
 

(ส ำเนำคู่ฉบับ) 
 

 ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 

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

 ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ.2563 ให้ผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนจ ำนวน 
25 อัตรำ และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 169 คน ยื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรคัดเลือก นั้น 
 

 องค์กำรเภสัชกรรมโดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ได้ท ำกำรตรวจสอบเอกสำรของผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบ
ข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ ตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ 
 

 ขอให้ผู้มีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อำคำรอ ำนวยกำร 
องค์กำรเภสัชกรรม (ถนนพระรำมที่ 6) ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด โดยจะประกำศผลกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 
20 กรกฎำคม พ.ศ.2563 เวลำ 15.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรมและทำงเว็บไซต์ 
www.gpo.or.th 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประกำศ ณ วันที่  9 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
 
 

 (นำงสำวดนตรี เกษสุวรรณสิงห์) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

1. ต ำแหน่ง นักอำชีวอนำมัย 4 (2092) แผนกควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กองควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
   (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

1.1 นำย เอกรัฐ มลิวัลย์ 
1.2 น.ส. วรพรรณ วสุเรืองโรจน์ 
1.3 น.ส. สำริศำ ปัญจกะบุตร 

 

 

2. ต ำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ 4 (2151) แผนกโสตทัศนูปกรณ์ กองประชำสัมพันธ์ ส ำนักอ ำนวยกำร 
   (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 ล ำดับที่ 2.1 - 2.15 เวลำ 09.00 น. 
         ล ำดับที่ 2.16 - 2.28 เวลำ 13.00 น.) 
 

2.1 น.ส. อำรดำ ม่วงกรุง 
2.2 น.ส. วชิรำภรณ ์ พอสม 
2.3 น.ส. อำภำภรณ์ อ้นเถื่อน 
2.4 นำย ชัยรัตน์ แสงดำมุก 
2.5 น.ส. ณัฐนรี อุบลศิริ 
2.6 นำย สิทธิกร ไชยศิริ 
2.7 น.ส. ณัฐธิดำ นัยนิตย์ 
2.8 นำย รวิรุจ มหำวิรุฬรัตน์ 
2.9 น.ส. พฤกษ์ภัทรำ หำญล ำยวง 

2.10 น.ส. สุปิยำ พงษ์โนรี 
2.11 น.ส. สุชำนำถ วิริยะชำติ 
2.12 น.ส. ฉัตรสุดำ เกตุเนย 
2.13 นำย ศุภกิจ แช่มช้อย 
2.14 น.ส. ธนิษฐำ ผดุงกิจ 
2.15 น.ส. กัญญ์วรำ ฉัตรทอง 
2.16 น.ส. นัทสร ทองก ำเหนิด 
2.17 น.ส. กรรณิกำ ศีลำพัฒน์ 

82.18 นำย กฤติน ทะรินทร์ 
2.19 นำย นิวัฒน์ มีลำ 
2.20 น.ส. อรวีร์ ภูมีชิตร 
2.21 นำย กฤตยชญ์ จันทร์สวัสดิ์ 
2.22 นำย อนุรักษ์ มะณูธรรม 
2.23 น.ส. พิชำมญชุ์ อรุณภู่ 
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/2.24 นำยวีรยุทธ..... 



 

2.24 นำย วีรยุทธ เหล่ำมะลอ 
2.25 นำย สุรักษ์ ห้วงสุขกลำง 
2.26 น.ส. ศิรินันท์ คงเจริญ 
2.27 นำย ศุภดิศ ป้อมภู่ 
2.28 น.ส. พินทิพำ แย้มวงษ์โต 

 

3. ต ำแหน่ง วิศวกร 4/นักวิทยำศำสตร์ 4 (0690)(0623) แผนกสอบเทียบ 1 กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนัก-   
    อ ำนวยกำร (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
  

3.1 นำย   หรรษวัฒน ์ บัวชื่น 
3.2 นำย   ศุภณัฐ จะเฮิง 
3.3 นำย   ปริญญำ กำญจนวิรัช 
3.4 นำย   กฤตนัย สุรินธิวงศ์ 
3.5 น.ส.   สมฤด ี วงษ์สุวรรณ 

 

4. ต ำแหน่ง วิศวกร 4/นักวิทยำศำสตร์ 4 (0562) แผนกสอบเทียบ 3 กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร 
   (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

4.1 นำย วิชญ์ ลี้วงศกร 
 

5. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1231) กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
   (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

 
 
 
 
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

6. ต ำแหน่ง ช่ำงเครื่องกล 3 (1008)(0680) กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
   (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 10.00 น.) 
 

