
 

(สำเนาคูฉบับ) 
 

 
ประกาศองคการเภสัชกรรม 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานและลูกจาง 
สังกัดหนวยงานในองคการเภสัชกรรม 

---------------------------------------- 
 ตามประกาศองคการเภสัชกรรม ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 ใหผูผานเกณฑการสอบขอเขียน 
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตางๆ สังกัดหนวยงานในองคการเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเปนพนักงานจำนวน 
27 อัตรา และจางเปนลูกจางประจำ จำนวน 113 คน ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการคดัเลือก นั้น 
 

 องคการเภสัชกรรมโดยฝายทรัพยากรบุคคล ไดทำการตรวจสอบเอกสารของผูผานเกณฑการสอบ
ขอเขียนเสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ ตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ 
 

 ขอใหผูมรีายชื่อตามบัญชีแนบทายเขารับการสอบสัมภาษณตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้ 

สังกัด สถานที่สอบสัมภาษณ 
- หนวยงานในการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
- หนวยงานในโรงงานผลิตยารังสิต 1 

- องคการเภสัชกรรม (อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี) 

- สังกัดอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่แจงไวขางตน 
- สโมสรพนักงานองคการเภสัชกรรม ชั้น 2 
  องคการเภสัชกรรม (ถนนพระราม 6) 

 
 โดยกำหนดประกาศผลการสอบสัมภาษณ ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณ 
ชั้น 1 อาคารอำนวยการ องคการเภสัชกรรมและทางเว็บไซต www.gpo.or.th 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  4  กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 
 

 
 

 (นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล) 
รองผูอำนวยการ ทำการแทน 

ผูอำนวยการองคการเภสัชกรรม 
 



รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานและลูกจาง 
สังกัดในหนวยงานในองคการเภสัชกรรม 

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

1. ตำแหนง นิติกร 4 (1225)(0029) แผนกนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย สำนักอำนวยการ 
(สอบสัมภาษณวันที่ 17 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.) 

 

1.1 น.ส.สุกัลยา ตั้งตระกูล 
1.2 น.ส.ธันยชนก แตมแกว 
1.3 นายโชติวิทย ศลิปกาลประดิษฐ 
1.4 นายวรรธนะ สวางเนตร 
1.5 น.ส.นิชกานต กรรณสูต 
1.6 น.ส.ภัทรวัฒน อ่ิมชื่น 
1.7 น.ส.ฐิติพร  เหลาอิสริยกุล 

 

2. ตำแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 4 (1949) แผนกระบบงานขาย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนัก-
อำนวยการ (สอบสัมภาษณวันที่ 17 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.)    
 

2.1 นายพัสกร  ชูชวย 
 

3. ตำแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 4 (1062) แผนกระบบงานบัญชี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนัก-
อำนวยการ (สอบสัมภาษณวันที่ 17 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.)    

 

3.1 นายปธานิน อิสสระ 
3.2 นายจักรพันธ แกวพันธุศรี 
3.3 นายนเรนทรฤทธ์ิ เศรษฐพงศ 
 

4. ตำแหนง บุคลากร 4 (0137)(1291) แผนกพนักงานสัมพันธและสวัสดิการ กองพนักงานสัมพันธ ฝายบริหาร-
ทุนมนุษย (สอบสัมภาษณวันที่ 17 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.) 

 

4.1 น.ส.บุญรักษา สถาวรสมิต 
4.2 น.ส.ฉัตรชญา แกวมานพ 
4.3 น.ส.ปรางคทิพย พงษประเสริฐ 
4.4 น.ส.อภิญญา เอ้ือธรรมวิทยา 
4.5 น.ส.พรรษฐิตา แกวจังหวัด 
4.6 น.ส.วิภาดา ทองมาก 
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5. ตำแหนง... 



5. ตำแหนง นิติกร 4 (2058) แผนกงานวินัย กองพนักงานสัมพันธ ฝายบริหารทุนมนุษย 
 

- ผูสมัครขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด - 
 

6. ตำแหนง นักวิทยาศาสตร 4 (2532) กองสนับสนุนโรงงาน โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
      (สอบสัมภาษณวันที่ 18 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 
 

6.1 น.ส.พรชนก แกวเทวี 
6.2 น.ส.สุรียมาศ จักรพล 
6.3 นายวรุต  ทาเชาว 
 

7. ตำแหนง นักวิทยาศาสตร 4 (2533) กองสนับสนุนโรงงาน โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ  
     (สอบสัมภาษณวันที่ 18 ก.พ.64 เวลา 14.00 น.)  

 

7.1 น.ส.ครองขวัญ มีชัย 
7.2 น.ส.อรณันท คำหอม 
7.3 นายปุรเชษฐ นาคสุข 
7.4 นายธนกฤต ผดุงโภชน 
 

8. ตำแหนง นักอาชีวอนามัย 4 (2534) กองสนับสนุนโรงงาน โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
(สอบสัมภาษณวันที่ 18 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.)   

 

8.1 นายกันตภณ อรุณรุงเรืองกิจ 
8.2 น.ส.สภุาวนา มีชัย 
8.3 น.ส.สภุัชชา เกิดยินดี 
8.4 นายวิระศักดิ์ จันทะคัด 
8.5 น.ส.ธมลวรรณ รักภูธร 
8.6 นายเอกรัฐ มลิวัลย 
8.7 น.ส.คัทลียา ทองยอม 
8.8 น.ส.นวศร  หยงแกว 
 

9. ตำแหนง เจาหนาที่งานบริหาร 4 (2513) แผนกแผนงานและบริหารคลังวัคซีน กองสนับสนุนโรงงาน 
โรงงานผลิต (วัคซนี) ชีววัตถุ (สอบสัมภาษณวันท่ี 18 ก.พ.64 เวลา 11.00 น.) 

