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ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 

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

 ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ.2563 เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบ
คัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงำน 
รวมจ ำนวน 27 อัตรำ และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำ รวมจ ำนวน 113 คน เข้ำรับกำรสอบข้อเขียน นั้น 
 

 องค์กำรเภสัชกรรมโดยฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัดได้ท ำกำรสอบข้อเขียนเสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน ตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ 
 

 ขอให้ผู้มีรำยชื่อดังกล่ำวน ำส่งเอกสำรหลักฐำนตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำงนี้ โดยสแกนเป็นไฟล์เอกสำร 
PDF หรือถ่ำยรูปเอกสำรให้เห็นรำยละเอียดชัดเจนแล้ว ส่งมำยัง Email: Recruitgpo.hr@gmail.com เท่ำนั้น ทั้งนี้ 
ก ำหนดส่งเอกสำรภำยในวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ.2564  
 

 *หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนไม่น าส่งเอกสารหลักฐานตามวันที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

เอกสำรหลักฐำนที่ต้องน ำส่ง 
 

 1. • วุฒิปริญญำตรีขึ้นไป  
  - ส ำเนำปริญญำบัตรหรือใบรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำ และระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) 
 

     • วุฒิ ม.3 - ปวส.  
  - ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) 
 2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
 3. หลักฐำนผ่ำนกำรตรวจเลือกทหำร (เฉพำะผู้สมัครสอบเพศชำย) สด.8 หรือ สด.43 เท่ำนั้น 
 4. รูปถ่ำยชุดสุภำพหน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
 5. ส ำเนำผลคะแนนทดสอบภำษำอังกฤษตำมที่ก ำหนด (เฉพำะต ำแหน่งที่ 1,4,5,10,22,23,24) 
 6. ส ำเนำหลักฐำนกำรผ่ำนสอบมำตรฐำนหรือกำรอบรมตำมที่ก ำหนด (เฉพำะต ำแหน่งที่ 6,7,8) 
 7. หลักฐำนอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองประสบกำรณ์กำรท ำงำน เป็นต้น (ถ้ำมี) 
 

 ก ำหนดประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ในวันที่ 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564 เวลำ 15.00 น.           
ณ บริเวณ ชั้น 1 อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรมและทำงเว็บไซต์ www.gpo.or.th  

  
  
 
 

ประกำศ ณ วันที่  11 มกรำคม พ.ศ. 2564 
 
 

 (นำงศิรินุช ชีวันพิศำลนุกูล) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
 

mailto:Recruitgpo.hr@gmail.com


รายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 
สังกัดในหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

1. ต ำแหน่ง นิติกร 4 (1225)(0029) แผนกนิติกรรมสัญญำ กองกฎหมำย ส ำนักอ ำนวยกำร 
 

1.1 น.ส.สุกัลยำ ตั้งตระกูล 
1.2 น.ส.ธันยช์นก แต้มแก้ว 
1.3 นำยโชติวิทย์ ศิลปกำลประดิษฐ 
1.4 นำยวรรธนะ สว่ำงเนตร 
1.5 น.ส.นิชกำนต ์ กรรณสูต 
1.6 น.ส.ภัทรวัฒน ์ อ่ิมชื่น 
1.7 น.ส.ฐิติพร  เหล่ำอิสริยกุล 

 
2. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 4 (1949) แผนกระบบงำนขำย กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนัก-

อ ำนวยกำร   
 

2.1 นำยพัสกร  ชูช่วย 
 

3. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 4 (1062) แผนกระบบงำนบัญชี กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนัก-
อ ำนวยกำร     

 

3.1 นำยปธำนิน อิสสระ 
3.2 นำยจักรพันธ์ แก้วพันธุ์ศรี 
3.3 นำยนเรนทร์ฤทธิ์ เศรษฐพงศ์ 
 

4. ต ำแหน่ง บุคลำกร 4 (0137)(1291) แผนกพนักงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำร กองพนักงำนสัมพันธ์ ฝ่ำยบริหำร-
ทุนมนุษย ์ 

 

4.1 น.ส.อมรรัตน์ สุจริต 
4.2 นำยตุลธร  บุญคง 
4.3 น.ส.บุญรักษำ สถำวรสมิต 
4.4 น.ส.ฉัตรชญำ แก้วมำนพ 
4.5 น.ส.ปรำงค์ทิพย์ พงษ์ประเสริฐ 
4.6 น.ส.อภิญญำ เอ้ือธรรมวิทยำ 
4.7 น.ส.พรรษฐิตำ แก้วจังหวัด 
4.8 น.ส.วภิำดำ ทองมำก 
4.9 น.ส.กันยำรัตน์ สุวรรณภักดี 
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5. ต ำแหน่ง... 



5. ต ำแหน่ง นิติกร 4 (2058) แผนกงำนวินัย กองพนักงำนสัมพันธ์ ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
 

5.1 น.ส.ยุรำวด ี ศรีสิงห์ 
 

6. ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (2532) กองสนับสนุนโรงงำน โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
 

6.1 น.ส.พรชนก แก้วเทวี 
6.2 น.ส.สุรีย์มำศ จักรพล 
6.3 น.ส.เพชรรินทร ์ สำแก้ว 
6.4 นำยวรุต  ทำเชำว์ 
 

7. ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (2533) กองสนับสนุนโรงงำน โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ  
 

7.1 น.ส.พำขวัญ เมฆตั้ง 
7.2 น.ส.ครองขวัญ มีชัย 
7.3 น.ส.อรณันท ์ ค ำหอม 
7.4 น.ส.มิ่งขวัญ เกษปทุม 
7.5 นำยปุรเชษฐ์ นำคสุข 
7.6 นำยธนกฤต ผดุงโภชน ์
7.7 น.ส.อิงพร  ปูรณโชติ 
 

8. ต ำแหน่ง นักอำชีวอนำมัย 4 (2534) กองสนับสนุนโรงงำน โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
 

8.1 นำยกันตภณ อรุณรุ่งเรืองกิจ 
8.2 น.ส.สภุำวนำ มีชัย 
8.3 น.ส.สภุัชชำ เกิดยินดี 
8.4 นำยวิระศักดิ์ จันทะคัด 
8.5 น.ส.ธมลวรรณ รักภูธร 
8.6 นำยเอกรัฐ มลิวัลย์ 
8.7 น.ส.คัทลียำ ทองย้อม 
8.8 น.ส.นวศร  หย้งแก้ว 
 

9. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำร 4 (2513) แผนกแผนงำนและบริหำรคลังวัคซีน กองสนับสนุนโรงงำน 
โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 

 
9.1 นำยจิรัฐพันธุ์  จินตนำนุรักษ์ 
9.2 นำยอภิสิทธิ์ โชติรัตนอมรกิจ 
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10. ต ำแหน่ง... 



10. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ 4 (0957) แผนกจัดซื้อ 2 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

10.1 น.ส.พนิตนันท ์ เตชะนันท์ 
10.2 นำยทินภัทร ค ำภีร์ยำน 
10.3 น.ส.บัณฑิตำ พันธวุฒิยำนนท์ 
10.4 นำยณัฐภัทร รัตนโพธิ์ทอง 
10.5 น.ส.คัทลียำ จิตรัตน์ 
10.6 น.ส.ปิยธิดำ ศรีวิมล 
10.7 น.ส.ศิรตำ  เสถียรธนสำร 
10.8 นำยพลปฏิพัทธ์ ธิเพ็ง 
10.9 นำยยิ่งใหญ่ อ่อนน้อม 
10.10 น.ส.ธมน  จันทร์ดี 
10.11 น.ส.เขมจิรำ สุขอินทร์ 
10.12 น.ส.กชพรรณ กงถัน 
10.13 นำยกฤตนัย สุรินธิวงศ์ 
10.14 นำยธนำกร ศรีสุข 
10.15 น.ส.ชญำนำถ จีระกิตติโสภณ 
10.16 นำยณัฐพล ตรีมธุรกุล 
 

11. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1393) กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

 - ผู้สมัครไม่มำสอบคัดเลือก - 
 

12. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (0683)(2245) แผนกซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรกลโรงงำน กองบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล  
ฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม  
 

12.1 นำยณัฐวัฒน์ นิ่มสะอำด 
12.2 นำยนันทวัฒน์ อินทร์ยำ 
12.3 นำยกนกโชติ อรุณวรรณ์ 
12.4 นำยทินกร พรมวังขวำ 
12.5 นำยวีรยุทธิ ร่มค ำ 
12.6 นำยพงศธร พูลขันธ์ 
12.7 นำยนรำวิชญ์ รังสิยะวงศ์ 
12.8 นำยวิษณุ  จิตไทยสง 
12.9 นำยพีระพัฒน์ ขำวเถิน 
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13. ต ำแหน่ง... 



13. ต ำแหน่ง พนักงำนบัญชี 2 (1918) แผนกบัญชีลูกหนี้ภำคเอกชน กองบัญชี ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
 

13.1 นำยพงศธร กฤตสัมพันธ์ 
13.2 น.ส.นริศรำ สิงห์งำม 
13.3 น.ส.วรำงคนำ แสงทองไทย 

 

14. ต ำแหน่ง พนักงำนบัญชี 2 (0366) แผนกบัญชีลูกหนี้ภำครัฐ กองบัญชี ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
 

14.1 น.ส.ปิยภัทร ชุมพล 
14.2 น.ส.พันทิยำ ศรีโท 
 

15. ต ำแหน่ง พนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2696-2698) แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale กองกำรผลิต 
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

 
15.1 นำยวัชรำ  ภูผ่ำนแก้ว 
15.2 นำยปัญญำ เพ็ชรบุรี 
15.3 นำยธนวัต  ศรีบุญเรือง 
15.4 นำยทศพล พรมหู 
15.5 นำยภำนุมำศ นิลเพชร 
15.6 นำยสหพันธ์ ยีมูดำ 
15.7 นำยอนัส  แก้วประดับ 
 

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

16.1 นำยกฤษดำ มงคล 
16.2 น.ส.ศศิธร  เสี่ยงเจริญผล 

 

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

 
- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบคัดเลือก - 

 

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

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบคัดเลือก - 
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19. ต ำแหน่ง... 



19. ต ำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงำนวิทยำศำสตร์ 1 (2598) แผนกบรรจุ 2 กองกำรบรรจุ โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
 

19.1 น.ส.ธิติสรณ ์ แซ่จ๋ำว 
19.2 นำยกิตติศักดิ์ มุ่งภู่กลำง 
19.3 นำยกฤษณพล พุทธเษม 
19.4 น.ส.โสภิดำ ทองมำก 
19.5 น.ส.พรวิมล พรมเวียง 
 

20. ต ำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงำนวิทยำศำสตร์ 1 (1869) แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์  
ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

 
20.1 นำยพงศธร พงศ์ทรำงกูร 
20.2 นำยสุทธิศักดิ์ โยชนิยม 
20.3 น.ส.พรไพลิน อำทร 
20.4 น.ส.รติกร  เจนสถิตย์ไพบูลย์ 
20.5 น.ส.พีรดำ  พ่ึงกุศล 
20.6 นำยชุณหกมุท ตุงคะเสน 
20.7 นำยกิติพงษ์ รัตนัง 
20.8 น.ส.บุษบำ โสมำบุตร 
20.9 น.ส.วลิำวัณย์ ลูกอินทร์ 
20.10 น.ส.ญดำณัฏฐ ์ สืบกมลเศรษฐ์ 
20.11 นำยณุรัก  ศรีโกมุท 
20.12 นำยจักรำชัย บุญงอก 
20.13 น.ส.ดนุนุช สุพรรณ 
20.14 น.ส.ศศิวิมล พำภิรมย์ 
20.15 น.ส.นิธิพร  มะโนสิม 
20.16 น.ส.ณัฐณิชำ ทรงประดิษฐ์ 

 

21. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรผลิต 1 (2585-86) แผนกบรรจุ 2 กองกำรบรรจุ โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
 

21.1 น.ส.วงเดือน จ่ำพุลี 
21.2 นำยเจษฎำงค์ ไทยเขียว 
21.3 น.ส.ดวงนฤมล กันดี 
21.4 น.ส.นงลักษณ์ บัวฉ่ ำ 
21.5 น.ส.ทิพย์สุดำ ด้วงพันธ์ 
21.6 นำยเริงชัย รัตนะวัน 
21.7 นำยศุภกิจ นำคก้อน 
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21.8 นำยสันติสุข.... 