6.1 นำย พงศกร ไชยมงคล 
6.2 นำย วศิน เอ่ียมบริสุทธิ์ 
6.3 นำย สุทธิชำติ เพียรลีย์วัฒน์ 
6.4 นำย สุรณัฐ บัตรมำก 
6.5 นำย ณิชชำ คณวิวัฒนกูล 
6.6 น.ส. ณัฐชยำ ข่อยแก้ว 
6.7 นำย วศิน ใจอ่ินแก้ว 
6.8 นำย มนัส มำจุฬำ 

5.1 นำย ภัทร กลัดแก้ว 
5.2 นำย ศิรวุฒิ ใจชอบ 
5.3 นำย นริศ ชลังสุทธิ ์
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/7. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

7. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2696-2598) แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale กองกำรผลิต     
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (สอบสัมภำษณว์ันที่ 13 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
    

7.1 นำย ณรงค์ฤทธิ์ สมพงษ์ 
7.2 นำย พิธำร บุญศรี 
7.3 นำย นพดล สมใจ 
7.4 นำย วิทยำ นำโควงศ ์
7.5 นำย ตุลธร จันทคนธ์ 

 

8. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (2701) แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
   (สอบสัมภำษณ์วันที่ 13 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

8.1 นำย ชำตรี ใจบุญ 
 

9. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (0733) กลุ่มกำรผลิต 1 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
   (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

9.1 น.ส. เปมิกำ เอ่ียมมำตย์ 
9.2 น.ส. สุดำรัตน์ ศรีเหรำ 
9.3 นำย จิรำวัฒน์ ศรีสอำด 

 

10. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (2252) แผนกบริหำรเขตกำรขำยภำคเอกชนส่วนภูมิภำค กองกำรขำยภำคเอกชน  
     ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

10.1 นำย ศรำวุธ ศงสนันทน์ 
 

11. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0778) แผนกร้ำนค้ำ 2 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

11.1 น.ส. ชนิกำนต์ อภินันทำสุวรรณ 
11.2 น.ส. ญำสุมินทร์ อินทนุพัฒน์ 
11.3 น.ส. พัชรำภำ ยอดด ำเนิน 

 

12. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0783) แผนกร้ำนค้ำ 3 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 

 

12.1 น.ส. บัณฑิตำ เจียมสมบุญ 
12.2 น.ส. กำนดำ โสดำมุข 
12.3 นำย เกษมสันต์ พรหมสอำด 
12.4 น.ส. ฝำกฝัน คงอ่ิม 
12.5 นำย ประพนธ์ ศรีสุริยำมินทร์ 
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/13. ต ำแหน่ง..... 



13. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0808) แผนกร้ำนค้ำ 4 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

13.1 น.ส. วริตำ จุ้ยซื่อ 
 

14. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0570) แผนกแลกเปลี่ยนคืนยำ กองบริหำรกำรสั่งซื้อ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

14.1 น.ส. ภัทรกร ทับทิมทอง 
14.2 น.ส. จำรุวรรณ ยุวชำติ 
14.3 นำย จักรพงษ์ จันทร์แก้ว 
14.4 น.ส. ระวีวรรณ เข็มชู 
14.5 น.ส. เพ็ญนภำ โลทะกะ 
14.6 น.ส. วรรณวิษำ ลนำกุล 

 

15. ต ำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0974) แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอ่ืน กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำร 
     พัสดุและผลิตภัณฑ์ (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.)   
  

15.1 น.ส. เมทิกำ รัสม ี
15.2 น.ส. วรกำนต์ เชิงฉลำด 
15.3 น.ส. นริศรำ สิงห์งำม 
15.4 นำย ศรรำม ศรค ำ 
15.5 น.ส. ลออรัตน์ สำยบุตร 

 

ลูกจ้างประจ า 
 

 วุฒิปริญญาตรี/โท 
 
16. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (40611-12) กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

16.1 น.ส. ภำริณี จันทรวำรี 
16.2 น.ส. ปำริชำต ประสำทศิลป์ 
16.3 น.ส. คณิศร ค ำภีระ 
16.4 น.ส. เทียนทิพย์ กสิกรณ์ 
16.5 น.ส. สำวิตรี ไชยบุรี 
16.6 น.ส. พีรญำ ใจแข็ง 
16.7 นำย อภิชัย อินทะนิน 
16.8 น.ส. กิตติกำนต์ คงสมบูรณ์ 
16.9 น.ส. ดวงพร หล่อวัชระภรณ์ 
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/17. ต ำแหน่ง..... 



