
 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน และมีสิทธิทดสอบจิตวิทยา  

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 
---------------------------------------- 

 

 ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 2 ธันวำคม 2565 เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงำน        
รวมจ ำนวน 17 อัตรำ และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำ รวมจ ำนวน 89 อัตรำ และลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 15 อัตรำ   
รวม 121 อัตรำ เข้ำรับกำรสอบข้อเขียน นั้น 
 

 องค์กำรเภสัชกรรมโดยฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัดได้ท ำกำรสอบข้อเขียน เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน ตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ 
 

 ขอให้ผู้มีรำยชื่อตำมประกำศ ด ำเนินกำรดังนี ้   
            1. น ำส่งเอกสำรหลักฐำนตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำงนี้ โดยสแกนเป็นไฟล์เอกสำร PDF หรือถ่ำยรูป 
เอกสำรให้เห็นรำยละเอียดชัดเจน ส่งมำยัง Email : Recruitgpo.hr@gmail.com ภำยในว ันที่ 19 มกราคม 2566 
เวลา 23.59 น. เท่านั้น โดยองค์การเภสัชกรรมจะถือว่าท่านยืนยันการใช้ Email ตาม Email ที่น าส่งเอกสาร   
                 2. องค์กำรเภสัชกรรมจะส่งรำยละเอียดกำรเข้ำรับกำรทดสอบจิตวิทยำในหัวข้อ “แบบทดสอบ
สมรรถภำพในกำรปฏิบัติงำนขั้นพ้ืนฐำน” (BCA : Basic Competency Assessment) ให้ผู้ที่มีรำยชื่อตำม
ประกำศและส่งเอกสำรครบ ผ่ำน Email ที่ยื่นเอกสำรข้ำงต้น ภำยในวันที่ 24-25 มกราคม 2566 
 3. ให้ผู้ที่มีรำยชื่อและส่งเอกสำรครบตำมประกำศนี้  เข้าไปท าการทดสอบจิตวิทยาฯ ได้ตั้งแต่      
วันที่  26-30 มกราคม 2566 ทั้งนี้ องค์กำรเภสัชกรรมจะน ำผลกำรทดสอบจิตวิทยำใช้ เป็นส่วนประกอบใน                  
กำรสัมภำษณ์และพิจำรณำผล   
  

 *หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนไม่น าส่งเอกสารหลักฐานตามวันที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ 
    องค์กำรเภสัชกรรมขอสงวนสิทธิกำรพิจำรณำเอกสำรหลักฐำน ส ำหรับผู้ที่น ำส่งเอกสำรหลักฐำน
ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดเท่ำนั้น 
 
 
 

เอกสำรหลักฐำน... 
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เอกสารหลักฐานที่ต้องน าส่ง (โปรดระบุเลขประจ ำตัวสอบด้วย) 
 

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

   • วุฒิ ม.3 - ปวส.  
   - ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) (ทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง) 
 2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
 3. หลักฐำนผ่ำนกำรตรวจเลือกทหำร (เฉพำะผู้สมัครสอบเพศชำย) สด.8 หรือ สด.43 เท่ำนั้น 
 4. ส ำเนำผลคะแนนทดสอบภำษำอังกฤษตำมที่ก ำหนด (เฉพำะต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1393)  
              นิติกร 4 (1225)(1605) บุคลำกร 4 (0134))  
 5. หนังสือรับรองประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เฉพำะต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1306)) 
 

 ก ำหนดประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลำ 15.00 น.           

