุ่ง 
84.9 น.ส. สุวรรณี พัสรัมย์ 

84.10 น.ส. เบญจมำศ พูลส ำรำญ 
84.11 นำย เอกชัย หลิมเจริญ 
84.12 น.ส. สโรชำ ปิ่นวิเชียร 
84.13 น.ส. อังสนำ อยู่ยืนยง 
84.14 น.ส. ลภัสรดำ สุขจันทร์ 
84.15 น.ส. ทิชำกร อินอุ่นโชติ 
84.16 น.ส. วรรณิศำ แก้วกลึงกลม 
84.17 นำย วีระยุทธ วนเชียงรำก 
84.18 น.ส. สิริพร สิทธินนท์ 
84.19 น.ส. สุนิษำ บุุญลือ 
84.20 น.ส. ปัทมำวดี แสงศรี 
84.21 นำย รชต ปำนสะอำด 
84.22 นำย สมชำย ยอดบุญยืน 
84.23 น.ส. วิยะดำ ใจมั่น 
84.24 นำย อมรเทพ พลอยเพ็ชร 
84.25 นำย ธิติสรณ ์ ยืนยง 
84.26 นำย จักรพรรดิ์ วงศำลำ 
84.27 น.ส. นำตยำ พลอยประดับ 
84.28 น.ส. ทัศนีย์ ครองบุญ 
84.29 น.ส. อัมพำพร ศรีแก้ว 
84.30 น.ส. อัญจฉรำ แหยมเกตุ 
84.31 น.ส. วันวิสำข์ สำยเสมำ 
84.32 น.ส. สรินยำ โพธิพำ 
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84.33 นำย อำรำฟีน สำอุ 
84.34 น.ส. อชิรญำ ทรัพย์อนันต์ 
84.35 นำย เดชณรงค์ สุนันท์ 
84.36 น.ส. ปำรมี เนระมิตร 
84.37 น.ส. รัชฎำ ขำวเนตร 
84.38 น.ส. ศรัญญำ ศรีสว่ำง 
84.39 น.ส. เพียงฟ้ำ ประธรรมรัตน์ 
84.40 น.ส. ภัทรศยำ อุตรพงศ์ 
84.41 น.ส. นัทสรวง กำญจนกันทร์ 
84.42 น.ส. นำตำลี มูฮ ำหมัดยูโซ๊ะ 
84.43 น.ส. จีรณำ สวัสด ี
84.44 น.ส. ณิชำ เปรมเจริญ 
84.45 นำย เฉลิมชัย อ่อนไม้ 
84.46 น.ส. จุฑำมำศ ทองจันทร์ 
84.47 น.ส. ชนำนันท์ ทนวิจิตร 
84.48 นำย อัดถชัย สำยนันไชย 
84.49 น.ส. ธิดำวรรณ เสขะสูตร์ 
84.50 นำย ศุภโชค กลั่นสุข 
84.51 นำย ทวีศักดิ์ ภำคสุทธิ 
84.52 น.ส. กุลริณี พูนทอง 
84.53 น.ส. พิมพ์ชนก ทวีศักดิ์ 
84.54 นำย อรรถชัย พินเขียว 
84.55 นำย พงศกร ภูมณี 
84.56 นำย กัมปนำท เตียวประเสริฐ 
84.57 น.ส. กนกพร มีสิทธ์ 
84.58 น.ส. ธณำภรณ์ ศรีนำรำง 
84.59 นำย ณัฐชัย วงษ์กวน 
84.60 น.ส. จันทร์จิรำ อุ่นนุช 
84.61 น.ส. รำตรี มีแก้ว 
84.62 นำย วรวิทย์ นุชทอง 
84.63 นำง นงนุช เสนำะศัพย์ 
84.64 น.ส. อัญมณี อำษำกิจ 
84.65 นำย ธวัชชัย รุจิหำญ 
84.66 นำย ณัฐวุฒิ กลำงเดือน 
84.67 น.ส. มำรีนำ สมบูรณ์ 
84.68 นำย สิริพล เตียวจรูญเกียรติ 
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/84.69 น.ส.อังสณำ..... 