 วุฒิปริญญาตรี 
 

17. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42970-71) กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

17.1 น.ส. พิมพ์ระพี บุรุษพัฒน์ 
 

18. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42969) แผนกแผนงำนฝึกอบรมและพัฒนำ กองพัฒนำบุคลำกร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
    (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

18.1 น.ส. ณปภัช กันตพลพัชร 
18.2 น.ส. สุวรรณำ สุตกุล 
18.3 นำย ระพีพัฒน์ เพ็ชรรุ่ง 
18.4 นำย พงศธร ครองบุญ 
18.5 นำย ธนำคุปต์ เหลำไผ่ 
18.6 น.ส. กนกวรรณ สำสะเดำะห์ 

 

19. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (40570-71)(42240) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 กองบริหำรระบบคุณภำพ    
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (สอบสัมภำษณ์วันที่ 13 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

19.1 นำย พงศ์เทพ น้อยพิทักษ์ 
19.2 นำย สถำพร โพธิ์ทอง 
19.3 น.ส. บุศรินทร์ ชูวงศ์วิทยำ 
19.4 นำย เจษฎำกร วัฒกำพัทธ์ 
19.5 น.ส. สุพิชญำ จักรชัย 
19.6 นำย วรรณกวี ศรีพลอย 
19.7 น.ส. มนัชชพร สัมมเสถียร 
19.8 น.ส. สำลินี ด้วงปั้น 

 

20. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (40572) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกัน 
     คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (สอบสัมภำษณ์วันที่ 13 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

20.1 น.ส. ธนวรรณ อยู่ผำสุข 
20.2 น.ส. ธัญญำรัตน์ แสงเดช 

 

21. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (40025) แผนกงำนวิเครำะห์ 2 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ   
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (สอบสัมภำษณ์วันที่ 13 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

21.1 น.ส. จรรยพร เขตตลำด 
21.2 น.ส. ศรัณย์ เขียนสำยออ 
21.3 นำย นพฤทธิ์ กลิ่นหอม 
21.4 น.ส. สดุดี ผลมะขำม 
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22. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (40332)(40588)(42164) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกัน 
     คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (สอบสัมภำษณ์วันที่ 13 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

22.1 นำย ชนินทร์ พรหมอุ่น 
22.2 น.ส. ชลธิชำ พวงแก้ว 
22.3 น.ส. ศิริรัตน์ เกตุแย้ม 
22.4 น.ส. พัชรำ เลี้ยงบ ำรุง 
22.5 น.ส. ชุลีพร ชัยนนถี 
22.6 น.ส. วีรนัส อำมระดิษ 
22.7 น.ส. ปรียำภรณ์ อินทร์จอหอ 
22.8 น.ส. นัชชำ ไชยตะมำศ 
22.9 น.ส. กนกวรรณ กองแก้ว 

22.10 นำย วิษณุ มีลำ 
22.11 น.ส. อิษณำพร ไชยสุริยงค์ 
22.12 น.ส. ณิชำรีย์ เย็นศักดิ์ศิริ 
22.13 นำย สมภพ คชหำร 
22.14 น.ส. จรัญญำ พำไพรสว่ำง 

 

22.15 น.ส. อริสรำ คุณพระมำ 
22.16 น.ส. ศศินันท์ ไทยโพธิ์ศรี 

 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

23. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (30394) แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

   23.1 นำย ยุทธนำ แป้นเปีย 
 

24. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32433) แผนกบริหำรงำนทั่วไป กองอ ำนวยกำร โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 13 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

24.1 น.ส. ณิชนันชน์ อุ่นแก้ว 
24.2 น.ส. กมลวรรณ เมนะสินธุ์ 
24.3 น.ส. ปณิตำ แจ่มจ ำรัส 
24.4 นำย ภัคพล แก้วศรีงำม 
24.5 น.ส. อำรีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ 
24.6 น.ส. พรกนก อุ่นเงิน 
24.7 น.ส. สุขใจ ไทรย้อย 
24.8 น.ส. ณัฐวรรณ ก้อนเครือ 
24.9 น.ส. ธนัชชำ เจริญไทย 
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25. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (30526) กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำดและ 
     กำรขำย (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

