
 

 
(ส ำเนำคู่ฉบับ) 

 
ประกาศองค์การเภสัชกรรม 

เรื่อง   รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

 ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ.2563 ให้ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบ
ปฏิบัติงำน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงำน จ ำนวน 25 อัตรำ และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 169 คน เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำน นั้น  
 องค์กำรเภสัชกรรม โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด ได้ท ำกำรทดสอบปฏิบัติ 
งำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกตำมรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ  
 ขอให้ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก น ำรำยกำรตรวจสุขภำพตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำงประกำศนี้ไปตรวจ
สุขภำพและน ำผลกำรตรวจสุขภำพมำรำยงำนตัวที่แผนกงำนบุคคล กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
องค์กำรเภสัชกรรม (พระรำม 6) ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว จะถือว่ำท่ำนสละ
สิทธิและองค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเข้ำท ำงำน หำกสุขภำพมีผลต่อลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติหรือ
ขำดคุณสมบัติตำมข้อ 8 

ส ำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในล ำดับส ำรองให้ขึ้นบัญชีส ำรองไว้เป็นระยะเวลำ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
ประกำศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการตรวจสุขภาพส าหรับผู้สอบได้ 
 

 1. ให้ผู้สอบได้ไปท ำกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำยที่โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล (ได้ทั้งของรัฐและเอกชน) ตำมรำยกำรดังนี ้
  1.1 เอ็กซเรย์ปอด (ขอใบอ่ำนผล พร้อมฟิล์มเอ็กซเรย์ด้วย) 
  1.2 ตรวจเลือด (ขอใบอ่ำนผลด้วย ไม่เอำใบอ่ำนผลที่เป็นใบรับรองแพทย์) 
   - ตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบกำรท ำงำนของไต 2 รำยกำร (BUN และ Creatinine) 
   - ตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบกำรท ำงำนของตับ 2 รำยกำร (SGOT และ SGPT) 
   - ตรวจเลือด เพื่อตรวจควำมสมบรูณ์ของเมด็เลือด (CBC) 
  *ในกรณีที่ผลกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของตับ (SGOT และ SGPT) มีค่ำสูงเกินกว่ำค่ำปกติให้ตรวจไวรสัตับ
อักเสบเพิ่มเติม ดังน้ี 
   - HBsAg   - Anti-HCV   - HAV IgG 

ประกำศ ณ วันที่  10  สิงหำคม พ.ศ. 2563 
 
 

 (นำงสำวดนตรี เกษสุวรรณสิงห์) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
 



รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

1. ต ำแหน่ง นักอำชีวอนำมัย 4 (2092) แผนกควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย กองควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 

  1.1 น.ส.วรพรรณ วสุเรืองโรจน์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น.  
  1.2 นำยเอกรัฐ มลิวัลย์   ส ำรอง 1 
  1.3 น.ส.สำริศำ ปัญจกะบุตร   ส ำรอง 2 
 

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

  2.1 นำยปริญญำ กำญจนวิรัช ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น.  
  2.2 น.ส.สมฤดี วงษ์สุวรรณ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
  

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

  3.1 นำยวิชญ์ ลี้วงศกร ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น.  
 

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

  4.1 นำยนพดล สมใจ  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น.  
   

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

 5.1 น.ส.สุดำรัตน ์ ศรีเหรำ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น.  
 5.2 นำยจิรำวัฒน์ ศรีสอำด   ส ำรอง  
   

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

  6.1 น.ส.ญำสุมินทร์ อินทนุพัฒน์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น.  
 

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

 7.1 นำยเกษมสันต์ พรหมสอำด  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น.   
 

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

   - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบปฏิบัติงำน -  
 

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

 9.1 นำยจักรพงษ์ จันทร์แก้ว ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น.  
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/10. ต ำแหน่ง..... 



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

 10.1 นำยศรรำม ศรค ำ  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น.  
  

 

ลูกจ้างประจ า 
 
11. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.ตรี/โท (40611-12) กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

 11.1 น.ส.กิตติกำนต์ คงสมบูรณ์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 1 ก.ย.63 เวลำ 09.00 น. 
 11.2 น.ส.สำวิตร ี ไชยบุรี ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 1 ก.ย.63 เวลำ 09.00 น. 
 11.3 น.ส.พีรญำ ใจแข็ง   ส ำรอง 1  
 11.4 น.ส.ปำริชำต ประสำทศิลป์   ส ำรอง 2 
  

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

 12.1 น.ส.พิมพ์ระพี บุรุษพัฒน์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น.  
 

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

 13.1 นำยธนำคุปต์ เหลำไผ่ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น. 
 13.2 น.ส.กนกวรรณ สำสะเดำะห์   ส ำรอง  
 

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

  14.1 น.ส.สำลิน ี ด้วงปั้น ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น.  
  14.2 นำยวรรณกวี ศรีพลอย ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น.  
  14.3 น.ส.มนัชชพร สัมมเสถียร ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น.  
 

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

 15.1 น.ส.ธัญญำรัตน ์ แสงเดช ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น. 
 