 
9.1 นายจิรัฐพันธุ  จินตนานุรักษ 
9.2 นายอภิสิทธ์ิ โชติรัตนอมรกิจ 
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10. ตำแหนง... 



10. ตำแหนง เจาหนาที่จัดซื้อ 4 (0957) แผนกจัดซื้อ 2 กองจัดซื้อทั่วไป ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ 
(สอบสัมภาษณวันท่ี 18 ก.พ.64 ลำดับที่ 10.1 - 10.5 เวลา 09.00 น.) 

                                            ลำดับที่ 10.6 - 10.11 เวลา 10.30 น.) 
 

10.1 น.ส.พนิตนันท เตชะนันท 
10.2 นายทินภัทร คำภีรยาน 
10.3 น.ส.บัณฑติา พันธวุฒิยานนท 
10.4 นายณัฐภัทร รัตนโพธิ์ทอง 
10.5 น.ส.คัทลียา จิตรัตน 
10.6 นายพลปฏิพัทธ ธิเพ็ง 
10.7 นายยิ่งใหญ ออนนอม 
10.8 น.ส.ธมน  จันทรดี 
10.9 น.ส.เขมจิรา สุขอินทร 
10.10 น.ส.กชพรรณ กงถัน 
10.11 น.ส.ชญานาถ จีระกิตติโสภณ 
 

11. ตำแหนง ชางไฟฟา 3 (0683)(2245) แผนกซอมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงาน กองบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  
ฝายเทคโนโลยีและวิศวกรรม (สอบสัมภาษณวันท่ี 18 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 
 

11.1 นายณัฐวัฒน นิ่มสะอาด 
11.2 นายนันทวัฒน อินทรยา 
11.3 นายกนกโชติ อรุณวรรณ 
11.4 นายทินกร พรมวังขวา 
11.5 นายวีรยุทธิ รมคำ 
11.6 นายพงศธร พูลขันธ 
11.7 นายนราวิชญ รังสิยะวงศ 
11.8 นายวิษณุ  จิตไทยสง 
11.9 นายพีระพัฒน ขาวเถิน 
 

12. ตำแหนง พนักงานบัญชี 2 (1918) แผนกบัญชีลูกหนี้ภาคเอกชน กองบัญชี ฝายบัญชีและการเงนิ 
(สอบสัมภาษณวันท่ี 18 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 

 

12.1 นายพงศธร กฤตสัมพันธ 
12.2 น.ส.นริศรา สิงหงาม 
12.3 น.ส.วรางคนา แสงทองไทย 
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13. ตำแหนง... 



13. ตำแหนง พนักงานบัญชี 2 (0366) แผนกบัญชีลูกหนี้ภาครัฐ กองบัญชี ฝายบัญชีและการเงิน 
      (สอบสัมภาษณวันท่ี 18 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 
 

13.1 น.ส.ปยภัทร ชุมพล 
 

14. ตำแหนง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (2696-2698) แผนกผลิตยาระดับทดลอง Pilot Scale กองการผลิต 
โรงงานผลิตยารังสิต 1 (สอบสัมภาษณวันท่ี 1 มี.ค.64 เวลา 09.00 น.) 

 

14.1 นายปญญา เพ็ชรบุรี 
14.2 นายธนวัต  ศรีบุญเรือง 
14.3 นายทศพล พรมหู 
14.4 นายภานุมาศ นิลเพชร 
14.5 นายสหพันธ ยีมูดา 
14.6 นายอนัส  แกวประดับ 
 

15. ตำแหนง พนักงานพัสดุ 2 (2701) แผนกงานคลังสำรองบรรจุภัณฑ กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1  
(สอบสัมภาษณวันท่ี 1 มี.ค.64 เวลา 09.00 น.) 

 

15.1 นายกฤษดา มงคล 
15.2 น.ส.ศศิธร  เสี่ยงเจริญผล 

 

16. ตำแหนง ผูชวยพนักงานวิทยาศาสตร 1 (2598) แผนกบรรจุ 2 กองการบรรจุ โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
(สอบสัมภาษณวันท่ี 19 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 

 

16.1 น.ส.ธิติสรณ แซจาว 
16.2 นายกิตติศักดิ์ มุงภูกลาง 
16.3 นายกฤษณพล พุทธเษม 
16.4 น.ส.โสภิดา ทองมาก 
16.5 น.ส.พรวิมล พรมเวียง 
 

17. ตำแหนง ผูชวยพนักงานวิทยาศาสตร 1 (1869) แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ 1 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ  
ฝายประกันคุณภาพ (สอบสัมภาษณวันท่ี 19 ก.พ.64 ลำดับที่ 17.1 - 17.7 เวลา 09.00 น. 

      ลำดับที่ 17.8 - 17.14 เวลา 10.00 น.) 
 

17.1 นายพงศธร พงศทรางกูร 
17.2 นายสุทธิศักดิ์ โยชนิยม 
17.3 น.ส.พรไพลิน อาทร 
17.4 น.ส.รติกร  เจนสถิตยไพบูลย 
17.5 น.ส.พีรดา  พ่ึงกุศล 
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17.6 นายชุณหกมุท... 



17.6 นายชุณหกมุท ตุงคะเสน 
17.7 นายกิติพงษ รัตนัง 
17.8 น.ส.บุษบา โสมาบุตร 
17.9 น.ส.วิลาวัณย ลูกอินทร 
17.10 น.ส.ญดาณัฏฐ สืบกมลเศรษฐ 
17.11 นายณุรัก  ศรีโกมุท 
17.12 น.ส.ดนุนุช สุพรรณ 
17.13 น.ส.ศศิวิมล พาภิรมย 
17.14 น.ส.นิธิพร  มะโนสิม 

 

18. ตำแหนง พนักงานการผลิต 1 (2585-86) แผนกบรรจุ 2 กองการบรรจุ โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
(สอบสัมภาษณวันท่ี 18 ก.พ.64 ลำดับที่ 18.1 - 18.10 เวลา 09.00 น. 