25.1 น.ส. ฐิติมำ รสรื่น 
25.2 น.ส. วริษฐำ ศรีเกียรติศักดิ์ 

 

26. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (30567) กองพัฒนำระบบคุณภำพ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

26.1 น.ส. สุกัญญำ ชูผล 
26.2 นำย สหรัฐ แสนชอบ 
26.3 น.ส. ธันย์ชนก มั่นรอด 
26.4 น.ส. เพ็ญนภำ ครองชัย 

 

27. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32968)(32017) กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 10.30 น.) 
 

27.1 น.ส. อริสรำ อวยจินดำ 
27.2 น.ส. พัชรีญำ โปรดปรำน 
27.3 นำย ณัฐ์ชนน นุชนำถ 
27.4 นำย ธนเดช สินสุวงค ์
27.5 น.ส. ธนวรรณ สวัสดีนำม 

 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 

28. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20610) แผนกนิติกรรมสัญญำ กองกฏหมำย ส ำนักอ ำนวยกำร 
 

    - ผู้สมัครไม่มำยื่นเอกสำรตำมวันที่ก ำหนด - 
 

29. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20481) แผนกแผนงำนฝึกอบรมและพัฒนำ กองพัฒนำบุคลำกร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 11.00 น.) 
 

29.1 นำย ธนกร จันทร์ศิริ 
29.2 น.ส. ขวัญกมล วีระวุฒิเดช 

 

30. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20263) แผนกงำนผลิต 4 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 13 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

30.1 นำย จตุพล นำมกร 
 

31. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20521-22)(20099)  กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

31.1 นำย ทศพล ทับทอง 
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32. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20528) กลุ่มงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

32.1 น.ส. พัชรำภรณ์ วิเศษอักษร 
 

33. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20541) แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล กองกำรขำยภำครัฐ ฝ่ำยกำรตลำด 
     และกำรขำย (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
  

33.1 นำย เกียรติศักดิ์ ดอนพิกุล 
 

34. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20530-35) แผนกร้ำนค้ำ 1 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

34.1 น.ส. สุพรรษำ รูปเหมำะ 
34.2 นำย วุฒิพงษ์ ปงลังกำ 
34.3 น.ส. นิษำ ค ำเถ่ือน 
34.4 น.ส. สุพรรษำ โพธิ์แสน 
34.5 น.ส. ปำณิสรำ วงศ์สวัสดิ์ 
34.6 น.ส. วรรณทณี อ่องประเสริฐ 
34.7 น.ส. พิมพ์วิมล ธูสรำนนท์ 
34.8 น.ส. นลินทิพย์ ครองยุทธิ์ 
34.9 น.ส. ธันยำ ปิณฑกำนนท์ 

 

35. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20537-38) แผนกร้ำนค้ำ 3 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

35.1 นำย วสุรัตน์ สุขเสน 
 

36. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20539)(22202) แผนกร้ำนค้ำ 5 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

36.1 น.ส. วิภำว ี ทรงเจริญ 
 

37. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22015) ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

 37.1 น.ส. อุษำ รอดดอนไพร 
 

38. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20542) แผนกบริหำรกำรสั่งซื้อ 2 กองบริหำรกำรสั่งซื้อ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

38.1 น.ส. รัศมี จันทะฝ่ำย 
38.2 น.ส. ปิยภัทร ชุมพล 
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39. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20556) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำร 
     พัสดุและผลิตภัณฑ์ (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

39.1 นำย กิจติศักดิ์ แก่นเรือง 
 

40. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22328) กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

40.1 น.ส. กติกำ พุภูเขียว 
 

41. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22327) แผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

41.1 น.ส. ธันยพร กรวยสวัสดิ ์
 

42. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22538) แผนกแผนงำนจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์  
     ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

42.1 น.ส. ปนิดำ ภำสองชั้น 
 
 วุฒมัิธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 

43. ลูกจ้ำงประจ ำ (10613) แผนกพัฒนำกระบวนกำรผลิต กองมำตรฐำนกำรผลิต ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

43.1 นำย ศรสวัส อนุศำสนนันท์ 
 

44. ลูกจ้ำงประจ ำ (10564-65)(12215) กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