21.8 นำยสันติสุข ขำวนวล 
21.9 นำยจิระศักดิ์ บุตรดี 
21.10 น.ส.เมริญำ อบกลำง 
21.11 น.ส.รัชฎำพร สีแสง 
21.12 นำยอัครชัย เมืองสง่ำ 
21.13 น.ส.พรรณภำ ปรุงเลิศวิชัย 
21.14 นำยภำณุมำศ จันทะ 
21.15 นำยอรัชพร พูลบัว 
21.16 น.ส.กุสุมำลย์ ขวัญค ำ 
21.17 น.ส.สุกัญญำ โชติรำศรี 
21.18 น.ส.สริญญำ ประทวน 
21.19 น.ส.ปรำรถนำ บุญสุข 
21.20 น.ส.นภสัวรรณ สีดอกบวบ 
21.21 น.ส.ภำรด ี ศิลำศรี 
 

22. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42970) กองกลยุทธ์และนโยบำยทุนมนุษย์ ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
 

22.1 น.ส.ธัญญำรัตน ์ อุทำรส 
22.2 น.ส.มุทิตำ คล้ำยแดง 
22.3 น.ส.วีริยำภรณ์ อินทรรุจิกุล 
 

23. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42971) กองบริหำรทุนมนุษย์ ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
 

23.1 นำยธเนศ  ธูปเทียน 
23.2 นำยณัฐพล  เขียวเฉกนิล 
23.3 น.ส.วฤณ  แก้วเอ่ียม 
 

24. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42974) กองพนักงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำร ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
 

24.1 นำยป่ำไม้  พงษ์จินดำ 
24.2 น.ส.พิมพ์ภรณี อริยชัยกุล 
 

25. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42123) แผนกกำรขำยเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กองกำรขำยภำครัฐ  
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 

 
25.1 น.ส.ปัณชญำ สุวรรณำทิพย์ 
25.2 นำยธนกฤต ลำภจรัสแสงโรจน ์
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25.3 น.ส.นลินญำ... 



25.3 น.ส.นลินญำ สว่ำงจิตต์ 
25.4 น.ส.ปัญจพัฒน์ สรณะพิบูลย์ 
25.5 น.ส.ฐิติมำ  เดือนกลำง 

 

26. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (42991) แผนกงำนตรวจสอบตนเองและผู้อ่ืน กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกัน
คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต1    

 
26.1 น.ส.ธวัลรัตน ์ มั่งประเสริฐ 
26.2 น.ส.พรรณิภำ หำบุญมี 
26.3 น.ส.ฑิฆัมพร บุญบันดำล 
26.4 น.ส.สภุัสสรำ อรรควิทยำพงศ์ 
26.5 น.ส.ณิรัชฌำ พุ่มฉัตร 
26.6 น.ส.ภัทรำ  พูลสวัสดิ์ 
26.7 น.ส.อังคณำ วัฒนำสมบุญดี 
26.8 น.ส.จิตติมำ สำริบุตร 
26.9 น.ส.นัชชำ  ไชยตะมำศ 
26.10 นำยเกริกฤทธิ์ ธรรมร่มดี 
26.11 น.ส.พิมพ์เดือน ชินประหัษฐ์ 
26.12 น.ส.กนกวรรณ กองแก้ว 

 

27. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (40590) แผนกงำนชีววิเครำะห์ กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ 
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1     

 
27.1 นำยชำญวิทย์ จ้อยจีด 
27.2 น.ส.ชชัมณฑ์ พุทธิพัฒน์ 
27.3 น.ส.สุดำรัตน ์ ภิรมย์สุด 
27.4 นำยวรรณกวี ศรีพลอย 
27.5 น.ส.รวภิำ  ข ำสวัสดิ์ 
27.6 น.ส.กิติรัตน ์ เรืองศิริ 
27.7 น.ส.สำวิตร ี มีสำวงค์ 
27.8 น.ส.ฐิตำพร ตรีวรเวทย์ 
27.9 น.ส.ศิริลักษณ์ โนรี 
27.10 น.ส.ศิรประภำ รอดสุด 
27.11 น.ส.นิภำพรรณ จันตะเภำ 
27.12 น.ส.ณัฐชยำ เหลืองอำสนะทิพย์ 
27.13 น.ส.ธีรนำฏ ธนำพงศ์ภัค 
27.14 น.ส.ปำลิตำ ตันติพฤฒินันท์ 
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27.15 น.ส.ชลิญญำ... 



27.15 น.ส.ชลิญญำ หนูหวำน 
27.16 น.ส.บุศรินทร์ ชูวงศ์วิทยำ 
27.17 น.ส.พิมพ์สิริ บุญปองหำ 
27.18 นำยอัครพงษ์ เปล่งพำนิช 
27.19 น.ส.ทัศนีย์  ศรีษำ 
27.20 น.ส.อำรยำ ไสหยิด 
27.21 น.ส.ปิยฉัตร พัฒนิบูลย์ 

 

28. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (41079) แผนกงำนวิเครำะห์ 2 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ 
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1     

 

28.1 น.ส.ปภำพินท์ โคเซียน 
28.2 น.ส.สุพิชญำ จักรชัย 
28.3 น.ส.กนิษฐำ ปรำงนวล 
28.4 น.ส.จุฑำมณี ชังเจริญ 
28.5 น.ส.ชญำณ ี ลวำพิทักษ์ 
28.6 น.ส.จีรวรรณ จงไกรจักร์ 
28.7 น.ส.พิชญนันท์ สินธุประเสริฐ 
28.8 น.ส.มีนำ  อมรสุรพันธ์ 
28.9 น.ส.กมลชนก ทองแต้ม 
28.10 น.ส.นิภำพร แขนคันรัมย์ 
28.11 น.ส.ศุลีพร พรมศรี 
28.12 น.ส.มำริษำ มำระกุล 
28.13 น.ส.สชุำดำ สมบุญพูลพิพัฒน์ 
28.14 น.ส.ปรียำนุช วิเศษศักดิ์ 