                                                  ลำดับที่ 18.11 – 18.18 เวลา 10.30 น.) 
 

18.1 น.ส.วงเดือน จาพุลี 
18.2 นายเจษฎางค ไทยเขียว 
18.3 น.ส.ดวงนฤมล กันดี 
18.4 น.ส.นงลักษณ บัวฉ่ำ 
18.5 น.ส.ทิพยสุดา ดวงพันธ 
18.6 นายเริงชัย รัตนะวัน 
18.7 นายศุภกิจ นาคกอน 
18.8 นายสันติสุข ขาวนวล 
18.9 นายจิระศักดิ์ บุตรดี 
18.10 น.ส.เมริญา อบกลาง 
18.11 น.ส.รัชฎาพร สีแสง 
18.12 นายอัครชัย เมืองสงา 
18.13 น.ส.พรรณภา ปรุงเลิศวิชัย 
18.14 นายภาณุมาศ จันทะ 
18.15 นายอรัชพร พูลบัว 
18.16 น.ส.กุสุมาลย ขวัญคำ 
18.17 น.ส.สุกัญญา โชติราศรี 
18.18 น.ส.ปรารถนา บุญสุข 
 

19. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิปริญญาตรี (42970) กองกลยุทธและนโยบายทุนมนุษย ฝายบริหารทนุมนุษย 
(สอบสัมภาษณวันท่ี 17 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 

 

19.1 น.ส.ธัญญารัตน อุทารส 
19.2 น.ส.มุทิตา คลายแดง 
19.3 น.ส.วีริยาภรณ อินทรรุจิกุล 
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20. ตำแหนง ..... 



20. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิปริญญาตรี (42971) กองบริหารทุนมนุษย ฝายบริหารทุนมนุษย 
      (สอบสัมภาษณวันท่ี 17 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 
 

20.1 นายธเนศ  ธูปเทียน 
20.2 นายณัฐพล  เขียวเฉกนิล 
20.3 น.ส.วฤณ  แกวเอ่ียม 
 

21. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิปริญญาตรี (42974) กองพนักงานสัมพันธและสวัสดิการ ฝายบริหารทุนมนุษย 
(สอบสัมภาษณวันท่ี 17 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 

 

21.1 นายปาไม  พงษจินดา 
 

22. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิปริญญาตรี(42123) แผนกการขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองการขาย-
ภาครัฐ ฝายการตลาดและการขาย (สอบสัมภาษณวันท่ี 17 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 

 

22.1 น.ส.นลินญา สวางจิตต 
22.2 น.ส.ปญจพัฒน สรณะพิบูลย 

 

23. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิปริญญาตรี (42991) แผนกงานตรวจสอบตนเองและผูอ่ืน กองบริหารระบบคุณภาพ 
การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต1 (สอบสัมภาษณวันท่ี 1 มี.ค.64 เวลา 09.00 น.)   

 

23.1 น.ส.ธวัลรัตน มั่งประเสริฐ 
23.2 น.ส.พรรณิภา หาบุญมี 
23.3 น.ส.ฑิฆัมพร บุญบันดาล 
23.4 น.ส.สภุัสสรา อรรควิทยาพงศ 
23.5 น.ส.ณิรัชฌา พุมฉัตร 
23.6 น.ส.ภัทรา  พูลสวัสดิ์ 
23.7 น.ส.อังคณา วัฒนาสมบุญดี 
23.8 น.ส.จิตติมา สาริบุตร 
23.9 น.ส.นัชชา  ไชยตะมาศ 
23.10 น.ส.พิมพเดือน ชินประหัษฐ 
23.11 น.ส.กนกวรรณ กองแกว 

 

24. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิปริญญาตรี (40590) แผนกงานชีววิเคราะห กองการควบคุมคุณภาพ การประกัน-
คุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 (สอบสัมภาษณวันท่ี 1 มี.ค.64 เวลา 13.00 น.)  

    
 

24.1 นายชาญวิทย จอยจีด 
24.2 น.ส.ชชัมณฑ พุทธิพัฒน 
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24.3 น.ส.สุดารัตน... 



24.3 น.ส.สุดารัตน ภิรมยสุด 
24.4 นายวรรณกวี ศรีพลอย 
24.5 น.ส.รวภิา  ขำสวัสดิ์ 
24.6 น.ส.กิติรัตน เรืองศิริ 
24.7 น.ส.ฐิตาพร ตรีวรเวทย 
24.8 น.ส.ศิริลักษณ โนรี 
24.9 น.ส.ศิรประภา รอดสุด 
24.10 น.ส.นิภาพรรณ จันตะเภา 
24.11 น.ส.ณัฐชยา เหลืองอาสนะทิพย 
24.12 น.ส.ธีรนาฏ ธนาพงศภัค 
24.13 น.ส.ปาลิตา ตันติพฤฒินันท 
24.14 น.ส.ชลิญญา หนูหวาน 
24.15 น.ส.บุศรินทร ชูวงศวิทยา 
24.16 น.ส.พิมพสิริ บุญปองหา 
24.17 น.ส.ทัศนีย  ศรีษา 
24.18 น.ส.อารยา ไสหยิด 
24.19 น.ส.ปยฉัตร พัฒนิบูลย 

 

25. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิปริญญาตรี (41079) แผนกงานวิเคราะห 2 กองการควบคุมคุณภาพ การประกัน
คุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 (สอบสัมภาษณวันที่ 1 มี.ค.64 เวลา 13.00 น.)  

