
 

(ส ำเนำคู่ฉบับ) 
 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง (2) 

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

 ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ.2564 เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำร
สอบสัมภำษณ์ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงำน รวมจ ำนวน 17 อัตรำ และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำ รวมจ ำนวน 69 อัตรำ และลูกจ้ำงชั่วครำว รวมจ ำนวน 
40 อัตรำ เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ นั้น 
 

 องค์กำรเภสัชกรรม โดยฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด ได้ท ำกำรสอบสัมภำษณ์
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำน ตำมบัญชี
รำยชื่อแนบท้ำยประกำศ 
 

 ขอให้ผู้มีรำยชื่อตำมประกำศแนบท้ำยเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนตำมวันที่ก ำหนด ตั้งแต่เวลำ 
08.00 – 16.00 น. ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 

ต าแหน่ง สถานทีท่ดสอบปฏิบัติงาน 
 พนักงาน  
ต ำแหน่งที่ 1-3 , 7 องค์กำรเภสัชกรรม ถ.พระรำมที่ 6 
ต ำแหน่งที่ 4 องค์กำรเภสัชกรรม ต.ทับกวำง จ.สระบุรี 
ต ำแหน่งที่ 5 ร้ำนขำยยำองค์กำรเภสัชกรรม สำขำเทเวศน์ 
ต ำแหน่งที่ 6 องค์กำรเภสัชกรรม อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 
 ลูกจ้างประจ า  
ต ำแหน่งที่ 1-10 , 13-21 , 23-25 องค์กำรเภสัชกรรม ถ.พระรำมที่ 6 
ต ำแหน่งที่ 11 ร้ำนขำยยำองค์กำรเภสัชกรรม สำขำจรัญสนิทวงศ์ 

ต ำแหน่งที่ 12 
ร้ำนขำยยำองค์กำรเภสัชกรรม สำขำศูนย์รำชกำร           
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 

ต ำแหน่งที่ 22 องค์กำรเภสัชกรรม ต.ทับกวำง จ.สระบุรี 
 ลูกจ้างชั่วคราว  
ต ำแหน่งที่ 1 องค์กำรเภสัชกรรม ถ.พระรำมที่ 6 

 
 ส ำหรับผู้เข้ำรับ... 
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ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนทุกคน ภำยหลลังจำกเสร็จสิ้นวันทดสอบปฏิบัติงำนวันสุดท้ำยแล้ว 
ในวันท ำกำรถัดไปให้มำติดต่อขอรับเอกสำรตรวจสอบประวัติพิมพ์ลำยนิ้วมือที่แผนกงำนบุคคล กองบริหำรทุนมนุษย์ 
ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ องค์กำรเภสัชกรรม (พระรำม 6) ตั้งแต่เวลำ 08.00-12.00 น. ต้องมำรับเอกสำรทุกคน หำกไม่มำ
จะถือว่ำสละสิทธิ์ โดยองค์กำรเภสัชกรรมจะประกำศผลกำรทดสอบปฏิบัติงำนในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2565 ทำงเว็บไซต์ 
www.gpo.or.th  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกำศ ณ วันที่  12  มกรำคม พ.ศ.2565 

                
 (นำงสำวดนตรี  เกษสุวรรณสิงห์) 

รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 

 

http://www.gpo.or.th/


รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

พนักงาน 
 
1. ต ำแหน่ง นักกำรตลำด 5 (1711) กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

1.1     นำงสำวเฌอมำณัฎฐ์      ศรีวงค์ชัย        ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17 – 19 ม.ค.65 
  

2. ต ำแหน่ง นิติกร 4 (2058) แผนกงำนวินัย กองพนักงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำร ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
   
 2.1 นำงสำวภรภัทร  ปัญญวำนิช     ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17 – 18 ม.ค.65 
 2.2 นำยทิวัตถ์  พรหมอินทร์    ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19 – 20 ม.ค.65 
  
3. ต ำแหน่ง พยำบำล 4 (2311) แผนกกำรแพทย์และอนำมัย กองพนักงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำร ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
 
 3.1  นำงสำวณัชชำ  สำยบัว   ทดสอบปฏิบัติวันที่ 21, 24 ม.ค.65 
 3.2  นำงสำวอุบลรัตน์  สุขสมบัติ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 28, 31 ม.ค.65 
 3.3  นำงสำวรัชณีกร  แดนดงยิ่ง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 4, 7 ก.พ.65 
      
4. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำร 4 (2584) แผนกแผนงำนและบริหำรคลังวัคซีน กองสนับสนุนโรงงำน โรงงำนผลิต 
   (วัคซีน)ชีววัตถ ุ 
 