 

84.69 น.ส. อังสณำ จิตรอ ำไพ 
84.70 นำย สหรัฐ งำมสำระ 
84.71 น.ส. อภิญญำ จิตรัตน์ 
84.72 น.ส. วณิชชำ สุมินทนะ 
84.73 น.ส. ศุภิสรำ น้อยรำช 
84.74 น.ส. ทิพำนัน มะลังกำ 
84.75 นำง วนิดำ มะรังกำ 
84.76 นำย ชัยสิทธิ ์ เกิดสัตย์ 
84.77 น.ส. สตรีรัตน์ ธรรมเนียม 
84.78 นำย สุรชัย มั่นดี 
84.79 น.ส. อรปรียำ บุญเสนำะ 
84.80 น.ส. ปำริฉัตร ม่วงน้อยเจริญ 
84.81 น.ส. กรชินันท์ แสงแก้ว 
84.82 น.ส. รัตนำ วิจิตร 
84.83 น.ส. วรำภรณ์ รุ่งเจริญ 
84.84 นำย ชำคริต ศรีเพียรเอม 
84.85 น.ส. อังคณำภร ขำวผ่อง 
84.86 น.ส. ณัฏฐำ เกียรติก ำจำย 

 

85. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00418-23)(00499-00503) แผนกยำเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3 ฝ่ำยผลิตยำ 
     (ล ำดับที่ 85.1 - 85.4 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-306A) 
      (ล ำดับที่ 85.5 - 85.14 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-301B) 
     (ล ำดับที ่85.15 - 85.22 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-308B) 
 

85.1 นำย สุรดิษย ์ รูปเหมำะ 
85.2 น.ส. พีรดำ พ่ึงกุศล 
85.3 น.ส. ธัญวรรณ กออภิญญำกุล 
85.4 น.ส. ภัสสร พรจตุณรงค์ 
85.5 นำย แทนพงษ์ คุ้มพงษ์พันธ์ 
85.6 น.ส. สุทธิรัก พันธุ์เจริญ 
85.7 นำย ภำนุวัฒน ์ สุรินทะรำช 
85.8 นำย วสันต์ สัจมั่น 
85.9 นำย กฤตณัฐ กำญจนกันทร์ 

85.10 นำย สนทรรศน์ จิรสวำนนท์ 
85.11 นำย ภำสวุฒ ิ โอฬำรศิริ 
85.12 น.ส. วรลักษณ์ ภักดีปถพีไทย 
85.13 นำย ธนพล ลุกปู่ 
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/85.14 น.ส.นลินี..... 



 

85.14 น.ส. นลินี หนูอ่อน 
85.15 นำย กฤติพงษ์ ขุนศรี 
85.16 นำย ภูมิพัฒน์ มำนชู 
85.17 น.ส. อัญมณี สังข์ทอง 
85.18 นำย ภูริพงศ์ แสนสุข 
85.19 น.ส. ธนกร เต็มลักษมี 
85.20 น.ส. รุ่งทิวำ สีสุวงค์ 
85.21 นำง สุนีรำ เกิดสุทธิ์ 
85.22 นำย อนุวัฒน์ พวงศรี 

 

86. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00505)(02495) แผนกยำต้ำนไวรัสเอดส์ กองเภสัชกรรม 4 ฝ่ำยผลิตยำ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-301B) 
 

86.1    น.ส. อุดมลักษณ์ กองกำย 
86.2    นำย ชัชวำล สีดอกบวบ 
86.3    น.ส. ธีรดำ กรังสูงเนิน 
86.4    น.ส. อวัสดำ หลักหินลำด 
86.5    น.ส. พรพิมล ลิมประดิษฐำกร 
86.6    น.ส. วัชรำภรณ ์ แก้วใส 
86.7     นำยพลทหำร ชัยพร บัวลอย 
86.8    น.ส. พชรภัทร ภัทรเภตรำ 
86.9    น.ส. ฐิติรัตน์ แสงสมุด 