   
 

25.1 น.ส.ปภาพินท โคเซียน 
25.2 น.ส.สุพิชญา จักรชัย 
25.3 น.ส.จุฑามณี ชังเจริญ 
25.4 น.ส.ชญาณ ี ลวาพิทักษ 
25.5 น.ส.จีรวรรณ จงไกรจักร 
25.6 น.ส.พิชญนันท สินธุประเสริฐ 
25.7 น.ส.กมลชนก ทองแตม 
25.8 น.ส.นิภาพร แขนคันรัมย 
25.9 น.ส.ศุลีพร พรมศรี 
25.10 น.ส.มาริษา มาระกุล 
25.11 น.ส.สชุาดา สมบุญพูลพิพัฒน 
25.12 น.ส.ปรียานุช วิเศษศักดิ์ 
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26. ตำแหนง.... 



26. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ปวส. (32968) กลุมวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(สอบสัมภาษณวันท่ี 19 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 

 

26.1 นายพีรเดช งอกชัยภูมิ 
26.2 นายอานนท พิสุทธิพงศโชโต 
26.3 นายวุฒิพงษ ปงลังกา 
26.4 นายอภิสิทธ์ิ เฮงประเสริฐ 
26.5 น.ส.รุงทวิา พสวัสดิ์ 

 

27. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ปวส. (30309) กองธุรกิจรวมทุน สำนักอำนวยการ  
(สอบสัมภาษณวันท่ี 19 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 
 

27.1 น.ส.ณัฐนร ี แยมนาก 
27.2 น.ส.กฤษณา มะแยม 
 

28. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ปวช. (20398) แผนกยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝายผลิตยา 
(สอบสัมภาษณวันท่ี 19 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 

 

28.1 นายมารุต  สื่อดิลกวัฒนา 
 

29. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ปวช. (20237) แผนกงานผลิต 3 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1  
(สอบสัมภาษณวันท่ี 1 มี.ค.64 เวลา 13.00 น.) 

 

29.1 นายปติ  พุกซื่อ 
 

30. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ปวช. (21047)(20521-22)(20099) กลุมการผลิต 2 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุม- 
     เบตา-แลคแตม (สอบสัมภาษณวันท่ี 19 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 
 

30.1 นายอนันตชัย อนันตวิภาค 
30.2 นายสุรศักดิ์ เอ้ือเชี่ยวชาญชัย 

 

31. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒ ิปวช. (20533-35) แผนกรานคา 1 กองการขายภาคเอกชน ฝายการตลาดและการขาย 
(สอบสัมภาษณวันท่ี 19 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 

 

31.1 น.ส.วราภรณ สรรพสอน 
31.2 นายยุทธชัย กลีบแยม 
31.3 น.ส.ดารภา ประกอบเสง 
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32. ตำแหนง... 



32. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ปวช. (20538) แผนกรานคา 3 กองการขายภาคเอกชน ฝายการตลาดและการขาย 
(สอบสัมภาษณวันท่ี 19 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 

 

32.1 น.ส.ธัญนุช บุดดีปอง 
 

33. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ปวช. (22015) ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ 
(สอบสัมภาษณวันท่ี 19 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.) 

 

33.1 น.ส.ทิพวรรณ สมหา 
 

34. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร (12453) แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 2 กองมาตรฐานวัตถุดิบ 
ฝายประกันคุณภาพ (สอบสัมภาษณวันท่ี 19 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.) 

 

34.1 น.ส.สุพรรณ เกิดขุนทด 
34.2 น.ส.ปยวรรณ จรูญแสง 
34.3 น.ส.สโรชา เมียเซฟ 
34.4 น.ส.ชริกา  วรรณไสย 

 

35. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร (12472)(10102) แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ 2 กองมาตร- 
ฐานผลิตภัณฑ ฝายประกันคุณภาพ (สอบสัมภาษณวันท่ี 19 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.) 

 

35.1 น.ส.จารุพรรณ ศิริสม 
35.2 นายสิทธิชาต ิ มากเมือง 
35.3 น.ส.ดวงเดือน เฮงบานแพว 
35.4 น.ส.สุประวีณ พวงเพชร 
35.5 น.ส.ทิพยธิดา หนูทรัพย 
35.6 น.ส.มุกธิดา สายสกุลรัตน 
 

36. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร (12216) แผนกตรวจสอบความคงตัวของยา กองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ ฝายประกันคุณภาพ (สอบสัมภาษณวันท่ี 19 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.) 

 

36.1 นายวัชรพล คงเสรีดำรง 
36.2 น.ส.วรรณธิดา คำจันทร 
36.3 นายอภิเดช มิ่งสมร 
 

37. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร (10569) แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กอง-
ตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา ฝายประกันคุณภาพ (สอบสัมภาษณวันท่ี 19 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.) 

 

37.1 น.ส.ธันยาภรณ จิตรทิกานต 
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37.2 น.ส.สุภาวดี... 



37.2 น.ส.สภุาวด ี เครือวัลวงษ 
37.3 น.ส.วิลาวัณย เชื้อเถาว 
37.4 น.ส.ศโรรัตน ผิวทอง 

 

38. ตำแหนง ลูกจางประจำ ม.6 สายวิทยาศาสตร (11051) กลุมงานวิจัยวัคซีนจากไวรัส กลุมวิจัยชีววัตถุ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สอบสัมภาษณวันที่ 19 ก.พ.64 เวลา 10.30 น.) 