44.1 น.ส. นงนพร จักรชัย 
44.2 น.ส. ฐิติพร เลำหวิทยะรัตน์ 
44.3 น.ส. กัณฐมณี แสงอร่ำม 
44.4 นำย พิพัฒน์ วงษ์เสมำ 
44.5 นำย องอำจ ยืนนำน 

 

45. ลูกจ้ำงประจ ำ (12453) แผนกมำตรฐำนวัตถุดิบ 2 กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

45.1 น.ส. มติมนต์ บรรดำศักดิ์ 
45.2 น.ส. อมรรัตน์ จันทร์แม้น 
45.3 น.ส. ศิริพร หงษ์ทอง 
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46. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10566)  แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
     

46.1 น.ส.  รติกร เจนสถิตย์ไพบูลย์ 
46.2 น.ส.  จุฑำรัตน์ อินทพันธ์ 
46.3 น.ส.  นันทฉัตร ซุ่นเสียง 
46.4 น.ส.  กมลวรรณ กันสุข 

 

47. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12472) แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 2 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

 47.1  น.ส.พรภัทร   พิมพ์ตระกำร     
 

48. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12216) แผนกตรวจสอบควำมคงตัวของยำ กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

48.1 น.ส. ปิยวรรณ จรูญแสง 
48.2 นำย ศุภกร ระพิทย์พันธ์ 
48.3 น.ส. ยุพำรัตน์ พุทธรักษำ 

 

49. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10568) แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 1 กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุล- 
     ชวีวิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

49.1 น.ส. ศิริลักษณ์ อัตสำร 
49.2 นำย ชุณหกมุท ตุงคะเสน 
49.3 น.ส. ศิริพร สุกเอ่ียม 

 

50. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10569) แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 2 กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุล- 
     ชวีวิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
 

50.1  น.ส.    รุจิรำ เมืองแสน 
 

51. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12056) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกัน- 
     คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (สอบสัมภำษณ์วันที่ 13 กรกฎำคม 2563 เวลำ 10.00 น.) 
 

51.1 นำย ยุทธชัย กันศรีเวียง 
51.2 น.ส. ชยิสรำ พันธุ์ประเสริฐ 
51.3 น.ส. นัฏจิรำ บุญน ำมำ 
51.4 น.ส. พิมพ์วิภำ เสนำจันทร์ 
51.5 น.ส. วรำงคณำ บัวแย้ม 
51.6 น.ส. ณิชำภำ เชื้อปรำงค์ 

/51.7 นำงวิระยงค์สุดำ..... 



51.7 นำง วิระยงค์สุดำ นำมศักดิ์ 
51.8 น.ส. ศิรินภำ กอสุระ 
51.9 นำย กิตติศักดิ์ อู่ทรัพย์ 

51.10 น.ส. ศุภัคชญำ ข ำวิลัย 
 

52. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12162) แผนกงำนวิเครำะห์ 3 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (สอบสัมภำษณ์วันที่ 13 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

52.1 น.ส. กมลวรรณ โควิน 
52.2 นำย ปิต ิ นีซัง 
52.3 น.ส. ศรีสุดำ แหวนเงิน 
52.4 น.ส. นำรีรัตน์ หอมจิตร์ 

 

53. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10334) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (สอบสัมภำษณ์วันที่ 13 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

53.1 น.ส. ปิยะนุช สระมูล 
53.2 น.ส. จิรำภรณ์ กำมีฮำ 
53.3 น.ส. สุชำดำ กุลสันเทียะ 
53.4 น.ส. เสำวลักษณ์ ผิวบัวค ำ 

 

54. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10573) แผนกควบคุมคุณภำพชีววัตถุ 2 กองประกันคุณภำพชีววัตถุ กำรประกัน- 
     คุณภำพชีววัตถุ (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 
  

54.1 น.ส. ศรีสรำรัตน์ พรมทัตร์ 
54.2 น.ส. สุกัญญำ โชติรำศรี 

 
 วุฒมัิธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

 

55. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00377-78) แผนกยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 

 

55.1 นำย  อนุชิต รวมอยู่ 
 

56. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00085-87)(02089)(02254) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 13 กรกฎำคม 2563  ล ำดับที่ 56.1 - 56.16 เวลำ 09.00 น. 
         ล ำดับที่ 56.17 - 56.27 เวลำ 10.30 น.) 
 