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

 16.1 นำยนพฤทธิ์ กลิ่นหอม ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 14 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
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/17. ต ำแหน่ง..... 



17. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ป.ตรี (40332)(40588)(42164) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ    
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

 17.1 น.ส.อริสรำ คุณพระมำ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 14 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น.  
 17.2 น.ส.ศศินันท์ ไทยโพธิ์ศรี ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 14 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น.   
 17.3 น.ส.ศิริรัตน ์ เกตุแย้ม ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 14 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น.  
 17.4 น.ส.ปรียำภรณ ์ อินทร์จอหอ   ส ำรอง  
 

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

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบปฏิบัติงำน -  
 

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

 19.1 นำยภัคพล แก้วศรีงำม ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 14 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น.  
 19.2 น.ส.สุขใจ ไทรย้อย    ส ำรอง 1  
 19.3 น.ส.พรกนก อุ่นเงิน    ส ำรอง 2 
  

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

 20.1 น.ส.ฐิติมำ รสรื่น  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 14 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น.  
 20.2 น.ส.วริษฐำ ศรีเกียรติศักดิ์    ส ำรอง  
 

21. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวส. (30567) กองพัฒนำระบบคุณภำพ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
  
 21.1 น.ส.สุกัญญำ ชูผล  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 14 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น.  
 21.2 น.ส.ธันยช์นก มั่นรอด    ส ำรอง  
 

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

 22.1 นำยณัฐ์ชนน นุชนำถ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 14 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น.  
 

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

 23.1 นำยธนกร จันทร์ศิริ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 14 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น. 
  
24. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20263) แผนกงำนผลิต 4 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

 24.1 นำยจตุพล นำมกร ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 14 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น. 
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25. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20521-22)(20099)  กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
 

   - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบปฏิบัติงำน - 
 

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

 26.1  น.ส.พัชรำภรณ ์ วิเศษอักษร ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 14 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น. 
 

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

    - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบปฏิบัติงำน - 
  

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

 28.1 น.ส.นลินทิพย์ ครองยุทธิ์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 14 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น. 
 28.2 น.ส.ปำณิสรำ วงศ์สวัสดิ์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 14 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น.  
 28.3 น.ส.ธันยำ ปิณฑกำนนท์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 14 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น.  
 

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

 29.1 นำยวสุรัตน์ สุขเสน ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 14 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น.  
 

30. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20542) แผนกบริหำรกำรสั่งซื้อ 2 กองบริหำรกำรสั่งซื้อ ฝ่ำยบริหำรพัสดุ- 
     และผลิตภัณฑ์ 
      
  30.1 น.ส.รัศมี จันทะฝ่ำย ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 14 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น.  
 

31. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (20556) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์  
     ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

  31.1  นำยกิจติศักดิ์ แก่นเรือง ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 17 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
 

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

 32.1 น.ส.กติกำ พุภูเขียว ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 17 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
 

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

 33.1  น.ส.ธันยพร กรวยสวัสดิ ์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 17 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
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34. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ปวช. (22538) แผนกแผนงำนจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอ่ืน กองคลังและกระจำย- 
     ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

 34.1 น.ส.ปนิดำ ภำสองชั้น ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 17 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
 

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

 35.1 นำยศรสวัส อนุศำสนนันท์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 17 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น. 
 

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

 36.1 น.ส.ฐิติพร เลำหวิทยะรัตน์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 17 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น. 
 36.2 น.ส.นงนพร จักรชัย  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 17 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น. 
  

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

 37.1 น.ส.รติกร เจนสถิตย์ไพบูลย์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 17 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น. 
      
38. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (12472) แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 2 กองมำตรฐำน-   
     ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

   - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบปฏิบัติงำน -   
 

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

   - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบปฏิบัติงำน - 
   

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

 40.1  น.ส.ศิริลักษณ์ อัตสำร ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 17 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น.  
 

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

  41.1 น.ส.รุจิรำ เมืองแสน ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 17 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น.  
 
 
  

/42. ต ำแหน่ง..... 



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

 42.1 น.ส.ชยสิรำ พันธุ์ประเสริฐ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 17 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น.  
 42.2 น.ส.พิมพ์วิภำ เสนำจันทร์    ส ำรอง  
 

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

 43.1 น.ส.กมลวรรณ โควิน  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 17 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น.  
 43.2 นำยปิติ นีซัง     ส ำรอง 1  
 43.3 น.ส.นำรีรัตน ์ หอมจิตร์    ส ำรอง 2 
 

44. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10334) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ  
     กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

 44.1  น.ส.ปิยะนุช สระมูล ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 17 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น.  
 

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

 45.1 น.ส.ศรีสรำรัตน ์ พรมทัตร์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 17 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น.  
  
46. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00377-78) แผนกยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

 46.1 นำยอนุชิต รวมอยู่ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 17 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น.  
 

47. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00085-87)(02089)(02254) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

 47.1 น.ส.พรนพเก้ำ สุขโภคำ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 17 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น.  
 47.2 น.ส.กมลรัตน์ คุ้มวงษ์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 18 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น.  
 47.3 น.ส.ดวงนฤมล กันดี  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 18 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น.  
 47.4 นำยณภัทร ปรีชำกิติกุล ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 18 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น.  
 47.5 นำยศักดิ์เทพ สุวรรณน ำปน ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 18 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น.  
 47.6 นำยปรีชำ สระแก้ว   ส ำรอง 1  
 47.7 นำยอรัชพร พูลบัว   ส ำรอง 2 
 47.8 น.ส.กรรนิกำ ชัยชนะ   ส ำรอง 3 
 47.9 นำยศรำวุฒิ ทรัพย์หมอน   ส ำรอง 4 
 47.10 นำยภูมินทร์ เนตรนพ   ส ำรอง 5 
 47.11 น.ส.อรอนงค์ น้อยฉวี   ส ำรอง 6 
 47.12 น.ส.ลัดดำ สิงห์แก้ว   ส ำรอง 7 
 47.13 น.ส.ยุวด ี สีดำสอน   ส ำรอง 8 
 47.14 น.ส.นิรมล เฉลิมมิตร   ส ำรอง 9 
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48. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.6 (00092-94)(02127)(02190)(02777) กลุ่มกำรผลิต 1 โรงงำนผลิตยำ- 
     ปฏชิีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม  
 

  48.1  น.ส.กรำบแก้ว เอ่ียมสอำด ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 18 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น. 
  

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

 49.1 นำยวีระพงษ์ ขำวทองหลำง  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 18 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น. 
 

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

  50.1  นำยนภจร ค ำมนตรี ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 18 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น. 
 

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

  51.1  นำยเอกลักษณ์ เอกอมร ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 18 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น. 
  51.2 น.ส.น้ ำทิพย์ ครองยุทธ์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที ่18 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น.  
  51.3 น.ส.ชิษณุฌำ เสนีย์นันท์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 18 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น.  
  51.4 นำยโสภณ แจ่มศรี ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 18 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น.  
  51.5  น.ส.ธิติสรณ ์ แซ่จ๋ำว ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 18 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น.  
  

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

 52.1 นำยพงศกร ภูมณี  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 18 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น. 
 52.2 นำยณัฐวุฒิ กลำงเดือน ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 18 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น. 
 52.3 นำยสุรชัย มั่นด ี  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 18 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น. 
 52.4 นำยอนุชำ มหำเวก ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 18 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น. 
 52.5 นำงวนิดำ มะรังกำ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
   

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

 53.1 น.ส.พีรดำ พ่ึงกุศล ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
 53.2 นำยธนพล ลุกปู่  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
  

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

 54.1 นำยรุ่งโรจน์ นวมศิริ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
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55. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00135)(00191-93)(000208-11)(00509) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

 55.1 น.ส.พนิดำ ม่วงเขียว ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น.  
 55.2 นำยอัทธนีย์ บุญรอด ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น. 
 55.3 นำยสมิทธ์ บุติลำ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น.  
 

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

 56.1 นำยธนำกร ถูกใจ  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น. 
 56.2 น.ส.นงนภัส ทองเปี่ยม  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น.  
 56.3 นำยเจษฎำ นำคมังสัง  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น.  
 

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

 57.1 นำยวิษณุ ทองสุพรรณ  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น.  
 

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

 58.1 นำยกิตติศักดิ์ พลมณี  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 ส.ค.63 เวลำ 13.00 น.  
 58.2 นำยไตรรัตน์ รัตนวงศ ์  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น.  
 58.3 นำยวสันต์ รัตนบวร  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น. 
 58.4 นำยจรินทร หนูรินทร์  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น.  
 58.5 นำยธวัชชัย จันทร์รุ่งแสง  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 ส.ค.63 เวลำ 14.00 น.  
 58.6 น.ส.ปนัดดำ จันทร์ไพศรี     ส ำรอง 1 
 58.7 นำยทักษิณ ประสงค์อมรชัย   ส ำรอง 2 
 58.8 น.ส.สำวน ี หอมหวล     ส ำรอง 3 
 58.9 น.ส.ประภำพร ฝ่ำยจุระ     ส ำรอง 4 
 58.10 น.ส.บุษรำคัม มุ่งทองสิน     ส ำรอง 5 
  

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

 59.1 น.ส.ประไพพรรณ อุ้มเพชร ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น.  
 

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

 60.1 น.ส.จิรำพัชร ภักดีรักษ์  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น.   
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61. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00552) แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์องค์กำร กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์  
     ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

 61.1 นำยพรเทพ คมศิลป์เจริญ  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
 

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

 62.1 นำยอภิรักษ์ ยิ่งหำญ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 ส.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
 

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

 63.1 นำยพิสุทธิ์ จินดำมณี ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น.  
 

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

 64.1 นำยไกรภพ ดวงตำผำ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที ่20 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น.  
 

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

 65.1 น.ส.นันทนำ อภิญญำประเสริฐ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น.
  

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

 66.1 น.ส.ชนิดำ พันธุระ  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 ส.ค.63 เวลำ 10.00 น.  
 66.2 นำยภูริทัต หนูทรัพย์    ส ำรอง 1  
 66.3 นำยชำนนท์ สนิทผล    ส ำรอง 2 
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