 

38.1 น.ส.มติมนต บรรดาศักดิ์ 
38.2 น.ส.ปารมีย จางเจริญ 
38.3 น.ส.นิรชา  หุนสายทอง 
38.4 น.ส.นิศารัตน จูมแพง 
 

39. ตำแหนง ลูกจางประจำ ม.6 สายวิทยาศาสตร (11076) แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 2 กองบริหารระบบ-
คุณภาพ การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 (สอบสัมภาษณวันท่ี 1 มี.ค.64 เวลา 13.00 น.) 

 

39.1 น.ส.สุนิสา  เพ็ชรพันธ 
39.2 น.ส.พิมพวิภา เสนาจันทร 
39.3 น.ส.สุพัตรา ปานเรือง 
39.4 นายกิตติ  ศิริโก 
39.5 นายเอกชัย สุพรรณ 
39.6 น.ส.พิชนิภา บุญศรี 
39.7 น.ส.สวุิมล  คำเนียม 
39.8 น.ส.วันเพ็ญ สืบสิง 

 

40. ตำแหนง ลูกจางประจำ ม.6 สายวิทยาศาสตร (10326) แผนกงานวิเคราะห 1 กองการควบคุมคุณภาพการ
ประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 (สอบสัมภาษณวันท่ี 1 มี.ค.64 เวลา 13.00 น.) 

 

40.1 น.ส.ชญานิศ ทองเนื้อนวล 
40.2 น.ส.วราภรณ ศรีสวาง 
40.3 น.ส.พัชรานิษฐ สีตลรัศมี 
40.4 นายประวิทย ปกษิณ 
40.5 น.ส.รุจิรา  เมืองแสน 
40.6 น.ส.วิกาญดา สุขสถาพร 
40.7 น.ส.วรรัตน พุทธาสมศรี 
40.8 น.ส.สธุีรา  สายเย็นใจ 
40.9 น.ส.นงนุช  ธัมพิชัย 
40.10 น.ส.จิตนภา เชื้อดี 
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41. ตำแหนง... 



41. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร (11013) แผนกควบคุมคุณภาพวัคซีน 1 กองประกันคุณภาพ
วัคซนี การประกันคุณภาพชีววัตถุ 

 

 - ผูสมัครไมมายื่นหลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ - 
 

42. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 (00378) แผนกยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝายผลิตยา 
(สอบสัมภาษณวันท่ี 22 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.) 

 

42.1 น.ส.สภุาวด ี บุพศิริ 
42.2 นายณัฐปคัลภ วัฒนมะโน 
42.3 นายนพสิทธิ์ สุดประเสริฐ 
42.4 นายฉัตริน  สังขวิจิตร 
42.5 นายกฤตณฐั กาญจนกันทร 
42.6 นายมิตรภาพ ดานี 
 

43. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 (00380-82) แผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝายผลิตยา 
      (สอบสัมภาษณวันท่ี 22 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.) 
 

43.1 น.ส.ธนกร  เต็มลักษมี 
43.2 นายปรัชญา โอษาติมากุล 
43.3 น.ส.อรัญญา คลังระหัด 
43.4 น.ส.ลภัสรดา เมืองใจ 
43.5 น.ส.สรวีย  พรหมสมบัติ 
43.6 น.ส.นัทสรวง กาญจนกันทร 
43.7 นายชิน  ชุมชื่น 
43.8 น.ส.สุดารัตน ชางทำ 

 

44. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 (00390-91)(00486) แผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝายผลิตยา 
(สอบสัมภาษณวันท่ี 22 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.)  

 
44.1 น.ส.ธนชัชา สิทธิพานิช 
44.2 น.ส.จารุวรรณ จิตภูธโรจน 
44.3 นายชัยสิทธ์ิ เกิดสัตย 
44.4 น.ส.รววีรรณ เทศเทียน 
44.5 น.ส.สโรทัย มณีรัตน 
44.6 น.ส.ยุวนงค เชิงรัมย 
44.7 น.ส.ยุพาพร พยัคฆศักดิ์ 
44.8 น.ส.วิชุดา  คชรัตน 
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44.9 น.ส.บุศรินทร... 



44.9 น.ส.บุศรินทร สุบการ ี
44.10 น.ส.วิมลรัตน พรามวัล 
44.11 นายศิวกร  รักนาค 

 

45. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 (00428) แผนกบรรจุยาน้ำ 1 กองเภสัชกรรม 5 ฝายผลิตยา  
(สอบสัมภาษณวันท่ี 22 ก.พ.63 เวลา 09.00 น.) 

 

45.1 น.ส.มณฑกานต ลิ้มสำอางค 
45.2 น.ส.สุรัสวด ี คชรัตน 

 

46. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 (01053-58)(00700)(02607) แผนกงานผลิต 1 กองการผลิต โรงงานผลิตยา
รังสิต 1 (สอบสัมภาษณวันท่ี 2 มี.ค.64 ลำดับที่ 46.1 – 46.20 เวลา 09.00 น. 

ลำดับที่ 46.21 – 46.42 เวลา 13.00 น.) 
 