 4.1  นำงสำวณัฐปภัสร์  โกมลมำลย์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 27, 31 ม.ค.65 
 4.2  นำยปรัชญำ  ปำนแม้น ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26, 31 ม.ค.65 
 4.3  นำงสำวสุเพ็ญรัตน์  ทองนิล ทดสอบปฏิบัติวันที่ 21, 31 ม.ค.65 
 4.4  นำงสำวเมทินี  ภูชมศรี ทดสอบปฏิบัติวันที่ 20, 31 ม.ค.65 
 4.5  นำงสำวสิริพร  ภูพันดุง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25, 31 ม.ค.65 
 4.6  นำงสำวศุจีภรณ์  กุดั่นนิล ทดสอบปฏิบัติวันที่ 24, 31 ม.ค.65 
 4.7  นำงสำวณิชำภัทร  สงประชำ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19, 31 ม.ค.65 
 4.8  นำยปภำวิชญ์  ผดุงโภชน ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 18, 31 ม.ค.65 
 4.9  นำยกฤตณัฐ  กำญจนกันทร์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17, 31 ม.ค.65 
 
5. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรขำย 2 (0808) แผนกร้ำนค้ำ 4 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
  
  5.1 นำงสำววริดำ   เอ่ียมรอด   ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
 5.2  นำยนนทนัท  ธนะสูตร  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-20 ม.ค.65  
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6. ต ำแหน่ง… 



6. ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (1997) สำขำภำคใต้ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 
  6.1  นำงสำวรำตรี  ปำญรัตน์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 18-20 ม.ค.65 
  6.2  นำงสำวกัญญำทิพย์ เฉิดฉิ้ม  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 18-20 ม.ค.65 
 
7. ต ำแหน่ง พนักงำนกำรผลิต 1(2153) แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
 
  7.1 นำยนภัสกร  แก้วยศ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
  7.2 นำงสำวจรินทร์ธร  รื่นรัมย์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
  7.3  นำยปรเมศร์  น้อยทรง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
  7.4  นำงสำวปุณฑริกำ  ส่งศรีเมฆ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
 

ลูกจ้างประจ า 
 
1. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42969) แผนกพัฒนำศักยภำพผู้น ำ กองพัฒนำทุนมนุษย์ ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
 
   1.1 นำงสำวอภิชญำ  ภูริวรำนนท์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-20 ม.ค.65  
 
2. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (32530) แผนกจัดซื้อ 1 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 
  2.1  นำงสำวศศิวิมล  เกษรบัว  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
   
3. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (32531) แผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  
  3.1  นำยนรำธร  ประชำดำ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 18-19 ม.ค.65 
   
4. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (30596-98) แผนกแผนงำนจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจำย 
    ผลิตภัณฑ์ ฝ.บริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 
  4.1  นำงสำวธัญพร  ชูประสิทธิ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65  
  4.2 นำงสำวจิตต์รวี  เอนกนงค์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
  4.3 นำงสำวทิพย์สุดำ วงษ์ดี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-20 ม.ค.65 
  4.4  นำงสำวกรณิกำ  ศรีกันหำ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-20 ม.ค.65 
  4.5  นำงสำวปวีณำ  ไชยรบ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 21, 24 ม.ค.65 
  4.6  นำยนิอนัส วิลัยริด   ทดสอบปฏิบัติวันที่ 21, 24 ม.ค.65 
  4.7  นำงสำวปฐมำวดี  ปรีชำ   ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 ม.ค.65  
  4.8  นำงสำวสุกัญญำ  ภูลำยยำว ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 ม.ค.65   
  4.9  นำงสำวพัชรำภรณ์  ดุจรักษ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 27-28 ม.ค.65 

- 4 - 

4.10 นำงสำว... 



  4.10  นำงสำวมัลลิกำ  ยำวุฒิ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 27-28 ม.ค.65  
  
5. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (30567) กองพัฒนำระบบคุณภำพ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
  
  5.1  นำงสำวเสำวณีย์  จิตรนอก ทดสอบปฏิบัติวันที่ 18 ม.ค.65  
  5.2  นำงสำวศุภรัตน์  ทองอะคล้ำว ทดสอบปฏิบัติวันที่ 21 ม.ค.65 
  5.3  นำงสำวกัลยำพร  โดดหนู  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17 ม.ค.65 
  5.4  นำยกิตติวัฒน์  วุธำทิตย์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 20 ม.ค.65 
 
6. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20610) แผนกนิติกรรมสัญญำ กองกฎหมำย ส ำนักอ ำนวยกำร 
 