 

29. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (32968) กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

29.1 นำยพีรเดช งอกชัยภูมิ 
29.2 นำยอำนนท์ พิสุทธิพงศ์โชโต 
29.3 นำยวุฒิพงษ์ ปงลังกำ 
29.4 นำยอภิสิทธิ์ เฮงประเสริฐ 
29.5 น.ส.รุ่งทิวำ พสวัสดิ์ 

 

30. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (30309) กองธุรกิจร่วมทุน ส ำนักอ ำนวยกำร  
 

30.1 น.ส.ณัฐนร ี แย้มนำก 
30.2 น.ส.กฤษณำ มะแย้ม 
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31. ต ำแหน่ง... 



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

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบคัดเลือก - 
 

32. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (30394) แผนกยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

 - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบคัดเลือก - 
 

33. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20610) แผนกนิติกรรมสัญญำ กองกฎหมำย ส ำนักอ ำนวยกำร 
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบคัดเลือก - 
 

34. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20379) แผนกยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

 - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบคัดเลือก - 
 

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

35.1 นำยมำรุต  สื่อดิลกวัฒนำ 
 

36. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20237) แผนกงำนผลิต 3 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

36.1 นำยปิติ  พุกซ่ือ 
 

37. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (21047)(20521-22)(20099) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม  
 

37.1 นำยอนันต์ชัย อนันตวิภำค 
37.2 นำยสุรศักดิ์ เอ้ือเชี่ยวชำญชัย 

 

38. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20524-25) ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบคัดเลือก - 
 

39. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20527) กลุ่มงำนลูกค้ำสัมพันธ์ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

 - ผู้สมัครไม่มำสอบคัดเลือก - 
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40. ต ำแหน่ง... 



40. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20541) แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล กองกำรขำยภำครัฐ ฝ่ำยกำรตลำด
และกำรขำย 

 
  - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบคัดเลือก - 

 

41. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20533-35) แผนกร้ำนค้ำ 1 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

41.1 น.ส.วรำภรณ์ สรรพสอน 
41.2 นำยยุทธชัย กลีบแย้ม 
41.3 น.ส.ดำรภำ ประกอบเส้ง 
 

42. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20538) แผนกร้ำนค้ำ 3 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

42.1 น.ส.ธัญนุช บุดดีป้อง 
 

43. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (20539)(22202) แผนกร้ำนค้ำ 5 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 

 - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบคัดเลือก - 
 

44. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (22015) ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

44.1 น.ส.ทิพวรรณ สมหำ 
 

45. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12453) แผนกมำตรฐำนวัตถุดิบ 2 กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

45.1 น.ส.สุพรรณ เกิดขุนทด 
45.2 น.ส.ปิยวรรณ จรูญแสง 
45.3 น.ส.ฐิติมำ  เกตุอ่วม 
45.4 น.ส.สโรชำ เมียเซฟ 
45.5 น.ส.ชริกำ  วรรณไสย 

 

46. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12472)(10102) แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 2 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกัน
คุณภำพ 

 
46.1 น.ส.จำรุพรรณ ศิริสม 
46.2 นำยสิทธิชำติ มำกเมือง 
46.3 น.ส.ดวงเดือน เฮงบ้ำนแพ้ว 
46.4 นำยเจษฎำวัฒน์ ซำเชียงขวำง 
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46.5 น.ส.สุประวีร์... 



46.5 น.ส.สุประวีณ ์ พวงเพชร 
46.6 น.ส.ทิพย์ธิดำ หนูทรัพย์ 
46.7 น.ส.สชุำดำ กุลสันเทียะ 
46.8 น.ส.มุกธิดำ สำยสกุลรัตน์ 
 

47. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (12216) แผนกตรวจสอบควำมคงตัวของยำ กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกัน
คุณภำพ 

 
47.1 นำยวัชรพล คงเสรีด ำรง 
47.2 น.ส.วรรณธิดำ ค ำจันทร์ 
47.3 นำยอภิเดช มิ่งสมร 
47.4 น.ส.สุนิษำ ตำลเจริญ 
47.5 น.ส.เบญจมำศ มงคลเจริญ 
 

48. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10569) แผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 2 กองตรวจสอบคุณภำพทำงจุล-
ชีววิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

 
48.1 น.ส.ธันยำภรณ์ จิตรทิกำนต์ 
48.2 น.ส.สภุำวด ี เครือวัลวงษ์ 
48.3 น.ส.วลิำวัณย์ เชื้อเถำว์ 
48.4 น.ส.ศฺโรรัตน ์ ผิวทอง 

 

49. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (11051) กลุ่มงำนวิจัยวัคซีนจำกไวรัส กลุ่มวิจัยชีววัตถุ สถำบันวจิัยและพัฒนำ 
 

49.1 น.ส.มติมนต์ บรรดำศักดิ์ 
49.2 น.ส.ปำรมีย ์ จ่ำงเจริญ 
49.3 น.ส.นิรชำ  หุ่นสำยทอง 
49.4 น.ส.นิศำรัตน์ จูมแพง 
 

50. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (11076) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกัน-
คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

 
50.1 น.ส.สุนิสำ  เพ็ชรพันธ์ 
50.2 น.ส.พิมพ์วิภำ เสนำจันทร์ 
50.3 น.ส.สุพัตรำ ปำนเรือง 
50.4 นำยกิตติ  ศิริโก 
50.5 นำยเอกชัย สุพรรณ 
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50.6 น.ส.พิชนิภำ... 