46.1 วาที่ ร.ต.ธศรัณย บุญรอด 
46.2 น.ส.จารุวรรณ วงษกล่ำ 
46.3 น.ส.กิตติญา ตาเสน 
46.4 นายสาโรช รักรอย 
46.5 นายมนัสวี  นาคพงษพันธ 
46.6 น.ส.ณิชา  กินนารี 
46.7 น.ส.พัตรจิรา จันทรแกว 
46.8 นายชรินทร กาทอง 
46.9 น.ส.นารีรัตน หอมจิตร 
46.10 นายสุกฤษฎิ์ หิรัณยรุจิกร 
46.11 น.ส.ศิริลักษณ ศรีหมุด 
46.12 นายพิทยชัย ใหญมีศักดิ์ 
46.13 นายกานต  เฟองบุญ 
46.14 น.ส.ศรัณยรัตน บุญคำภาว 
46.15 นายธีรวัฒน นามภักดี 
46.16 น.ส.อรนุช  อุนแทน 
46.17 นายพงศธร ครองบุญ 
46.18 นายอภิสิทธ์ิ ยินยอม 
46.19 นายภานุวัฒน ขุนณรงค 
46.20 นายวิศษิฏ สีนินทิน 
46.21 นายจิรวิชย อุเทนสุต 
46.22 วาที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ สีลิด 
46.23 น.ส.สวุนันท คันธพฤกษ 
46.24 น.ส.ชนิดา  สงยินดี 
46.25 น.ส.อวัสดา หลักหินลาด 
46.26 นายจักรพงศ ประสิทธิธรรม 46.27 น.ส.ลฎาภา... 
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46.27 น.ส.ลฎาภา คูนำวัฒนา 
46.28 นายอนิวัฒน หมกทอง 
46.29 นายปริญญา พรอมประดิษฐ 
46.30 นายขวัญณรินทร เกิดสูง 
46.31 น.ส.ศิภาพร สรรพสอน 
46.32 น.ส.สุพัตรา ศรีโชติ 
46.33 น.ส.วรรณิศา ประสานเกตุ 
46.34 นายศิรพัชน ศรสีดา 
46.35 นายวสุพล บัวพุฒ 
46.36 น.ส.ธัญญพร ไทยฉาย 
46.37 น.ส.จุฬารัตน ทองนอย 
46.38 น.ส.สธุิดา  ลานคำ 
46.39 นายพิทยา สังขศิลา 
46.40 น.ส.วาสิน ี หมัดรัง 
46.41 น.ส.จุฑาทิพย หลอดคำ 
46.42 น.ส.ชลธิชา ทวมมัย 

 

47. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 (01061-66)(02995)(00214) แผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลิตยา
รังสิต 1 (สอบสัมภาษณวันท่ี 2 มี.ค.64 ลำดับที่ 47.1 – 47.28 เวลา 09.00 น. 

ลำดับที่ 47.29 – 47.56 เวลา 13.00 น.) 
 

47.1 น.ส.บังอร  พูลลาภ 
47.2 น.ส.จิรารัตน สมบูรณ 
47.3 น.ส.เสาวลักษณ อุปการ 
47.4 น.ส.บุษราคัม มุงทองสิน 
47.5 น.ส.อนงค  กลอมทรัพย 
47.6 น.ส.นริศรา บินกุรุโม 
47.7 นายนครินทร รัตนะ 
47.8 นายจตุรงค แซเจียง 
47.9 นายธนพล จันทรสุวรรณ 
47.10 น.ส.อัมพาพร ศรแีกว 
47.11 นายกรกฤต กระจางนฤมลกุล 
47.12 น.ส.นันทนภัส ทองเปยม 
47.13 นายพรภัทร ไพสิฐวิทยางกูร 
47.14 วาที่ร.ต.หญิงวารีศา เกตุแกว 
47.15 น.ส.สุณิสา ปุงแปน 
47.16 นายนัฐพงศ ศรีรัตน 
47.17 น.ส.กมลทิพ ปกการะโถ 
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47.18 น.ส.ปารวีย... 



47.18 น.ส.ปารวีย พูดเพราะ 
47.19 นายพรเทพ กุลโสภณ 
47.20 น.ส.กาญจนพัชร ศราธพันธุ 
47.21 น.ส.ทิชากร อินอุนโชติ 
47.22 น.ส.ชมพูนุท กิติกูล 
47.23 น.ส.กิตติมา พงษบุญ 
47.24 น.ส.ชนินาถ สิริอรามวงศ 
47.25 นายอภิสิทธ์ิ สุขประสาร 
47.26 น.ส.กรรณธิมา ลิมปทีป 
47.27 นายยุทธนา ดีรักษา 
47.28 น.ส.วราพร โลมาธร 
47.29 นายสุรนาถ ชั้นดี 
47.30 น.ส.สภุาวด ี บุตระสิงห 
47.31 วาที่ร.ต.จุฑา ษมาพิสุทธิ์ 
47.32 น.ส.มณิตา ปานรัตน 
47.33 น.ส.มัลลิกา แสวงรัมย 
47.34 น.ส.วิมล  อรรฒทาน 
47.35 น.ส.ปณิตา มอญสะแก 
47.36 นายนันทวัฒน จันทรเทศ 
47.37 น.ส.ขัตติยา ศิริสมบัติ 
47.38 นายชาคริต ศรีเพียรเอม 
47.39 น.ส.รัตติยากร สุธรรมยอง 
47.40 น.ส.ลออรัตน เช็กศูนย 
47.41 นายพิสิฐ  วงษลคร 
47.42 น.ส.ศิริขวัญ วาจาจริง 
47.43 น.ส.ประภาพร ฝายจุระ 
47.44 น.ส.นีรนาท ทองเปราะ 
47.45 น.ส.ยุวด ี  สีดาสอน 
47.46 น.ส.ณัฎฐธิดา เพลินจิตร 
47.47 นายอภิชาติ อาสนะ 
47.48 นายนัฐพงศ กาเรียน 
47.49 นายระพีพงษ เพ็ชรสมร 
47.50 นายสรสิทธิ์ เทียนทอง 
47.51 นายแซม  พอเพียโคตร 
47.52 นายอังคาร รัตนะสงฆ 
47.53 นายพรเทพ สมัครการ 
47.54 นายณัฐวุฒิ ตรีกลางดอน 
47.55 นายสุรสิทธิ์  ไกรสิงห 
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47.56 น.ส.จันจิรา... 