ทำงเว็บไซต์ www.gpo.or.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกำศ ณ วันที่   12  มกรำคม พ.ศ.2566 
 

                
 

 (นำงสำวดนตรี  เกษสุวรรณสิงห์) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
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เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน และมีสิทธิทดสอบจิตวิทยา  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

พนักงาน 
 

1. ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ 5 (2482)  แผนกควบคุมคุณภำพวัคซีน 1 กองประกันคุณภำพวัคซีน กำรประกัน
คุณภำพชีววัตถุ            

1.1  101002 นำงสำวประภัสสร  จิตเที่ยง 
1.2 101008 นำยบดินทร์ วีระสุข 
1.3 101010 นำยพงศธร ค ำคูณ 
1.4 101012 นำงสำวภคินี มำนะเจริญสุข 
       

2. ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ 4 (1495)  แผนกมำตรฐำนและวิเครำะห์คุณภำพด้ำนเภสัชภัณฑ์ กองสอบเทียบและ 
    ทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร            

 2.1 102004 นำงสำวญำนิกำ   ศักดิ์บริบูรณ์ 
                                     

3. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 4 (1949) แผนกระบบงำนขำย กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ                
    ส ำนักอ ำนวยกำร         
 3.1  103001 นำยพรรษชนม์ กุตัน 
 3.2  103003 นำยพงศ์ศิริ เกษตรสิน 
 3.3 103004 นำยอนันต์ วุฒิกรณ์ 
 3.4 103006 นำยณัฐพงษ์ วรชิน 
 3.5 103009 นำยประทีป ศรีวิภำค 
 3.6 103011 นำยพชร ศัลยำนุบำล 
 3.7 103013 นำยธนกฤต วังธนสุวรรณ 
 3.8 103014 นำยทศพล โพชะเรือง 
 3.9 103021 นำยสิทธิวัฒน์ ศิริวัฒน์ 
 3.10 103025 นำยคุณำนนท์ ตั้งเสริมกิจสกุล 
 3.11 103029 นำยธนำธิป หัสดินทร ณ อยุธยำ 
 3.12 103030 นำงสำวสุมนตรำ บัวเบำ 

 3.13 103035... 
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 3.13 103035 นำยวิศรต ถ้ ำเพชร 
 3.14 103037 นำงสำวศุภิสรำ โพธิ์เอ่ียม 
 3.15 103041 นำยธนัท แสงซื่อ 
 3.16 103042 นำยลัทธพล สังคสิน 
 

4. ต ำแหน่งวิศวกร 4 (1306)  โรงงำนผลิตยำรังสิต 1           
   

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
    

5. ต ำแหน่งวิศวกร 4 (1393)  กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

6. ต ำแหน่งนิติกร 4 (1225)(1605) แผนกนิติกรรมสัญญำ กองกฎหมำย ส ำนักอ ำนวยกำร    
  

  6.1 106003 นำงสำวณัฐชยำ  เนืองทอง 
  6.2 106006 นำงสำวกมลภรณ์  วงศ์พระลับ 
 

7. ต ำแหน่งบุคลำกร 4 (0134)  กองพนักงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำร ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
 

  7.1 107001 นำงสำวณัฐรุจำ  เครือวงศ์ 
 

8. ต ำแหน่งนักอำชีวอนำมัย 4 (2534)  กองสนับสนุนโรงงำน โรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ 
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

9. ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ 4 (2086)  แผนกควบคุมคุณภำพชีววัตถุ 1 กองประกันคุณภำพชีววัตถุ กำรประกัน 
    คุณภำพชีววัตถุ          
 

  9.1 109002 นำยณัฐวุฒิ  เครือแก้ว 
  9.2 109008 นำงสำวณัฐณิชำ  จ ำปำแดง 
  9.3 109010 นำงสำวสุพรรษำ  สนธยำสโมสร 
  9.4 109014 นำยเนติรัฐ  คชชะ 
  9.5 109021 นำงสำวผกำมำศ  ระแวงสูงเนิน 
  9.6 109025 นำงสำวจิตติสำ  สถิติรัต 
  9.7 109030 นำงสำวอัญธิมำศ  ทองเต่ำหมก 
  9.8 109032 นำงสำวชนำกำนต์  บุญยิ่งยง 

9.9 109034... 