 

87. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00506) แผนกยำน้ ำ 1 กองเภสัชกรรม 5 ฝ่ำยผลิตยำ 
     (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-301B) 
 

87.1 นำย รุ่งโรจน์ นวมศิริ 
87.2 นำย นฤพล อำสำนอก 
87.3 นำย วุฒิไกร อรบุตร 

 

88. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00135)(00191-93)(000208-11)(00509) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
     (ล ำดับที่ 88.1 - 88.2 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-301B) 
     (ล ำดบัที่ 88.3 - 88.5 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-302B) 
     (ล ำดับที ่88.6 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-304B) 
     (ล ำดับที่ 88.7 - 88.24 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-305B) 
 

88.1 น.ส. กิตติมำ เอ่ียมชัย 
88.2 น.ส. พิชำพร กิจจำหำญ 
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/88.3 นำยธีรพัฒน์..... 



 

88.3 นำย ธีรพัฒน์ วงษ์ขยำย 
88.4 นำย ศุภชัย ผำสุข 
88.5 นำย เริงชัย รัตนะวัน 
88.6 น.ส. กมลลักษณ์ ผำดี 
88.7 นำย ปรเมษฐ์ ปำนดวงแก้ว 
88.8 น.ส. สุธำศีณี เพ็ชรอินทร์ 
88.9 นำย อัทธนีย์ บุญรอด 

88.10 น.ส. มณิตำ ปำนรัตน์ 
88.11 น.ส. เกสร ฤทธิชัย 
88.12 น.ส. อัจจิมำ กำศค ำสุข 
88.13 นำย สมิทธ์ บุติลำ 
88.14 นำย ชัยณรงค์ กล่อมเรียงวงษ์ 
88.15 น.ส. ประดับดำว อนันตกำล 
88.16 น.ส. พนิดำ ม่วงเขียว 
88.17 นำย สุรสิทธิ์ ไกรสิงห์ 
88.18 นำย ปริญญำ ก๋งฉิน 
88.19 นำย ภำนุสิทธิ์ สุขเอ่ียม 
88.20 น.ส. ดวงกมล อ ำนำจ 
88.21 น.ส. รัชนี ชื้นทะเล 
88.22 น.ส. จำรวี เชื้อสุวรรณ์ 
88.23 นำย สมชำย งำมปลั่ง 
88.24 น.ส. เกวลิน ลีฟัก 

 

89. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00233-34)(00510-11) แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     (ล ำดับที่ 89.1 - 89.16 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-302B) 
     (ล ำดับที่ 89.17 - 89.19 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-305B) 
 

89.1 นำย ฐิติพงษ์ เริ่มน้อย 
89.2 น.ส. พรชิตำ โฮนอก 
89.3 นำย สิทธิพงศ์ ขำวส ำอำงค์ 
89.4 น.ส. อมรรัตน์ นำรี 
89.5 น.ส. ธรรญธร น้อยสนิท 
89.6 น.ส. นงนภัส ทองเปี่ยม 
89.7 น.ส.   กำญจนพัชร ศรำธพันธุ์ 
89.8 นำย ชนะชัย นำคบรรจง 
89.9 นำย เสกสรร โชติช่วง 

89.10 น.ส. รดำดำว อชพงศ์สิน 
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/89.11 นำยรัตนชัย..... 