50.6 น.ส.พิชนิภำ บุญศรี 
50.7 น.ส.สวุิมล  ค ำเนียม 
50.8 น.ส.วันเพ็ญ สืบสิง 

 

51. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (10326) แผนกงำนวิเครำะห์ 1 กองกำรควบคุมคุณภำพกำรประกันคุณภำพ 
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 

 

51.1 น.ส.ชญำนิศ ทองเนื้อนวล 
51.2 น.ส.วรำภรณ์ ศรีสว่ำง 
51.3 น.ส.ณัฐชำกรณ์ นิติกรกุล 
51.4 น.ส.พัชรำนิษฐ ์ สีตลรัศม ี
51.5 นำยประวิทย์ ปักษิณ 
51.6 น.ส.รุจิรำ  เมืองแสน 
51.7 น.ส.วิกำญดำ สุขสถำพร 
51.8 นำยณัฐกิตติ์ นวลสุวรรณ ์
51.9 น.ส.วรรัตน ์ พุทธำสมศรี 
51.10 น.ส.สธุีรำ  สำยเย็นใจ 
51.11 น.ส.นงนุช  ธัมพิชัย 
51.12 น.ส.จิตนภำ เชื้อดี 

 

52. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (11013) แผนกควบคุมคุณภำพวัคซีน 1 กองประกันคุณภำพวัคซีน กำรประกัน
คุณภำพชีววัตถุ  

 
52.1 นำยกิตติพงศ์ บุญประไพ 

 

53. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00378) แผนกยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

53.1 น.ส.สภุำวด ี บุพศิริ 
53.2 นำยณัฐปคัลภ์ วัฒนมะโน 
53.3 นำยนพสิทธิ์ สุดประเสริฐ 
53.4 นำยฉัตริน  สังข์วิจิตร 
53.5 นำยกฤตณัฐ กำญจนกันทร์ 
53.6 นำยมิตรภำพ ดำนี 
 

54. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00380-82) แผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

54.1 น.ส.ธนกร  เต็มลักษมี 
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54.2 นำยปรัชญำ... 



54.2 นำยปรัชญำ โอษำติมำกุล 
54.3 น.ส.อรัญญำ คลังระหัด 
54.4 น.ส.ลภัสรดำ เมืองใจ 
54.5 น.ส.สรวีย ์ พรหมสมบัติ 
54.6 น.ส.นัทสรวง กำญจนกันทร์ 
54.7 นำยชิน  ชุ่มชื่น 
54.8 น.ส.สุดำรัตน ์ ช่ำงท ำ 

 

55. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00390-91)(00486) แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

55.1 น.ส.ธนชัชำ สิทธิพำนิช 
55.2 น.ส.จำรุวรรณ จิตภูธโรจน ์
55.3 นำยชัยสิทธิ์ เกิดสัตย์ 
55.4 น.ส.รววีรรณ เทศเทียน 
55.5 น.ส.สโรทัย มณีรัตน์ 
55.6 น.ส.ยุวนงค ์ เชิงรัมย์ 
55.7 น.ส.ยุพำพร พยัคฆศักดิ์ 
55.8 น.ส.วชิุดำ  คชรัตน์ 
55.9 น.ส.บุศรินทร์ สุบกำรี 
55.10 น.ส.วิมลรัตน ์ พร่ำมวัล 
55.11 นำยศิวกร  รักนำค 

 

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

- ผู้สมัครไม่มำสอบคัดเลือก - 
 

57. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00428) แผนกบรรจุยำน้ ำ 1 กองเภสัชกรรม 5 ฝ่ำยผลิตยำ  
 

57.1 น.ส.มณฑกำนต์ ลิ้มส ำอำงค์ 
57.2 น.ส.สุรัสวด ี คชรัตน์ 

 

58. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (01053-58)(00700)(02607) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

58.1 ว่ำที ่ร.ต.วรรณวัฒน ์บุญรอด 
58.2 น.ส.ชมพูนุชณัฐศร โพธิ์ค ำ 
58.3 น.ส.จำรุวรรณ วงษ์กล่ ำ 
58.4 น.ส.กิตติญำ ตำเสน 
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58.5 นำยสำโรช... 



58.5 นำยสำโรช รักร้อย 
58.6 นำยมนัสวี  นำคพงษ์พันธ์ 
58.7 น.ส.ณิชำ  กินนำรี 
58.8 น.ส.พัตรจิรำ จันทร์แก้ว 
58.9 นำยชรินทร์ กำทอง 
58.10 น.ส.นำรีรัตน ์ หอมจิตร์ 
58.11 นำยสุกฤษฎิ์ หิรัณย์รุจิกร 
58.12 น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีหมุด 
58.13 นำยพิทยชัย ใหญ่มีศักดิ์ 
58.14 นำยกำนต์  เฟ่ืองบุญ 
58.15 น.ส.ศรัณย์รัตน์ บุญค ำภำว์ 
58.16 นำยเกริกฤทธิ์ พุฒซ้อน 
58.17 นำยธีรวัฒน ์ นำมภักดี 
58.18 น.ส.อรนุช  อุ่นแท่น 
58.19 นำยพงศธร ครองบุญ 
58.20 นำยอภิสิทธิ์ ยินยอม 
58.21 นำยภำนุวัฒน์ ขุนณรงค์ 
58.22 น.ส.สธุำภรณ์ แสงกล้ำ 
58.23 นำยวิศิษฏ์ สีนินทิน 
58.24 นำยจิรวิชย ์ อุเทนสุต 
58.25 ว่ำที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ สีลิด 
58.26 น.ส.สวุนันท์ คันธพฤกษ์ 
58.27 น.ส.ชนิดำ  ส่งยินดี 
58.28 นำยฤทธิเกียรติ์ กุลเกียรติศักดิ์ 
58.29 น.ส.อวัสดำ หลักหินลำด 
58.30 นำยจักรพงศ์ ประสิทธิธรรม 
58.31 น.ส.ลฎำภำ คูน ำวัฒนำ 
58.32 น.ส.วีรยำ  หมอหวัง 
58.33 นำยอนิวัฒน์ หมกทอง 
58.34 นำยปริญญำ พร้อมประดิษฐ์ 
58.35 น.ส.ชุตินันท ์ อุ่นจิตร์ 
58.36 นำยขวัญณรินทร์ เกิดสูง 
58.37 น.ส.ศิภำพร สรรพสอน 
58.38 น.ส.สุนิตำ  รอดฤทธิ์ 
58.39 น.ส.สุพัตรำ ศรีโชติ 
58.40 น.ส.สุพัตรำ พะนำ 
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58.41 น.ส.วรรณิศำ... 