- 5 - 

  
 

  9.9 109034 นำงสำวจรรยพร  ทับประทุม 
  9.10 109042 นำงสำวไอริณ  สุขขำ 
  9.11 109044 นำยตรัยภูมิ  ปัญโญ 
  9.12 109045 นำงสำวอัญชลี  สุขเกษม 
  9.13 109048 นำงสำววิชญำดำ  หำสุข 
    

10. ต ำแหน่งพนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2696) แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot scale กองกำรผลิต    
      โรงงำนผลิตยำรังสิต 1           
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
    

11. ต ำแหน่งพนักงำนกำรขำย 2 (0806) แผนกร้ำนค้ำ 4 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
             

   11.1 111005 นำงสำวบัณฑิตำ  เจียมสมบุญ 
    

12. ต ำแหน่งพนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1342) กองกำรผลิต 1 โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
              

   12.1 112006 นำยศิระพงษ์  สกุลปั่น 
         

13. ต ำแหน่งพนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (1310)  แผนกบริกำรและตรวจสอบควำมถูกต้องห้องปฏิบัติกำร                
      กองกำรบรรจุ โรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ          
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
      

14. ต ำแหน่งพนักงำนพัสดุ 2 (2701)  แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

   14.1 114002 นำยปัญญำ  เพ็ชรบุรี  
    

15. ต ำแหน่งพนักงำนเทคนิคกำรผลิต 2 (2419)  แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
    

16. ต ำแหน่งผู้ช่วยพนักงำนวิทยำศำสตร์ 1 (2595)  แผนกบรรจุ 2 กองกำรบรรจุ โรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ    
      

    16.1 116001  นำงสำวปำริชำติ  บุญสุข 

    16.2 116002  นำงสำวสุพรรษำ  แสนจันทร์ 

    16.3 116008  นำยพงศ์ศิริ  บุญเกิด 

    16.4 116009  นำยธนพงษ์  พิมลพันธุ์ 

16.5 116010... 
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    16.5 116010  ว่ำที่ ร.ต.พลนลิน  ภควัตประเสริฐ 

    16.6 116011  นำงสำวสุธำวี  เม่ำกลำง 

    16.7 116015  นำยวัชรชัย  อุปโคตร 

    

ลูกจ้างประจ า 
 

1. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ป.โท (50612)  กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
              

  1.1 201006 นำยปณิธำน  จ ำจิตต์ไว 
  1.2 201014 นำงสำวภิรมย์ญำ  ทองขำว 
  1.3 201022 นำงสำวณัฐติกำ  แห่งสมัย 
  1.4 201028 นำงสำวณัฐธยำณ์  พจน์ธรรม 
  1.5 201029 นำยปริญญำ  พลจันทร์ 
  1.6 201031 นำงสำวชัชรีย์  เอ่ียมส ำรำญ 
  1.7 201032 นำยธีวัฒน์  เย็นเพ็ชร 
  1.8 201037 นำงสำวทิพำพรรณ  ด ำเกำะ   
 

2. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (40332)  แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ 2 กำรประกันคุณภำพ    
    โรงงำนผลิตยำรังสิต 1          
 

 2.1 202022 นำยจิรพนธ์ แสงมงคลพิพัฒน์ 
 2.2 202023 นำงสำวอำรยำ วนมงคล 
 2.3 202029 นำงสำวพรธีรำ ค ำใจหนัก 
 2.4 202038 นำงสำวณิชำรีย์ เย็นศักดิ์ศรี 
 2.5 202055 นำงสำวเบญจวรรณ มะลิทอง 
    

3. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42121)  แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล กองกำรขำยภำครัฐ             
    ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย           
 

  3.1 203008 ว่ำที่ ร.ต.อธิวัฒน์ เชำว์วัฒนรัตน ์
 
 
 

4. ต ำแหน่งลูกจ้ำง... 
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4. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42123)  แผนกกำรขำยเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กองกำรขำยภำครัฐ         
    ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย          
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

5. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42974) แผนกอัตรำก ำลัง กองกลยุทธ์และนโยบำยทุนมนุษย์ ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
   

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
  

6. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42905)  แผนกงำนธุรกำรและสนับสนุนโรงงำน กองอ ำนวยกำร โรงงำนผลิตยำรังสิต 1                 
 