89.11 นำย รัตนชัย นิตยมงคล 
89.12 น.ส. ฐิรญำดำ  ไฝ่เมตตำ 
89.13 น.ส. อัญชลี ต่ำยพักตร์ 
89.14 น.ส. สุนันทำ ละอองขวัญ 
89.15 น.ส. สุนิษำ ตำลเจริญ 
89.16 นำย เจษฎำ นำคมังสัง 
89.17 น.ส. วีระนุช ประยงค์ 
89.18 นำย ธนำกร ถูกใจ 
89.19 น.ส. จุไรรัตน์ เมืองทอง 

 

90. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00259) แผนกงำนผลิต 3 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-305B) 
 

90.1 นำย วิษณุ ทองสุพรรณ 
90.2 นำย ศักดิ์ดำ จ ำปำศรี 

 

91. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00277)(00279)(00282)(00295)(00303) แผนกงำนผลิต 4 กองกำรผลิต โรงงำน-    
     ผลิตยำรังสิต 1 (ล ำดับที่ 91.1 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-305B) 
                        (ล ำดับที่ 91.2 - 91.25 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-306B) 
                        (ล ำดับที่ 91.26 - 91.35 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-307B) 
 

91.1 นำย ศรุชำ อัครภัทรนิธิ 
91.2 นำย น ำพล พูลทะเวช 
91.3 นำย สถำพร ปั้นสง่ำ 
91.4 นำย วสุพล บัวพุฒ 
91.5 นำง วิชุดำ บุญมำ 
91.6 น.ส. นิสำชล โหรำศำสตร์ 
91.7 นำย ทักษิณ ประสงค์อมรชัย 
91.8 น.ส. บุษรำคัม มุ่งทองสิน 
91.9 นำย มนัสวี นำคพงษ์พันธ์ 

91.10 นำย จรินทร หนูรินทร์ 
91.11 น.ส. ปัณฑรีย์ มู่ฮ ำหมัดอำรี 
91.12 น.ส. ศุภดำ บุตรเศรษฐ 
91.13 น.ส. วรำภรณ์ สืบสกุลวรรณ 
91.14 นำย ธีรภัทร์ ดีป้ัน 
91.15 น.ส. ประภำพร ฝ่ำยจุระ 
91.16 นำย กิตติศักดิ์ พลมณี 
91.17 นำย ธวัชชัย จันทร์รุ่งเเสง 
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/91.18 น.ส.กรวรรณ..... 



 

91.18 น.ส. กรวรรณ สมเชื้อเวียง 
91.19 น.ส. สำวนี หอมหวล 
91.20 น.ส. ธัญญพร ไทยฉำย 
91.21 นำย เกียรติศักดิ์ เสือแก้ว 
91.22 นำย ไตรรัตน์ รัตนวงศ ์
91.23 นำย พิทยำ สังขศิลำ 
91.24 น.ส. กฤติยำ ศรีหะ 
91.25 นำย ปริวัฒน์ นำมกร 
91.26 น.ส. ปำริชำต ปำนม่วง 
91.27 น.ส. ปรียำภรณ์ กลั่นประสิทธิ์ 
91.28 นำย วสันต์ รัตนบวร 
91.29 นำย สุรักษ์ สิงหรำช 
91.30 น.ส. ปนัดดำ จันทร์ไพศรี 
91.31 น.ส. รังษิมำ ดวงแป้น 
91.32 นำย นครินทร์ เพชรน้อย 
91.33 น.ส. ปวีณำ ไชยรบ 
91.34 น.ส. เคียงรว ี สุไพบูลย์วัฒน 
91.35 น.ส. กชกร หนกระโทก 

 

92. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00520) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
     (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-302B) 
 

92.1 น.ส. ฉัตรำภรณ์    คุชิตำ 
92.2 น.ส. ประไพพรรณ อุ้มเพชร 

 

93. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00475-77) แผนกส ำรองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำรพัสดุ- 
     และผลิตภัณฑ์ (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-309B) 
 

93.1 นำย ประชำ เปลี่ยนสัจจำ 
93.2 นำย สมภพ จั่นสมบัติ 
93.3 นำย สันติสุข ขำวนวล 
93.4 น.ส. ดิษญำ สิงหะนุกุล 
93.5 นำย ดนัย ประสำทชัย 
93.6 น.ส. อำรียำ กำทอง 
93.7 นำย อิทธิกร ยำงสวย 
93.8 น.ส. มะลิวัลย์ ลือหำร 
93.9 นำย นพพร โพธิ์บุรีพำนิช 
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/93.10 นำยอำทิตย์..... 