47.56 น.ส.จันจิรา อินนุมพันธุ 
 

48. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 (01072) แผนกงานผลิต 3 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1  
(สอบสัมภาษณวันท่ี 2 มี.ค.64 เวลา 13.00 น.) 

 
48.1 น.ส.สุกัญญา มูลผดุง 
48.2 นายสุภฤกษ อ่ำทอง 
48.3 นายณัฐภัทร เนตรธิยา 
48.4 น.ส.รุงทวิา จุลศรี 
48.5 นายวุฒิภัทร แกนอาษา 

 

49. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 (01040)(00442) แผนกกระจายผลิตภัณฑสวนภูมิภาค กองคลังและกระจาย
ผลิตภัณฑ ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ (สอบสัมภาษณวันที่ 22 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 
 

49.1 นายกันตนพ บุญยืน 
49.2 น.ส.ณัฐรัตน บัวดวง 
49.3 นายวิทวัฒน ทาววงษา 
49.4 น.ส.กนกนันท ดำปาน 
49.5 น.ส.วิจิตรา ทัพชัย 
49.6 น.ส.จิรณัฐ ยางแดง 
49.7 น.ส.ณัฐณิชา นนทลักษณ 
49.8 นายนิธิต  กรานแหยม 
49.9 น.ส.วันวิสาข สายเสมา 
49.10 น.ส.ปราวีณา ศรีละมาย 
49.11 น.ส.ศิริพร  หงษทอง 
 

50. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 (01043) แผนกสำรองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝายบริหาร
พัสดุและผลิตภัณฑ (สอบสัมภาษณวันท่ี 22 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 

 

50.1 น.ส.กุศลิน บุญบันดาล 
50.2 น.ส.อุทัยวรรณ บัวเขียว 
50.3 นายอัฐฐพลน ศรีลาภะมาศ 
50.4 นายเนติพงษ คชชะ 
50.5 น.ส.วิยะดา ศรีวิไล 
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51. ตำแหนง..... 



51. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00363-71) แผนกบรรจุยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝายผลิตยา  
(สอบสัมภาษณวันที่ 22 ก.พ.64 ลำดับที่ 51.1 - 51.14 เวลา 09.00 น. 

  ลำดับที่ 51.15 - 51.25 เวลา 10.30 น. 
  ลำดับที่ 51.26 - 51.40 เวลา 13.00 น.) 

 

51.1 นายสหรัฐ  งามสาระ 
51.2 น.ส.พชรภัทร ภัทรเภตรา 
51.3 นายไพศาล มากประเสริฐ 
51.4 น.ส.วรรณวิษา ภักดิ์นิลรัตน 
51.5 นายวสันต  สัจมั่น 
51.6 น.ส.จุลจิตต จุลกรานต 
51.7 น.ส.สโรชา ปนวิเชียร 
51.8 นายสมประสงค สุขใจ 
51.9 นายสันติสุข บุระมาน 
51.10 นายเปรมศกัดิ์ นอยมาลา 
51.11 น.ส.อารยา จำคำ 
51.12 น.ส.อุไรวรรณ เวชชศาสตร 
51.13 น.ส.นภาพร อาชาวัฒนกุล 
51.14 นายวัชระ  ทองขาว 
51.15 น.ส.นันทรัตน ภูระยา 
51.16 น.ส.อารียา โกสินานนท 
51.17 น.ส.รพีพร ทองประสงค 
51.18 น.ส.จิราพัชร ศรีสมชัย 
51.19 น.ส.กรัญญา เหลือรักษ 
51.20 น.ส.สภุาวด ี มีพร 
51.21 น.ส.พัชริดา คงคาศรี 
51.22 น.ส.กรกมล จิตเร็ว 
51.23 น.ส.ปราณ ี พันธรูดี 
51.24 น.ส.สิริยากรณ ทวีศร ี
51.25 น.ส.ศิวะพร เหรียญทอง 
51.26 น.ส.พรพิมล ปานทุง 
51.27 น.ส.สุขใจ  ไทรยอย 
51.28 นายภควัต เรืองพัฒนทวี 
51.29 นายคีตะ  ศรีวิไล 
51.30 นายเทอดพงษ ค่ำคูณ 
51.31 น.ส.อัญมณี อาษากิจ 
51.32 น.ส.สุดารัตน เหมือนใจ 
51.33 น.ส.ธนิษฐา เกิดสุข 
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51.34 นายธนวัฒน... 



51.34 นายธนวัฒน เทียนทองดี 
51.35 นายพงศธร ปานนาค 
51.36 นายอภิวัฒน จันทยม 
51.37 น.ส.ชลชนก แผนสำริต 
51.38 น.ส.สริตา  ฤกษจันทร 
51.39 น.ส.กาญจนาวดี ศรีษะเสือ 
51.40 นายกษิดิ์เดช ฟุงเฟองวรชัย 

 

52. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00482) แผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝายผลิตยา 
(สอบสัมภาษณวันท่ี 22 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 

 

52.1 น.ส.อโนชา พึ่งธรรม 
 

53. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00492-00494) แผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝายผลิตยา 
     (สอบสัมภาษณวันท่ี 22 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 

 

53.1 น.ส.ปทมาวดี แสงศรี 
53.2 น.ส.ราตร ี งามสม 
53.3 นายชุตินธร สงศรีเมฆ 
53.4 น.ส.ปรีญาวัลย ปรุงใจ 
53.5 น.ส.สุทธิรัก พันธุเจริญ 
53.6 น.ส.อภิชญา วันส ี
53.7 น.ส.จัสมิน ยีมูดา 
53.8 น.ส.ปรางวเรศย ประเสริฐศร ี
53.9 นายนวปฎล นันติ 
53.10 น.ส.พรทิพย สุภาพ 

 

54. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00420-23)(00499-00503) แผนกยาเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3 ฝายผลิตยา 
(สอบสัมภาษณวันท่ี 23 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.) 