58.41 น.ส.วรรณิศำ ประสำนเกตุ 
58.42 นำยศิรพัชน์ ศรสีดำ 
58.43 นำยวสุพล บัวพุฒ 
58.44 นำยวรพจน์ สำยแสง 
58.45 น.ส.ธัญญพร ไทยฉำย 
58.46 น.ส.จุฬำรัตน์ ทองน้อย 
58.47 นำยกฤษดำ วันประเสริฐ 
58.48 น.ส.สธุิดำ  ล้ำนค ำ 
58.49 นำยพิทยำ สังขศิลำ 
58.50 น.ส.อัญชิสำ กิยะแพทย์ 
58.51 น.ส.วำสิน ี หมัดรัง 
58.52 น.ส.จุฑำทิพย์ หลอดค ำ 
58.53 น.ส.ชลธิชำ ท้วมมัย 
58.54 นำยนุกูล  สำรคุณ 

 

59. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (01061-66)(02995)(00214) แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

59.1 น.ส.บังอร  พูลลำภ 
59.2 น.ส.จิรำรัตน สมบูรณ์ 
59.3 น.ส.เสำวลักษณ์ อุปกำร 
59.4 น.ส.บุษรำคัม มุ่งทองสิน 
59.5 น.ส.อนงค ์ กล่อมทรัพย์ 
59.6 น.ส.นริศรำ บินกุรุโม 
59.7 นำยนครินทร์ รัตนะ 
59.8 นำยจตุรงค์ แซ่เจียง 
59.9 นำยธนพล จันทร์สุวรรณ 
59.10 น.ส.อัมพำพร ศรีแก้ว 
59.11 นำยกรกฤต กระจ่ำงนฤมลกุล 
59.12 น.ส.นันท์นภัส ทองเปี่ยม 
59.13 นำยพรภัทร ไพสิฐวิทยำงกูร 
59.14 ว่ำทีร่.ต.หญิงวำรีศำ เกตุแก้ว 
59.15 น.ส.สุณิสำ ปุ้งแป้น 
59.16 นำยนัฐพงศ์ ศรีรัตน์ 
59.17 น.ส.กมลทิพ ปักกำระโถ 
59.18 น.ส.ปำรวีย ์ พูดเพรำะ 
59.19 นำยพรเทพ กุลโสภณ 
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59.20 น.ส.กำญจนพัชร... 



59.20 น.ส.กำญจนพัชร ศรำธพันธุ์ 
59.21 น.ส.ทิชำกร อินอุ่นโชติ 
59.22 น.ส.ชมพูนุท กิติกูล 
59.23 นำยธนวัตร เมฆขยำย 
59.24 น.ส.กิตติมำ พงษ์บุญ 
59.25 น.ส.ชนินำถ สิริอร่ำมวงศ์ 
59.26 นำยอภิสิทธิ์ สุขประสำร 
59.27 น.ส.กรรณธิมำ ลิมปิทีป 
59.28 นำยยุทธนำ ดีรักษำ 
59.29 น.ส.วรำพร โลมำธร 
59.30 นำยสุรนำถ ชั้นดี 
59.31 น.ส.สภุำวด ี บุตระสิงห์ 
59.32 ว่ำทีร่.ต.จุฑำ ษมำพิสุทธิ์ 
59.33 น.ส.มณิตำ ปำนรัตน์ 
59.34 น.ส.มัลลิกำ แสวงรัมย์ 
59.35 น.ส.วิมล  อรรฒทำน 
59.36 น.ส.ปณิตำ มอญสะแก 
59.37 นำยนันทวัฒน์ จันทร์เทศ 
59.38 น.ส.ขัตติยำ ศิริสมบัติ 
59.39 นำยชำคริต ศรีเพียรเอม 
59.40 น.ส.รัตติยำกร สุธรรมยอง 
59.41 น.ส.ลออรัตน์ เช็กศูนย์ 
59.42 นำยพิสิฐ  วงษ์ลคร 
59.43 น.ส.ศิริขวัญ วำจำจริง 
59.44 น.ส.กุลธิดำ นรำแก้ว 
59.45 น.ส.ประภำพร ฝ่ำยจุระ 
59.46 น.ส.นีรนำท ทองเปรำะ 
59.47 น.ส.ยุวด ี  สีดำสอน 
59.48 น.ส.สุนันทำ ค ำมะลัย 
59.49 น.ส.ณัฎฐธิดำ เพลินจิตร 
59.50 นำยอภิชำติ อำสนะ 
59.51 นำยจักรกฤษณ์ เตชัย 
59.52 นำยพิศำล  ทูลกสิกร 
59.53 นำยนัฐพงศ์ กำเรียน 
59.54 น.ส.อภิญญำ ทวีสุข 
59.55 นำยระพีพงษ์ เพ็ชรสมร 
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59.56.นำยสรสิทธิ์... 