 

93.10 นำย อำทิตย์ ตรีนุมิตร 
 
94. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00546) กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
       (ล ำดับที่ 94.1 - 94.3 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 หอ้ง 6-302B) 
       (ล ำดับที่ 94.4 - 94.6 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-303B) 
 

94.1 น.ส. จิตตรำภรณ์ ยงกุล 
94.2 น.ส. จิรำพัชร ภักดีรักษ์ 
94.3 น.ส. ศิรินณำ ทับอุ่น 
94.4 นำย นฤเบศร์ เรืองปัญญำ 
94.5 นำย อภินันท์ จันทร์โพธิ์ 
94.6 นำย ณัฐพล ยงสิงห์ 

 

95. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00435) กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
       (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-308B) 
 

95.1 น.ส. อติญำ ภักดีสวัสดิ์ 
 

96. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00552) แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์องค์กำร กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำร 
       พัสดุและผลิตภัณฑ์ (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-303B) 
 

96.1 นำย สหรัฐ เกิดสุข 
96.2 นำย พรเทพ คมศิลป์เจริญ 
96.3 นำย ธญำนนท์ กตปัญญำ 
96.4 น.ส. สุรัสวด ี คชรัตน์ 
96.5 นำย เจตนิพัทธ์ วัฒนำ 
96.6 น.ส. ปรียำวดี ภู่ระย้ำ 
96.7 น.ส. ชฎำภรณ ์ พิลำแก้ว 
96.8 น.ส. สุกัญญำ น่วมคง 
96.9 นำย สุชำติ พวงพัน 

96.10 นำย พิชิต ไทยเขียว 
96.11 นำย ชินวุฒ ิ วรสำตร์ 

 

97. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00458-59) แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์องค์กำร กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์  
       ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-308B) 
 

97.1  นำย   ภำณุวัฒน ์ จ ำเนียรพล 
97.2  นำย   อภิรักษ์ ยิ่งหำญ 
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/98. ต ำแหน่ง..... 



98. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00558) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภำค กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์  
      ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
      (ล ำดับที่ 98.1 - 98.10 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-303B) 
      (ล ำดับที่ 98.11 ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-304B) 
 

98.1 นำย วันชัย จันทร์เรือง 
98.2 นำย เจษฎำงค์  ไทยเขียว 
98.3 น.ส. ณัฐรัตน์  บัวดวง 
98.4  ว่ำที ่ร.ต.ศุภวุฒ ิ เมืองฉำย 
98.5 น.ส. ฎิณำ  ไพรพฤกษ์ 
98.6 น.ส. ศิริประภำ  โศภิษฐิกุล 
98.7 นำย ชยุตพล  นวลใย 
98.8 นำย อลงกรณ์  ซันเซ็ม 
98.9 นำย นท ี  ฮิงสำหัส 

98.10 นำย พิสุทธิ์ จินดำมณี 
98.11 น.ส. อำรยำ จ ำค ำ 

 

99. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00478) สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
      (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-309B) 
 

99.1 น.ส. มินฑิรำ ทองแย้ม 
99.2 นำย ไกรภพ ดวงตำผำ 

 

 วุฒมัิธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
 
100. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00096-97) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
       (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-309B) 
 

100.1 น.ส. นันทนำ อภิญญำประเสริฐ 
100.2 นำย นรินทร์ คิมหันต์ 

 

101. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02814) แผนกจัดกำรสิ่งพิมพ์ กองกำรพิมพ์ ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
      (ห้องสอบ : อำคำร 6 Student Center ชั้น 3 ห้อง 6-304B) 
 

101.1 นำย ชำนนท์ สนิทผล 
101.2 น.ส. ชนิดำ พันธุระ 
101.3 นำย ชำญชัย เศรษฐิวัฒน์ 
101.4 นำย อธิป โลทะกะ 
101.5 นำย ภูริทัต หนูทรัพย์ 
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