  6.1 206006 นำยณัชพล  โกษะ 
  6.2 206039 นำงสำวปิยะพร  แซ่ตั้ง 
   

7. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42971)  แผนกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กองบริหำรทุนมนุษย์ ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
   

8. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42113) แผนกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล กองกำรขำยภำครัฐ ฝ่ำยกำรตลำด 
    และกำรชำย            
  

  8.1 208003 นำยปริตต์ ทีฆภำคย์วิศิษฎ์ 
  8.2 208006 นำยปูรณ์ดิษย์ ประยรูพีรพุฒิ 
 

9. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (40090)  กลุ่มวิชำกำรและประสำนงำนวิจัยทำงคลินิก สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

  9.1 209007 นำงสำวณัฐธิพรรณ  เสริมศิริ 
 9.2 209010 นำงสำวพิชชำภำ  เขมะวำนิช  
 9.3 209011 นำงสำวรุจยำ  พรวรรณนะชัย  
  9.4 209016 นำงสำวสุริชำ  อินหันต์ 
 9.5 209017 นำงสำวฑิฆัมพร  บุญบันดำล 
 9.6 209020 นำยณัฐสิทธิ์  สิทธิชัย 
 9.7 209024 นำงสำวธนัชพร  ยืนยงวัฒนำ 
 9.8 209028 นำงสำวศศิธร  บัวแก้ว 
 9.9 209030 นำยพีรณัฐ  ปัสนำนนท์ 
 9.10 209031 นำงสำววีระยำ  สุดำ 
 9.11 209032 นำยสุรเดช  พรมแตง 

9.12 209035... 
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 9.12 209035 นำงสำวธัญรัชต์  อธิจำรุเดช 
 9.13 209036 นำงสำวปิยะฉัตร  ยิ้มแก้ว 
  

10. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (40611)  กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
   

  10.1 210003 นำงสำวกัญญภัค กอธนะกุล 
  10.2 210008 นำงสำวศุภำงค์ ศรีประโพธ 
  10.3 210012 นำยสรณกร ชวยกระจ่ำง 
  10.4 210014 นำงสำวพุทธรักษำ เงินสลุง 
  10.5 210019 นำงสำวลักษมณ อำจคิดกำร 
  10.6 210027 นำงสำวกรระวี ศรีสุมำ 
  10.7 210028 นำงสำวญำณิน แจ่มใส 
  10.8 210031 นำงสำวณัฎฐณิชำ ลิ้มเจริญ 
  10.9 210037 นำงสำวอุสมำ ดอแต 
  10.10 210039 นำยธนกร ตั้งด ำรงทรัพย์ 
  10.11 210040 นำงสำวอังกินันท์ บวบนำ 
  10.12 210042 นำงสำวฌำนิยำ โสระเสำว์ 
  10.13 210046 นำยชุมศิลป์ วงษ์นิกร 
  

11. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42164)  แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ 2 กำรประกันคุณภำพ 
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1          
 

  11.1 211005 นำงสำวศศิวรรณ แก้วนิล 
  11.2 211014 นำยกิตติพงศ์ ศรีอุทัย 
  11.3 211016 นำงสำวปภำวดี พรมประสิทธิ์ 
 

12. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (30400)  แผนกยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
        

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

13. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (30394)  แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ  
  

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน – 
 
 

14. ต ำแหน่งลูกจ้ำง... 
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14. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (32535) แผนกคลังพัสดุ กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
                 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
  

15. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (30447)(32753)  แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภำค กองคลังและกระจำย 
     ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์         
  

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

16. ต ำแหน่ง.ลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (30104)  แผนกพัฒนำระบบคุณภำพ 1 กองพัฒนำระบบคุณภำพ  
     ฝ่ำยประกันคุณภำพ         
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

17. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (32556)  แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและ 
     ผลิตภัณฑ ์         
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

18. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวส  (30451)(32742) แผนกคลังพัสดุ กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

19. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (32974)  แผนกงำนผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale กองกำรผลิต 
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1          
                 

   19.1 219003 นำยณัฐวัฒน์  นิ่มสะอำด 
   19.2 219009 นำยดนุพร  สุขเสงี่ยม 
   19.3 219010 นำยสุขเกษม  วงษ์น้อย 
  

20. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (32462)  แผนกบริหำรกำรสั่งซื้อ 3 กองบริหำรกำรสั่งซื้อ  
      ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์               
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

21. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวส. (32072)(30456)  แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจำย 
     ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์        
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน – 
22. ต ำแหน่งลูกจ้ำง... 
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22. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20610)  แผนกนิติกรรมสัญญำ กองกฎหมำย ส ำนักอ ำนวยกำร 
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

23. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20379)  แผนกยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
    

24. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20393)  แผนกบรรจุยำเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ำยผลิตยำ 
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

25. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (21060)  แผนกงำนผลิต 2  กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1    
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
    

26. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20237)  แผนกงำนผลิต 3 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
   

27. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20471) แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ กองจัดซื้อและส ำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและ 
     ผลิตภัณฑ์ 
 

   27.1 227008 นำงสำวกำนต์ทิตำ วันอยู ่
   

28. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20525)  ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
   

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

29. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20527)  กลุ่มงำนลูกค้ำสัมพันธ์ กองบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรตลำดและ    
     กำรขำย 
     

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
    

30. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20541)  แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล กองกำรขำยภำครัฐ          
     ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย           
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

31. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (20536)  แผนกร้ำนค้ำ 2 กองกำรขำยภำคเอกชน  ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน – 
32. ต ำแหน่งลูกจ้ำง... 
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32. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (22754)  แผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์      
      ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์          
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
   

33. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (22610)(22755)  แผนกส ำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอ่ืน กองคลังและกระจำย 
      ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ ์       
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
   

34. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ปวช. (22337)  แผนกงำนผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale กองกำรผลิต 
             โรงงำนผลิตยำรังสติ 1         
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
   

35. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (10032)  แผนกตรวจสอบคุณภำพจุลชีววิทยำ 1 กองตรวจสอบคุณภำพทำง 
     จุลชีววิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ        
 

   35.1 235002 นำงสำวศศิธร สอนน้อย 
   35.2 235004 นำยวัชรพล คงเสรีด ำรง 
   35.3 235011 นำงสำวชุติมำ เคนซุ้ย 
   

36. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (10566)  แผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์      
     ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

   36.1 236005 นำงสำวสุพัตรำ ลีลำพจน์สกุล 
   36.2 236008 นำงสำวจุฑำทิพย์ สุวรรณภูเต 
    

37. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์  (12619)  กลุ่มวิจัยชีววัตถุ สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
    

   37.1 237002 นำงสำววัชรวำท ี ปลื้มกมล 
    

38. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (12199)  กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

   38.1 238001 นำงสำวชนำภำ จ ำปำนิล 
   38.2 238002 นำยพิทักษ์ สมำนทอง 
   38.3 238003 นำงสำวนนทิยำ ชื่นจิตร 
   38.4 238004 นำงสำวปฎิญำกร นิลละออ 

39.5 238006... 
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   39.5 238006 นำงสำวสุดำรัตน์ เนินหำด 
   39.6 238007 นำงสำวสุภัสสรำ กุลนี 
      

39. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (10340)(10341)  แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1กองบริหำรระบบ 
     คุณภำพ 1 กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

   39.1 239002 นำงสำวกฤษศินี สุ่มแก้ว 
   39.2 239006 นำงสำวสุนิสำ เพ็ชรพันธ์ 
   39.3 239007 นำงสำวอริสษำ ไปล่โสภณ 
   39.4 239010 นำยธนำภัทร จันทร์ยิ้ม 
   39.5 239012 นำงสำวเกษรินทร์ รุจิศักดิ์ 
   39.6 239013 นำงสำวบัณฑิตำ สุทธิสำร 
   39.7 239015 นำยภำณุจิตร ศรียำรันต์ 
   39.8 239018 นำงสำวฟ้ำรุ่ง ม่วงเปลี่ยน 
   39.9 239020 นำงสำวปำริสำ จินดำเพ็ง 
   39.10 239022 นำยกิตติศักด์ิ อู่ทรัพย์ 
   39.11 239023 นำยปรเมศวร์ สองทุ่ง    
 

40. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (11015)  แผนกประกันคุณภำพวัคซีน กองประกันคุณภำพวัคซีน 
      กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ       
 

   40.1 240001 นำงสำวอัญมณี เภำจี่ 
   40.2 240002 นำงสำวชนิสรำ พรหมปัญญำ 
    

41. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (10592)  กลุ่มงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์ 
     สถำบันวิจัยและพัฒนำ      
 

   41.1 241001 นำยวรรตนันท์ แก้วศรีหำวงษ์ 
   41.2 241004 นำยคณิน  ปฏิโกศล    
   

42. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (02641)(02583)  แผนกงำนผลิต 5 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
  

   42.1 242001 นำงสำวรสสุคนธ์ ชูใจ 
   42.2 242002 นำงวันวิสำ เลื่อนฤทธิ์ 
   42.3 242003 นำงสำวอภิญญำ เฉลิมสุข 

42.4 242004... 
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   42.4 242004 นำงสำวอรพรรณ สุทธิวรำ 
   42.5 242009 นำยทรงพล พงษ์เพ็ชร 
   42.6 242015 นำยอนุเทพ พรหมลิ 
   42.7 242019 นำงสำวณัฐนรี โพธิ์ซัน 
    

43. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (02519)(01009)  แผนกงำนผลิตวัคซีน กองผลิตวัคซีน โรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ 
 

   43.1 243002 นำยมงคล ค ำบ้ำนฝำย 
   43.2 243003 นำยภูอินทร์ หวังกล่อมกลำง 
   43.3 243004 นำยสันติสุข ขำวนวล 
   43.4 243006 นำงสำวชญำนิศ ทองเนื้อนวล 
   43.5 243007 นำยฉัตรมงคล ลิอ่อนรัมย์ 
   43.6 243008 นำงสำวจิณห์วรำ กำทอง   
 

44. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (01000)  กองสนับสนุนโรงงำน โรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ     
 

   44.1 244003 พำรณ นพคุณ 
   44.2 244005 นำยเอกดนัย อำจชัย  
   

45. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (02407)  แผนกผลิตเภสัชภัณฑ์ กองเภสัชภัณฑ์ ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
 

   45.1 245003 นำยมัทธิว ใจมัน  
   45.2 245005 นำยฐิติ พงษ์โต 
   

46. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (00348)  แผนกผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ กองเภสัชภัณฑ์ ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัช 
     เคมีภัณฑ ์          
 

   46.1 246001 นำยพงศธร ครองบุญ 
   46.2 246002 นำงสำวมนตระกำร ภู่เงิน 
   46.3 246003 นำยปริวัฒน์ นำมกร 
   46.4 246004 นำงสำวนภำพร เทียมมล 
   

47. ต ำแหน่ งลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (02547)(02788)  แผนกงำนคลังส ำรองวัตถุดิบ กองกำรคลังส ำรอง     
      โรงงำนผลิตยำรังสิต 1          
 

   47.1 247003 นำยอัฐฐพลน์ ศรีลำภะมำศ 
47.2 247004... 