59.56 นำยสรสิทธิ์ เทียนทอง 
59.57 น.ส.สภุัคตรำ วงษ์พันธ์ 
59.58 นำยแซม  พ่อเพียโคตร 
59.59 น.ส.ธัญญรัตน ์ พำดขุนทด 
59.60 นำยอังคำร รัตนะสงฆ์ 
59.61 นำยพรเทพ สมัครกำร 
59.62 นำยณัฐวุฒิ ตรีกลำงดอน 
59.63 นำยสุรสิทธิ์  ไกรสิงห์ 
59.64 น.ส.จันจิรำ อินนุ่มพันธุ์ 

 

60. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (01072) แผนกงำนผลิต 3 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

60.1 น.ส.สุกัญญำ มูลผดุง 
60.2 นำยสุภฤกษ์ อ่ ำทอง 
60.3 นำยณัฐภัทร เนตรธิยำ 
60.4 น.ส.รุ่งทิวำ จุลศรี 
60.5 นำยวุฒิภัทร แก่นอำษำ 

 

61. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (02777)(01046)(00092-94) กลุ่มกำรผลิต 1 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะ 
กลุ่มเบตำ-แลคแตม  

 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบคัดเลือก - 
 

62. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (01040)(00442) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภำค กองคลังและกระจำย
ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

62.1 นำยกันตนพ บุญยืน 
62.2 นำยสิรวิชญ ์ ศรีภูมิพฤษ์ 
62.3 น.ส.ณัฐรัตน ์ บัวดวง 
62.4 น.ส.วณิชยำ ผลวิจิตร ์
62.5 นำยวิทวัฒน์ ท้ำววงษำ 
62.6 น.ส.กนกนันท์ ด ำปำน 
62.7 นำยปริวุฒิ กำญจนก ำเหนิด 
62.8 นำยภควัต อมำตยกุล 
62.9 น.ส.วิจิตรำ ทัพชัย 
62.10 น.ส.จิรณัฐ ยำงแดง 
62.11 น.ส.ณัฐณิชำ นนทลักษณ์ 
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62.12 นำยอรรถชัย... 



62.12 นำยอรรถชัย พินเขียว 
62.13 นำยนิธิต  กรำนแหยม 
62.14 น.ส.วันวิสำข์ สำยเสมำ 
62.15 น.ส.ปรำวีณำ ศรีละม้ำย 
62.16 น.ส.ศิริพร  หงษ์ทอง 
 

63. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (01043) แผนกส ำรองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

 
63.1 น.ส.กุศลิน บุญบันดำล 
63.2 น.ส.อุทัยวรรณ บัวเขียว 
63.3 นำยอัฐฐพลน์ ศรีลำภะมำศ 
63.4 น.ส.ณัฐปภัสร ์ ทรงพิพัฒน์ 
63.5 นำยเนติพงษ์ คชชะ 
63.6 น.ส.วิยะดำ ศรีวิไล 

 

64. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00363-71) แผนกบรรจุยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ  
 

64.1 นำยสหรัฐ  งำมสำระ 
64.2 น.ส.พชรภัทร ภัทรเภตรำ 
64.3 นำยไพศำล มำกประเสริฐ 
64.4 น.ส.วรรณวิษำ ภักดิ์นิลรัตน์ 
64.5 นำยวสันต์  สัจมั่น 
64.6 น.ส.จุลจิตต ์ จุลกรำนต์ 
64.7 น.ส.สโรชำ ปิ่นวิเชียร 
64.8 นำยสมประสงค์ สุขใจ 
64.9 นำยสันติสุข บุระมำน 
64.10 น.ส.กวินธิดำ เจริญสุข 
64.11 นำยเปรมศักดิ์ น้อยมำลำ 
64.12 น.ส.มุกอำภำ พิณสุวรรณ 
64.13 น.ส.อำรยำ จ ำค ำ 
64.14 น.ส.อุไรวรรณ เวชชศำสตร์ 
64.15 น.ส.แพรวพิชญำภำ กำญจน์ธนัชโภคิน 
64.16 น.ส.นภำพร อำชำวัฒนกุล 
64.17 นำยกฤษดำ กำลีกสม 
64.18 นำยวัชระ  ทองขำว 
64.19 น.ส.นันทิยำ พรมสำร 
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64.20 น.ส.นันทรัตน์... 



64.20 น.ส.นันทรัตน ์ ภู่ระย้ำ 
64.21 น.ส.อำรียำ โกสินำนนท์ 
64.22 น.ส.รพีพร ทองประสงค์ 
64.23 น.ส.ขวัญตำ ดีเคน 
64.24 น.ส.จิรำพัชร ศรีสมชัย 
64.25 น.ส.กรัญญำ เหลือรักษ์ 
64.26 นำยศิวกร   ศรีธนโชษิต 
64.27 น.ส.สภุำวด ี มีพร 
64.28 น.ส.พัชริดำ คงคำศรี 
64.29 น.ส.กรกมล จิตเร็ว 
64.30 น.ส.ปรำณี พันธ์รู้ดี 
64.31 น.ส.สิริยำกรณ ์ ทวีศรี 
64.32 น.ส.ศิวะพร เหรียญทอง 
64.33 น.ส.พรพิมล ปำนทุ่ง 
64.34 น.ส.สุขใจ  ไทรย้อย 
64.35 นำยภควัต เรืองพัฒนทวี 
64.36 นำยคีตะ  ศรีวิไล 
64.37 น.ส.นันทวรรณ ชุมพล 
64.38 น.ส.จุฬำรัตน์ ภูมิอ่อน 
64.39 นำยเทอดพงษ์ ค่ ำคูณ 
64.40 น.ส.สำยฝน ประทิศ 
64.41 น.ส.อัญมณี อษำกิจ 
64.42 น.ส.สุดำรัตน ์ เหมือนใจ 
64.43 น.ส.ธนิษฐำ เกิดสุข 
64.44 นำงธนวัฒน์ เทียนทองดี 
64.45 นำยพงศธร ปำนนำค 
64.46 นำยอภิวัฒน์ จันทยม 
64.47 น.ส.ชลชนก แผ่นส ำริต 
64.48 น.ส.สริตำ  ฤกษ์จันทร์ 
64.49 น.ส.กำญจนำวดี ศรีษะเสือ 
64.50 นำยกษิดิ์เดช ฟุ้งเฟ่ืองวรชัย 

 

65. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00482) แผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

65.1 น.ส.อโนชำ พ่ึงธรรม 
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66. ต ำแหน่ง... 



66. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00492-00494) แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

66.1 น.ส.ปัทมำวดี แสงศรี 
66.2 น.ส.รำตร ี งำมสม 
66.3 นำยชุตินธร ส่งศรีเมฆ 
66.4 น.ส.ปรีญำวัลย ์ ปรุงใจ 
66.5 น.ส.สุทธิรัก พันธุ์เจริญ 
66.6 น.ส.อภิชญำ วันส ี
66.7 น.ส.จัสมิน ยีมูดำ 
66.8 น.ส.ปรำงวเรศย ์ ประเสริฐศรี 
66.9 นำยวิชัย  นันติ 
66.10 น.ส.พรทิพย์ สุภำพ 

 

67. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00420-23)(00499-00503) แผนกยำเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

67.1 นำยปรเมศร์ น้อยทรง 
67.2 นำงวิชญำพร ชิณวงศ์ 
67.3 น.ส.ปฐมำวด ี กำระเกตุ 
67.4 นำยทิวำ  บุญรินทร์ 
67.5 น.ส.ชฎำพร หวังสกุล 
67.6 น.ส.สุกัญญำ คลัดซิวำ 
67.7 น.ส.สุพัตรำ สวนมะลิ 
67.8 น.ส.พรพรรณ สินปรุ 
67.9 น.ส.อริสรำ รำนอก 
67.10 น.ส.ลลิตำ  กุบแก้ว 
67.11 นำยกิตตินันท์ อนุศำสนนันท์ 
67.12 น.ส.วรำงคณำ บัวแย้ม 
67.13 น.ส.อภิญญำ ดีเวียง 
67.14 น.ส.สธุิสำ  อุไรรัตน์ 
67.15 น.ส.ปภัสสร แสนท้ำว 
67.16 นำยกรกช  อุไรรัตน 
67.17 น.ส.ศิรินณำ ทับอุ่น 
67.18 น.ส.ปรียำภรณ ์ กลั่นประสิทธิ์ 
67.19 นำยอีมรอน ดำตูมะดำ 
67.20 น.ส.พรชนก ปัทมโรจน์ 
67.21 น.ส.จีระนันท ์ ดิษฐ์เทศ 
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67.22 นำยอรรถพล.. 



67.22 นำยอรรถพล จอนมำ 
67.23 นำยชำนนท์ ชดช้อย 
67.24 นำยชำนนท์ สนิทผล 
67.25 น.ส.กัณฐมณ ี อินทร์สุข 
67.26 นำยกิตชุฒิพงษ์ โคตะมะ 
67.27 น.ส.ประดับดำว อนันตกำล 

 

68. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00505)(02495) แผนกยำต้ำนไวรัสเอดส์ กองเภสัชกรรม 4 ฝ่ำยผลิตยำ  
 

68.1 น.ส.วลัภำ  สุบกำรี 
68.2 น.ส.สิริอร  จันทร์ลิลำ 
68.3 นำยสันติ  ชูสุข 

 

69. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00511) แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

69.1 น.ส.ฐิรญำดำ ไฝ่เมตตำ 
69.2 นำยภำณุวัฒน์ รำษฎร์นิยม 
69.3 น.ส.กิตติมำ เอ่ียมชัย 
69.4 น.ส.ทัศนีย์ ครองบุญ 
69.5 น.ส.รังษิมำ ดวงแป้น 
69.6 นำยอัศวิน  โชคดีวนิชวัฒนำ 
69.7 น.ส.สำวน ี หอมหวล 
69.8 นำยอภิเบศร์ สดสำยทอง 
69.9 น.ส.วธูสิร ิ สิงห์แสง 
69.10 น.ส.นรินทร์พร มหำเวก 
69.11 น.ส.อรปรียำ ธงจันทร์ 
69.12 น.ส.ศิริเมษำ แก่นเขียว 
69.13 น.ส.ธรรญธร น้อยสนิท 
69.14 นำยกิตติพงษ์ เวณิกพัฒนกุล 
69.15 น.ส.อัญชล ี ต่ำยพักตร์ 
69.16 นำยวัชรพล สินลำ 
 

70. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (01005) แผนกผลิตพันธุ์เชื้อตั้งต้น กองผลิตวัคซีน โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
 

70.1 นำยสมพร ศรีม่วง 
70.2 น.ส.มัณฑนำ เรือนบัว 
70.3 นำยธนัฏพันธุ์ สุขเกษม 
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71. ต ำแหน่ง... 



71. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (01011) แผนกงำนผลิตวัคซีน กองผลิตวัคซีน โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
 

71.1  น.ส.สุกัญญำ โพธิ์สำนัก 
71.2 น.ส.ปวีณำ ปำปะโต 
71.3 น.ส.สิทธิพร รุ่งแสง 

 

72. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00435) กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

72.1  นำยปริสุทธิ คูมณีจิรกุล 
72.2  น.ส.ปรียำวด ี ภู่ระย้ำ 
72.3 นำยศรุชำ  อัครภัทรนิธิ 
 

73. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00459)(00552) แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์องค์กำร กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ 
     ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 

73.1  น.ส.ธิดำพร บุญฉิม 
73.2 น.ส.สุรำรักษ์ สุพรรณดี 
73.3 นำยสุวรรณ์ พันธุ์มั่น 
73.4 น.ส.เยำว์เรศ  ด้วงคง 
73.5 นำยสหรัฐ  เกิดสุข 
73.6 นำยปริญญำ ปิยศักดิ์โชติกุล 
73.7 นำยพงศธร นำวงษ ์
73.8  นำยชำญวิทย์ พลำยแก้ว 
73.9 นำยนัฐพล ภู่เทศ 

 

74. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00478) สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

 74.1 น.ส.ศิริลักษณ์ บุญวิเศษ 
74.2 น.ส.อติญำ ภักดีสวัสดิ์ 

 74.3  น.ส.จิตติมำ จันทรพิทักษ์ 
74.4 นำยพงศ์พสิน มิ่งมิตรมี 
74.5 ว่ำทีร่.ต.หญิงภำนุกำ พลเคน 
 

75. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ (00097) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
 

 75.1 นำยสกล แจ่มแจ้ง 
 75.2 นำยธนพล จันทร 
 75.3 น.ส.ณัฐกำนต ์ ศึกประเสริฐ 
 75.4 นำยวัชรพล เห็มภำค 
 75.5 น.ส.ธิดำวรรณ เสขะสูตร์ 
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