56.1  ว่ำที่ร.ต.วรรณวัฒน์ บุญรอด 
56.2 น.ส. ดวงนฤมล กันดี 
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56.3 นำย ศรำวุฒิ ทรัพย์หมอน 
56.4 น.ส. กุลสตรี อินทร์สุข 
56.5 น.ส. ณิชำ กินนำรี 
56.6 น.ส. พรนพเก้ำ สุขโภคำ 
56.7 น.ส. อรอนงค์ น้อยฉวี 
56.8 น.ส. ลัดดำ สิงห์แก้ว 
56.9 น.ส. สุภำวด ี บุตระสิงห์ 
56.10 นำย  พงศธร เเสนสวำท 
56.11 น.ส. นิรมล เฉลิมมิตร 
56.12 นำย อรัชพร พูลบัว 
56.13 นำย ปรีชำ สระแก้ว 
56.14 น.ส. กรรนิกำ ชัยชนะ 
56.15 น.ส. กมลรัตน์ คุ้มวงษ์ 
56.16 น.ส. ยุวดี สีดำสอน 
56.17 นำย ภูมินทร์ เนตรนพ 
56.18 นำย อฐิรำช หงษ์วจิตร 
56.19 นำย พงศธร พงศ์ทรำงกูร 
56.20 นำย ณภัทร ปรีชำกิติกุล 
56.21 นำย ศักดิ์เทพ สุวรรณน ำปน 
56.22 นำย  วีระยุทธ สุวรรณเนตร 
56.23 น.ส. ณิชำรีย์ มังคลำด 
56.24 นำย  บุรินทร์ เชำวนรัตน์ 
56.25 น.ส.  ณัฐณิชำ   จันทร์อุดม 
56.26 นำย  สันติ    บ ำรุงจิตร 
56.27 น.ส.  กันตำวดี   จันทร์ไพศรี 

 

57. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00092-94)(02127)(02190)(02777) กลุ่มกำรผลิต 1 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่ม 
     เบตำ-แลคแตม (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
  

57.1 น.ส. จันจิรำ อินนุ่มพันธุ์ 
57.2 น.ส. กรำบแก้ว เอ่ียมสอำด 
57.3 น.ส. วรรณพร หินกลำง 
57.4 น.ส. อุไรวรรณ เวชชศำสตร ์
57.5 จ.ท. วีรภัทร จันตำวงศ ์

 
 
 
 

- 13 - 

/58. ต ำแหน่ง..... 



/61.6 น.ส.เบญจมำศ..... 

58. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10561) กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 10.30 น.) 
 

58.1 นำย วีระพงษ์ ขำวทองหลำง 
58.2 น.ส. จิรณัฐ ยำงแดง 

 

59. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00580) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำร 
     พัสดุและผลิตภัณฑ์ (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

59.1 นำย ธนบดี บุญวงษ์ 
59.2 น.ส. กำญจนำวดี ศรีษะเสือ 
59.3 นำย นภจร ค ำมนตรี 

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

 
60. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00358-71) แผนกบรรจุยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น.) 
 

 

 

61. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00390-91)(00486 -00494) แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 ล ำดับที่ 61.1 - 61.10 เวลำ 09.00 น. 
         ล ำดับที่ 61.11 - 61.21 เวลำ 10.30 น.  
         ล ำดับที่ 61.22 - 61.33 เวลำ 13.00 น.) 
 

61.1 น.ส. ชนำภำ จ ำปำนิล 
61.2 น.ส. พรวิภำ ผำสกุล 
61.3 นำย อนุชำ มหำเวก 
61.4 น.ส. วรัญญำ ช ำนิงำน 
61.5 น.ส. พรพิมล ปำนทุ่ง 

60.1    นำย     โสภณ  แจ่มศรี 
60.2    นำย   ปรำรถนำ  บุญตำท้ำว 
60.3    น.ส.   ธิติสรณ์  แซ่จ๋ำว 
60.4    นำย   ศักดิ์ดำ  เครือเสนำ 
60.5    น.ส.   ชิษณุฌำ  เสนีย์นันท์ 
60.6    น.ส.   อลิษำ  หนูแก้ว 
60.7    น.ส.   น้ ำทิพย์  ครองยุทธ์ 
60.8    นำย   ธนัท  แสงซื่อ 
60.9    น.ส.   ชุติมำ  ธนพิสุทธิกุล 