- 14 - 

  
 

   47.2 247004 นำงสำววรำภรณ์ สืบสกุลวรรณ 
   47.3 247008 นำงสำวผุสรัตน์ จั่นสวัสดิ ์
   47.4 247010 นำงสำวรัศมี พลเดช 
   47.5 247012 นำยปริญญำ ก๋งฉิน 
   47.6 247013 นำยพงศธร รอดอินทร์ 
   47.7 247015 นำงสำวสุดำรัตน์ ช่ำงท ำ 
    

48. ต ำแหน่งล ูกจ ้ำงประจ ำ  ม .6  (00111 )  แผนกงำนคลังส ำรองบรรจ ุภ ัณ ฑ์ กองกำรคลังส ำรอง  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 

   48.1 248003 นำยธนพงศ์ รุ่งวรรณรักษ์ 
    

49. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (02362)(02589)  ส ำนักอ ำนวยกำร 
             

   49.1 249011 นำยเมธี จันทร์หอม  
  

50. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (00257)  แผนกงำนผลิต 3 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1           
 

- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
 

51. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (00508)  กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1           
 

   51.1  251001 นำยปรัชญำ เพชรวิไล 
   

52. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (00193)(00700)(01053) (01054)(01057)(01059)(02067)(02183) 
     (02254)(02607)  แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1   
                

   52.1 252005 นำงสำวพัชรำภรณ์ สนองเดช 
   52.2 252006 นำงสำวอัญชลี ต่ำยพักตร์ 
   52.3 252013 นำงสำวธำรำรัตน์ เมฆสุวรรณ์ 
   52.4 252015 นำยวัฒนำ เสนำวงษ ์
   52.5 252016 นำงสำวชุตินันท์ อุ่นจิตร์  
   52.6 252019 นำยสรวิศ คงทน 
   52.7 252020 นำยขวัญณรินทร์ เกิดสูง 
   52.8 252021 นำยธีรพงศ์ ชูมณี 
   52.9 252022 นำงสำวรุจิษยำ กำรกระสัง 

   52.10 252030...  
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   52.10 252030 นำงสำวขันติยำ ศิริสมบัติ 
   52.11 252033 นำยโชติณรงค์ กลิ่นจันทร์ 
   52.12 252036 นำงสำวประภำพร ฝ่ำยจุระ 
   52.13 252037 นำงสำวเชษฐ์สุดำ วัฒนโชคกุล 
   52.14 252041 นำงสำวเบญจรัตน์ พูลเพิ่ม 
   52.15 252042 นำงสำวอนุสรำ เกิดสูง 
   52.16 252043 นำงสำวขนิฐำ ส ำรำญรำษฎร์ 
   52.17 252048 นำงสำวณิชำรีย์ จันทำ 
   52.18 252049 นำยวีรยุทธ ผดุงเวช 
   52.19 252050 นำยมำโนชญ์ มั่นประเสริฐ 
   52.20 252051 นำงสำวเบญจมำศ มงคลเจริญ    
   52.21 252052 นำงสำวลฎำภำ คูน ำวัฒนำ 
   52.22 252053 นำงสำวอรพรรณ ดวงแป้น 
   52.23 252060 นำงสำวอรวรำ มังสังข์ 
   52.24 252061 นำงสำวธัญญพร ไทยฉำย 
   52.25 252062 นำยกิตติพันธ์ สมวงค ์
   52.26 252064 นำงสำวณิชำภัทร ป้องศรี 
   52.27 252065 นำงสำวดุจดำว ชำบุรี 
   52.28 252066 นำยศักดิ์ดำ เครือเสนำ 
   52.29 252069 นำยจิรกิตติ์ พันธุ์สุขเลิศ 
   52.30 252071 นำยลัทธิวุฒิ น้ ำฉ่ ำ 
   52.31 252076 นำยอภิมุข คอนกรีต 
   52.32 252077 นำยพิศำล ทูลกสิกร 
   52.33 252078 นำงสำวณัฐมน ลอยหำ 
   52.34 252083 นำงสำวพัชริตำ จอน้อย 
   52.35 252085 นำยธิติวุฒิ ไตรพัฒน์ 
   52.36 252098 นำยพลำกร สังขศิลำ 
                         52.37 252100 นำงสำวจันจิรำ อินนุ่มพันธุ์ 
                         52.38 252102 นำงสำวกัญญำรัตน์ ช้ำงกระทัด   
                         52.39 252103 นำยเจษฎำงค์ ไทยเขียว 