 
54.1 นายปรเมศร นอยทรง 
54.2 นางวิชญาพร ชิณวงศ 
54.3 น.ส.ปฐมาวด ี การะเกตุ 
54.4 นายทิวา  บุญรินทร 
54.5 น.ส.ชฎาพร หวังสกุล 
54.6 น.ส.สุกัญญา คลัดซิวา 
54.7 น.ส.สุพัตรา สวนมะลิ 
54.8 น.ส.พรพรรณ สินปรุ 
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54.9 น.ส.อริสรา.... 



54.9 น.ส.อริสรา รานอก 
54.10 น.ส.ลลิตา  กุบแกว 
54.11 นายกิตตินันท อนุศาสนนันท 
54.12 น.ส.วรางคณา บัวแยม 
54.13 น.ส.อภิญญา ดีเวียง 
54.14 น.ส.สธุิสา  อุไรรัตน 
54.15 น.ส.ปภัสสร แสนทาว 
54.16 น.ส.ศิรินณา ทับอุน 
54.17 น.ส.ปรียาภรณ กลั่นประสิทธิ์ 
54.18 นายอีมรอน ดาตูมะดา 
54.19 น.ส.จีระนันท ดิษฐเทศ 
54.20 นายอรรถพล จอนมา 
54.21 น.ส.กัณฐมณี อินทรสุข 
54.22 นายกิตชุฒิพงษ โคตะมะ 
54.23 น.ส.ประดับดาว อนันตกาล 

 

55. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00505)(02495) แผนกยาตานไวรัสเอดส กองเภสัชกรรม 4 ฝายผลิตยา  
(สอบสัมภาษณวันท่ี 23 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.) 

 

55.1 น.ส.วัลภา  สุบการี 
55.2 น.ส.สิริอร  จันทรลิลา 
55.3 นายสันติ  ชูสุข 

 

56. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00511) แผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1  
(สอบสัมภาษณวันท่ี 2 มี.ค.64 เวลา 09.00 น.) 

 

56.1 น.ส.ฐิรญาดา ไฝเมตตา 
56.2 นายภาณุวัฒน ราษฎรนิยม 
56.3 น.ส.กิตติมา เอ่ียมชัย 
56.4 น.ส.ทัศนีย ครองบุญ 
56.5 น.ส.รังษิมา ดวงแปน 
56.6 นายอัศวิน  โชคดีวนิชวัฒนา 
56.7 น.ส.สาวน ี หอมหวล 
56.8 นายอภิเบศร สดสายทอง 
56.9 น.ส.วธูสิร ิ สิงหแสง 
56.10 น.ส.นรินทรพร มหาเวก 
56.11 น.ส.อรปรียา ธงจันทร 
56.12 น.ส.ธรรญธร นอยสนิท 
56.13 นายกิตติพงษ เวณิกพัฒนกุล 
56.14 น.ส.อัญชล ี ตายพักตร 

57. ตำแหนง... 
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57. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.3/ม.6 (01005) แผนกผลิตพันธุเชื้อตั้งตน กองผลิตวัคซนี โรงงานผลิต (วัคซนี) 
ชีววัตถุ (สอบสัมภาษณวันท่ี 18 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.) 

 

57.1 นายสมพร ศรีมวง 
57.2 น.ส.มัณฑนา เรือนบัว 
57.3 นายธนัฏพันธุ สุขเกษม 

 
58. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.3/ม.6 (01011) แผนกงานผลิตวัคซนี กองผลิตวัคซีน โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
     (สอบสัมภาษณวันท่ี 18 ก.พ.64 เวลา 09.00 น.) 
 

58.1  น.ส.สุกัญญา โพธิ์สำนัก 
58.2 น.ส.ปวีณา ปาปะโต 
58.3 น.ส.สิทธิพร รุงแสง 

 

59. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00435) กองคลังและกระจายผลิตภัณฑฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ 
     (สอบสัมภาษณวันท่ี 23 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 
 

59.1  นายปริสุทธิ คูมณีจิรกุล 
59.2  นายศรุชา  อัครภัทรนิธิ 
 

60. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00459)(00552) แผนกสำรองผลิตภัณฑองคการ กองคลังและกระจาย-  
     ผลิตภัณฑ ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ (สอบสัมภาษณวันท่ี 23 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 
 

60.1  น.ส.ธิดาพร บุญฉิม 
60.2 นายสุวรรณ พันธุมั่น 
60.3 น.ส.เยาวเรศ  ดวงคง 
60.4 นายปริญญา ปยศักดิ์โชติกุล 
60.5  นายพงศธร นาวงษ 
60.6  นายชาญวิทย พลายแกว 
60.7 นายนัฐพล ภูเทศ 

 

61. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00478) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ 
        (สอบสัมภาษณวันท่ี 23 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.) 
 

 61.1 น.ส.ศิริลักษณ บุญวิเศษ 
61.2 น.ส.อติญา ภักดีสวัสดิ์ 

 61.3  น.ส.จิตติมา จันทรพิทักษ 
61.4 วาที่ร.ต.หญิงภานุกา พลเคน 
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62. ตำแหนง... 



62. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00097) กลุมการผลิต 2 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุมเบตา-แลคแตม 
       (สอบสัมภาษณวันท่ี 23 ก.พ.64 เวลา 13.00 น.)  
 

 62.1 นายสกล แจมแจง 
 62.2 นายธนพล จันทร 
 62.3 นายวัชรพล เห็มภาค 
 62.4 น.ส.ธิดาวรรณ เสขะสูตร 
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