60.10    นำย   เอกลักษณ์  เอกอมร 
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61.6 น.ส. เบญจมำศ พูลส ำรำญ 
61.7 น.ส. สโรชำ ปิ่นวิเชียร 
61.8 น.ส. อังสนำ อยู่ยืนยง 
61.9 นำย รชต ปำนสะอำด 

61.10 น.ส. ทัศนีย์ ครองบุญ 
61.11 น.ส. อัมพำพร ศรีแก้ว 
61.12 น.ส. วันวิสำข์ สำยเสมำ 
61.13 นำย อำรำฟีน สำอุ 
61.14 น.ส. ปำรมี เนระมิตร 
61.15 น.ส. นัทสรวง กำญจนกันทร์ 
61.16 น.ส. ณิชำ เปรมเจริญ 
61.17 น.ส. ชนำนันท์ ทนวิจิตร 
61.17 นำย ศุภโชค กลั่นสุข 
61.18 นำย ทวีศักดิ์ ภำคสุทธิ 
61.19 นำย อรรถชัย พินเขียว 
61.20 นำย พงศกร ภูมณี 
61.21 น.ส. กนกพร มีสิทธ์ 
61.22 น.ส. ธณำภรณ์ ศรีนำรำง 
61.23 น.ส. รำตรี มีแก้ว 
61.24 นำย ณัฐวุฒิ กลำงเดือน 
61.25 น.ส. มำรีนำ สมบูรณ์ 
61.26 น.ส. อังสณำ จิตรอ ำไพ 
61.27 น.ส. อภิญญำ จิตรัตน์ 
61.28 นำง วนิดำ มะรังกำ 
61.29 นำย ชัยสิทธิ ์ เกิดสัตย์ 
61.30 น.ส. สตรีรัตน์ ธรรมเนียม 
61.31 นำย สุรชัย มั่นด ี
61.32 น.ส. รัตนำ วิจิตร 
61.33 นำย ชำคริต ศรีเพียรเอม 

 

62. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00418-23)(00499-00503) แผนกยำเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3 ฝ่ำยผลิตยำ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00) 
 

62.1 น.ส. พีรดำ พ่ึงกุศล 
62.2 น.ส. ภัสสร พรจตุณรงค์ 
62.3 น.ส. สุทธิรัก พันธุ์เจริญ 
62.4 นำย วสันต์ สัจมั่น 
62.5 นำย กฤตณัฐ กำญจนกันทร์ 
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62.6 นำย ธนพล ลุกปู่ 
62.7 น.ส. นลินี หนูอ่อน 
62.8 นำย ภูมิพัฒน์ มำนชู 
62.9 น.ส. อัญมณี สังข์ทอง 

62.10 น.ส. ธนกร เต็มลักษมี 
62.11 น.ส. รุ่งทิวำ สีสุวงค ์

 

63. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00506) แผนกยำน้ ำ 1 กองเภสัชกรรม 5 ฝ่ำยผลิตยำ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00) 
 

63.1 นำย รุ่งโรจน์ นวมศิริ 
 

 

64. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00135)(00191-93)(000208-11)(00509) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (สอบสัมภำษณ์วันที่ 13 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00) 
 

64.1 นำย เริงชัย รัตนะวัน 
64.2 นำย อัทธนีย์ บุญรอด 
64.3 น.ส. มณิตำ ปำนรัตน์ 
64.4 น.ส. เกสร ฤทธิชัย 
64.5 นำย สมิทธ์ บุติลำ 
64.6 น.ส. พนิดำ ม่วงเขียว 
64.7 นำย ภำนุสิทธิ์ สุขเอ่ียม 
64.8 น.ส. ดวงกมล อ ำนำจ 
64.9 น.ส. จำรวี เชื้อสุวรรณ์ 

 

65. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00233-34)(00510-11) แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 13 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00) 
 

65.1 นำย สิทธิพงศ์ ขำวส ำอำงค์ 
65.2 น.ส. ธรรญธร น้อยสนิท 
65.3 น.ส. นงนภัส ทองเปี่ยม 
65.4 น.ส.   กำญจนพัชร ศรำธพันธุ์ 
65.5 นำย รัตนชัย นิตยมงคล 
65.6 น.ส. สุนิษำ ตำลเจริญ 
65.7 นำย เจษฎำ นำคมังสัง 
65.8 นำย ธนำกร ถูกใจ 
65.9 น.ส. จุไรรัตน์ เมืองทอง 