   53. ต ำแหน่งลูกจ้ำง... 
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53. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (00231)(00232)(01063)(02184)  แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต 
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1             
 

   53.1 253007 นำงสำวณัฐธิดำ เดชเพ็ชร   
    

54. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (00296)(01073)(02001)(02092)(02580)(02870) แผนกงำนผลิต 4    
     กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1           
                 

   54.1 254004 นำงสำวสุวิมล ค ำเนียม 
   54.2 254009 นำยนริศ พร้อมญำติ 
   54.3 254019 นำงสำวลออรัตน์ สำยบุตร 
   54.4 254025 นำยอรรถวิท ศรีสุพรรณ 
 

55. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (02044)(02982)(02973)(02975) แผนกงำนผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale        
     กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1           
    

   55.1 255001 นำงสำวประพิน ทองนพ 
   55.2 255004 นำงสำววนิดำ พรหมปฏิมำ 
   55.3 255005 นำงสำวรุ่งทิวำ จุลศรี 
   55.4 255006 นำงสำวชลธิชำ พลำสิน 
   55.5 255007 นำยไพศำล มำกประเสริฐ 
   55.6 255008 นำงสำวนำรีรัตน์ หอมจิตร์ 
   55.7 255009 นำงสำวจุฬำรัตน์ ทองน้อย 
   55.8 255012 นำงสำวกิตติญำกรณ์ เหล่ำธรรม 
   55.9 255013 นำงสำวมณสิชำ เตชเสำวภำคย์ 
  

56. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.3/ม.6 (00577)(01004)  แผนกผลิตพันธุ์เชื้อตั้งต้น กองผลิตวัคซีน 
      โรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ           
     

   56.1 256012 นำยภูชิชย ์ ชำติชัย  
    

57. ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ม.3 (00578)(01007)(01008)  แผนกงำนผลิตวัคซีน กองผลิตวัคซีน 
     โรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ         
 

   57.1 257010 นำยวรเทพ ผิวพันค ำ 
   57.2 257011 นำยชำคริต ศรีเพียเอม 

1. ต ำแหน่งลูกจ้ำง... 
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ลูกจ้างช่ัวคราว (สัญญาจ้าง 2 ป)ี 
 

1. ต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว ป.โท หรือ ป.เอก (52125)  กลุ่มงำนวิจัยวัคซีนจำกไวรัส กลุ่มวิจัยชีววัตถุ สถำบันวิจัย   
    และพัฒนำ        
 

 - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
    

2. ต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี หรือ ป.โท  (52107)(52108)  สถำบันวิจัยและพัฒนำ   
 

   2.1 303002 นำงสำวฤณณภัส  บุญสุทธิ์ 
   

3. ต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว ปวช. (22507)  แผนกคลังพัสดุ กองสนับสนุนกำรผลิต ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์                            
 

 - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
    

4. ต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว ม.6 (01231)(01235)(01258)  แผนกงำนผลิต 5 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     

 - ไมม่ีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบข้อเขียน - 
   

5. ต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว ม.6 (02155)(02276)(02277)  แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์ กองกำรคลังส ำรอง   
   โรงงำนผลิตยำรังสิต 1         
  

  5.1 309002 นำงสำวดวงกมล ไกรเพ็ชร์ 
  5.2 309003 นำยวัชรพล พ่ึงและ 
  5.3 309006 นำยกิตติคณุ มีรอด 
  5.4 309007 นำงสำวภัทรพร หล่อประโคน    
   

6. ต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว ม.6 (02546)(02547)   แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป กองกำรคลังส ำรอง 
   โรงงำนผลิตยำรังสิต 1              
 

  6.1 310004 นำยพีรวัฒน์ สุวรรณโสภิต 
  6.2 310001 นำยภำณุวัฒน์ รำษฎร์นิยม 
  6.3 310003 นำยวัชะพงษ์ มำรศรี 
  6.4 310008 นำงสำวธนชนก พรหมหำญ