  6.1 นำยธนพล  โภควัฒน ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
  6.2 นำยพีรวัส  ขอบทอง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-20 ม.ค.65 
  
7. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20393) แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 

 
 7.1 นำยอนันต์ชัย  อนันตวิภำค ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
 
8. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20524-25) ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 
  8.1 นำยรัชชำนนท์  สกุลงำม ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
   
9. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20541) แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล กองกำรขำยภำครัฐ ฝ่ำยกำรตลำด  
     และกำรขำย 
 
 9.1 นำงสำวพรสวรรค์  วงษ์ศักดิ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-20 ม.ค.65 
 
10. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20533-35) แผนกร้ำนค้ำ 1 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 
  10.1  นำงสำวพรณิชำ  มิตรสมำน ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
  10.2  นำยชญำนิน  ผดุงชอบ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
  10.3  นำงสำวลออรัตน์  สำยบุตร  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 18-19 ม.ค.65 
  10.4  นำงสำวรัชชำ  คงมำก  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 18-19 ม.ค.65 
  10.5  นำงสำวนันทรัตน์  ภู่ระย้ำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-20 ม.ค.65 
  10.6  นำยกฤตบุญ  ลีลำไว  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-20 ม.ค.65 
  
 
 

11. ต ำแหน่ง... 
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11. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20538) แผนกร้ำนค้ำ 3 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 
  11.1 นำยตรีธวัฒน์  ถำวรวิทย์วรำกุล ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
 
12. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20539)(22202) แผนกร้ำนค้ำ 5 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 
  12.1 นำยพัฒน์ชนม์  เปรมอ่อน ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-20 ม.ค.65 
  12.2 นำงสำวนลินี   พัดศรี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
  12.3 นำยรัตนพงษ์   บุญชำญ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
  12.4  นำงสำววรำภรณ์ สรรพสอน ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-20 ม.ค.65 
 
13. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (22015) ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
      
  13.1  นำยปรเมศร์   หนำเเน่น ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
  13.2  นำงสำวจันทร์จิรำ  เอ่ียมผิว  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-20 ม.ค.65 
 
14. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20504)(20471) แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำร 
     พัสดุและผลิตภัณฑ์  
 
  14.1  นำงสำวกัลยำรัตน์  นำคน้อย ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
  14.2  นำงสำวกุณภำ  อุบลวัตร  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-20 ม.ค.65 
  14.3  นำงสำวภิรมย์ญำ  สว่ำงกิจ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
  14.4  นำงพัชริตำ  จอน้อย  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-20 ม.ค.65 
   
15. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (11451) แผนกมำตรฐำนวัตถุดิบ 1 กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 
 15.1 นำงสำวทิพย์ผกำ  วงษำโรจน์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17 ม.ค.65 
 15.2 นำงสำวจุฑำมำศ  ยำวิรำช ทดสอบปฏิบัติวันที่ 18 ม.ค.65 
 15.3 นำงสำวสิรินยำ  พันธำ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19 ม.ค.65 
  
16. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (10102)(10479) แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 2 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์  
     ฝ่ำยประกันคุณภำพ  
   

  16.1 นำงสำวจิตรำนุช  โปรยบ ำรุง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-20 ม.ค.65 
  16.2 นำงสำวณิสรำ  เกษมจันศิรินนท์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
 16.3 นำงสำวรุจิรำ  เมืองแสน ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-20 ม.ค.65 
 16.4 นำงสำวศริน  ใต้ระหันต์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
 
   17. ต ำแหน่ง… 
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17. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (11013) แผนกควบคุมคุณภำพวัคซีน 1 กองประกันคุณภำพวัคซีน กำรประกัน 
     คุณภำพชีววัตถุ  
 
  17.1 นำงสำวสุพรรษำ  แสนจันทร์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
 
18. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (02777)(01046)(00092-94)(02190)  กลุ่มกำรผลิต 1 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะ 
     กลุ่มเบตำ-แลคแตม  
 