 
 

/66. ต ำแหน่ง..... 
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66. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00259) แผนกงำนผลิต 3 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 13 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00) 
 

66.1 นำย วิษณุ ทองสุพรรณ 
 

67. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00277)(00279)(00282)(00295)(00303) แผนกงำนผลิต 4 กองกำรผลิต โรงงำน-    
     ผลิตยำรังสิต 1 (สอบสัมภำษณ์วันที่ 13 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00) 
 

67.1 นำง วิชุดำ บุญมำ 
67.2 นำย ทักษิณ ประสงค์อมรชัย 
67.3 น.ส. บุษรำคัม มุ่งทองสิน 
67.4 นำย มนัสวี นำคพงษ์พันธ์ 
67.5 นำย จรินทร หนูรินทร์ 
67.6 น.ส. ศุภดำ บุตรเศรษฐ 
67.7 น.ส. ประภำพร ฝ่ำยจุระ 
67.8 นำย กิตติศักดิ์ พลมณี 
67.9 นำย ธวัชชัย จันทร์รุ่งเเสง 

67.10 น.ส. สำวนี หอมหวล 
67.11 น.ส. ธัญญพร ไทยฉำย 
67.12 นำย ไตรรัตน์ รัตนวงศ ์
67.13 นำย พิทยำ สังขศิลำ 
67.14 น.ส. กฤติยำ ศรีหะ 
67.15 นำย วสันต์ รัตนบวร 
67.16 น.ส. ปนัดดำ จันทร์ไพศรี 
67.17 น.ส. ปวีณำ ไชยรบ 
67.18 น.ส. เคียงรว ี สุไพบูลย์วัฒน 

 

68. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00520) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00) 
 

68.1 น.ส. ประไพพรรณ อุ้มเพชร 
 

69. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00475-77) แผนกส ำรองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำรพัสดุ- 
     และผลิตภัณฑ์ (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00) 
 

69.1 นำย ประชำ เปลี่ยนสัจจำ 
69.2 นำย สมภพ จั่นสมบัต ิ
69.3 นำย สันติสุข ขำวนวล 
69.4 นำย ดนัย ประสำทชัย 
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69.5 นำย อิทธิกร ยำงสวย 
69.6 นำย นพพร โพธิ์บุรีพำนิช 

 

70. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00546) กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00) 
 

70.1 น.ส. จิรำพัชร ภักดีรักษ์ 
70.2 น.ส. ศิรินณำ ทับอุ่น 
70.3 นำย นฤเบศร์ เรืองปัญญำ 

 

71. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00552) แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์องค์กำร กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำร 
       พัสดุและผลิตภัณฑ์ (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00) 
 

71.1 นำย สหรัฐ เกิดสุข 
71.2 นำย พรเทพ คมศิลป์เจริญ 
71.3 น.ส. ปรียำวดี ภู่ระย้ำ 
71.4 น.ส. ชฎำภรณ ์ พิลำแก้ว 
71.5 นำย พิชิต ไทยเขียว 

 

72. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00458-59) แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์องค์กำร กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์  
       ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00) 
 

72.1  นำย   อภิรักษ์ ยิ่งหำญ 
 

73. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00558) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภำค กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์  
      ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00) 
 

73.1 นำย เจษฎำงค์  ไทยเขียว 
73.2 น.ส. ณัฐรัตน์  บัวดวง 
73.3 น.ส. ฎิณำ  ไพรพฤกษ์ 
73.4 นำย พิสุทธิ์ จินดำมณี 
73.5 น.ส. อำรยำ จ ำค ำ 

 

74. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00478) สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00) 
 

74.1 นำย ไกรภพ ดวงตำผำ 
 
 
 

/75. ต ำแหน่ง..... 

- 18 - 



 วุฒมัิธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
 
75. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00096-97) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00) 
 

75.1 น.ส. นันทนำ อภิญญำประเสริฐ 
 

76. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02814) แผนกจัดกำรสิ่งพิมพ์ กองกำรพิมพ์ ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 15 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00) 
 

76.1 นำย ชำนนท์ สนิทผล 
76.2 น.ส. ชนิดำ พันธุระ 
76.3 นำย ภูริทัต หนูทรัพย์ 
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