 18.1 นำงสำวภำวิดำ  เนตรน้อย ทดสอบปฏิบัติวันที่ 20-21 ม.ค.65 
 18.2 นำยณัชพล ค ำวงศ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26-27 ม.ค.65 
 18.3 นำงสำวอรณิชำ  กรกมลวนิช ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26-27 ม.ค.65 
 18.4 นำยอัฐฐพลน์ ศรีลำภะมำศ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
 18.5 นำงสำวนุศรำ พำวงค์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26-27 ม.ค.65 
 18.6 นำงสำวนิรมล เฉลิมมิตร ทดสอบปฏิบัติวันที่ 18-19 ม.ค.65 
 18.7 นำงสำวกัณฐมณี  อินทร์สุข ทดสอบปฏิบัติวันที่ 20-21 ม.ค.65 
 18.8 นำยจิรเมธ ทองเอ่ียม ทดสอบปฏิบัติวันที่ 24-25 ม.ค.65 
 18.9 นำยสรวิศ  คงทน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
 18.10 นำงสำวฐิติรัตน์  ชัยนิคม  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26-27 ม.ค.65 
 18.11 นำยณัฐพงษ์ จิตสถิ่น  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65  
 18.12 นำยธนบดี  บุญวงษ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 24-25 ม.ค.65 
 18.13 นำงสำวสุรีรัตน์ วรรณกูล ทดสอบปฏิบัติวันที่ 24-25 ม.ค.65 
 18.14 นำยอนุเทพ พรหมลิ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 20-21 ม.ค.65 
 18.15 นำงสำวอุไรวรรณ เวชชศำสตร ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 18-19 ม.ค.65 
 
19. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (01048)(00097-98) กลุ่มกำรผลิต 2 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
 
 19.1 นำงสำวธนกร  เต็มลักษมี ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
 19.2 นำงสำวศศิธร  บัวแก้ว ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-21 ม.ค.65 
 19.3 นำงสำวชิดชนก  ศรีประไหม ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
 19.4 นำงสำวสุดำรัตน์  สิงห์ด ำ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-21 ม.ค.65 
  
20. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (02545)(02733) กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 
  20.1 นำยศิวกร ศรีธนโชษิต ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
  20.2 นำยจีรศักดิ์  บุญภำค ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
  20.3 นำยวัชรพล  คงเสรีด ำรง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
  20.4 นำยชำติวุฒิ  ตั้งตระกูล ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
  20.5 นำงสำวสว่ำงจิตต์  แสนกล้ำ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 

21. ต ำแหน่ง… 
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21. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (02214) แผนกพัฒนำกระบวนกำรผลิต กองมำตรฐำนกำรผลิต ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

  21.1 นำงสำวสโรชำ  ปิ่นวิเชียร ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
  21.2 นำงสำวธัญชนก  พัฒนสว่ำง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
  21.3 นำงสำวมณีนุช  ค ำดี ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-20 ม.ค.65 
  21.4 นำงสำวมุกธิดำ  สำยสกุลรัตน์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19-20 ม.ค.65 
   
22. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (01011) แผนกงำนผลิตวัคซีน กองผลิตวัคซีน โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
 

  22.1 นำยวสุพล  บัวพุฒ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
  22.2 นำงสำวธรรญธร  น้อยสนิท ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-18 ม.ค.65 
 
23. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (02734) แผนกส ำรองวัตถุดิบ 1 กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำรพัสดุ 
     และผลิตภัณฑ์  
 

  23.1 นำยวุฒิพงษ์  ปงลังกำ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
  23.2 นำงสำวปภัชญำ  สิงหวรรณะ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
  23.3 นำงธนำลัย  ชัยวัฒน ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
   

24. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (00477) แผนกส ำรองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำรพัสดุ 
     และผลิตภัณฑ์  
 

  24.1 นำยณัฐพล  งำมสม ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
  24.2 นำงสำวณัฐวลี  บุญส่ง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
  24.3 นำยนพพร  โพธิ์บุรีพำนิช ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17-19 ม.ค.65 
   

25. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (02265)(02557) แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง  กองคลังและกระจำย 
     ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์  
 
  25.1 นำยปัญญำ  เพ็ชรบุรี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17 ม.ค.65 
  25.2 นำยณัฐพงศ์  ผ่องใส  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 18 ม.ค.65 
  25.3 นำยธนัท  แสงซื่อ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19 ม.ค.65 
  25.4 นำยจักรำชัย  บุญงอก  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 20 ม.ค.65 
  25.6 นำงสำวสุกัญญำ  น่วมคง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 21 ม.ค.65 
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ลูกจ้ำงชั่วครำว..... 



ลูกจ้างช่ัวคราว (สิ้นสดุสัญญาจ้าง 31 ธันวาคม 2565) 
 
1. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (40151-52) แผนกมำตรฐำนวิเครำะห์คุณภำพด้ำนเภสัชภัณฑ์ กองสอบเทียบและ 
    ทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร  
 
  1.1 นำยขุนพลศักดิ์  สมพงษ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17 ม.ค.65 
  1.2 นำงสำวศุภนันต์  เผือกสูงเนิน ทดสอบปฏิบัติวันที่ 18 ม.ค.65 
  1.3 นำยศรำยุธ   จ ำปีพันธ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 19 ม.ค.65 
     

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