
 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม 

เรื่อง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง  
สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม 

---------------------------------------- 
 ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 1, 8 กุมภาพันธ์ 2565  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน 
จ านวน 17 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจ า จ านวน 89 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 15 อัตรา รวมจ านวน  
121 อัตรา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ นั้น 
 องค์การเภสัชกรรม โดยฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด ได้ท าการสอบสัมภาษณ์
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานตามบัญชี
รายชื่อแนบท้ายประกาศ 
 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานตามวันที่ก าหนด ตั้งแต่เวลา 
08.00-16.00 น. ตามรายละเอียดดังนี้ 

ต ำแหน่ง สถำนที่ทดสอบปฏิบัติงำน ประกำศผลกำรทดสอบ
ปฏิบัติงำน 

• พนักงำน 
- ต าแหน่งที่ 3-6,8 องค์การเภสัชกรรม ถ.พระรามที่ 6  
- ต าแหน่งที่ 7 องค์การเภสัชกรรม สาขาเทเวศน์  
- ต าแหน่งที่ 1,10 องค์การเภสัชกรรม อ.ทับกวาง จ.สระบุรี  
• ลูกจ้ำงประจ ำ 
- ต าแหน่งที่ 1,5-7,10-11,16 องค์การเภสัชกรรม ถ.พระรามที่ 6       วันที่ 21 มีนำคม 2566  
- ต าแหน่งที่ 2,4,8-9,14,17, 
  20-23,25-26,28-29 

องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
  

- ต าแหน่งที่ 15,18-19,30-31 องค์การเภสัชกรรม อ.ทับกวาง จ.สระบุรี  
• ลูกจ้ำงชั่วครำว 
- ต าแหน่งที่ 1-2 องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี   

 
 
 
 

ส าหรับผู้เข้า... 
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 ส าหรับผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานทุกคน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบปฏิบัติงานวันสุดท้าย 
ในวันท าการถัดไปให้มาติดต่อขอรับเอกสารตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่ ชั้น 5 อาคารอ านวยการ        
แผนกงานบุคคล กองบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ องค์การเภสัชกรรม (พระราม 6) ตั้งแต่เวลา     
08.00-15.00 น. ต้องมารับเอกสารทุกคน หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

 
                                             
                                                                                             

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
   

 

ประกาศ ณ วันที่   23   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

              
 

 (นางสาวดนตรี  เกษสุวรรณสิงห์ ) 
รองผู้อ านวยการ ท าการแทน 

ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
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รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง 
สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม 

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

พนักงำน 
 

1. ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 5 (2482)  แผนกควบคุมคุณภาพวัคซีน 1 กองประกันคุณภาพวัคซีน การประกัน
คุณภาพชีววัตถุ   

                 

 1.1  นางสาวประภัสสร  จิตเที่ยง  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   1-3 มี.ค. 66 
 1.2  นายบดินทร์               วีระสุข  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   1-3 มี.ค. 66 

       

2. ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4 (1495)  แผนกมาตรฐานและวิเคราะห์คุณภาพด้านเภสัชภัณฑ์ กองสอบเทียบและ 
    ทดสอบ ส านักอ านวยการ        
       

 - ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ - 
                                     

3. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1949) แผนกระบบงานขาย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ                
    ส านักอ านวยการ   
       

 3.1  นายพชร  ศัลยานุบาล ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   2-3 มี.ค. 66 
 3.2  นายทศพล  โพชะเรือง  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   7-8 มี.ค. 66 
 3.3  นายวิศรุต  ถ้ าเพชร  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   9-10 มี.ค. 66 
 

4. ต าแหน่งนิติกร 4 (1225)(1605) แผนกนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย ส านักอ านวยการ    
  

 4.1  นางสาวณัฐชยา เนืองทอง  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   8-10 มี.ค. 66 
 4.2  นางสาวกมลภรณ์ วงศ์พระลับ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   13-15 มี.ค. 66 
 

5. ต าแหน่งบุคลากร 4 (0134)  กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์      
 

 5.1  นางสาวณัฐรุจา เครือวงศ ์  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   8-10 มี.ค. 66 
 

6. ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4 (2086)  แผนกควบคุมคุณภาพชีววัตถุ 1 กองประกันคุณภาพชีววัตถุ การประกัน 
    คุณภาพชีววัตถ ุ      
     

 6.1  นางสาวสุพรรษา สนธยาสโมสร ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   1 มี.ค. 66 
 6.2  นายเนติรัฐ  คชชะ   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   3 มี.ค. 66 
 6.3  นางสาวผกามาศ ระแวงสูงเนิน ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   7 มี.ค. 66 
 6.4  นางสาวจิตติสา สถิติรัต  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   8 มี.ค. 66 
 

6.5 นางสาวชนากานต์... 
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 6.5  นางสาวชนากานต์ บุญยิ่งยง  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   9 มี.ค. 66 
 6.6  นางสาวไอริณ สุขขา   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   10 มี.ค. 66 
 

7. ต าแหน่งพนักงานการขาย 2 (0806) แผนกร้านค้า 4 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย 
         

  7.1  นางสาวบัณฑิตา เจียมสมบุญ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   1-3 มี.ค. 66 
    

8. ต าแหน่งพนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1342) กองกลุ่มการผลิต 1 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
              

  8.1  นายศิระพงษ์  สกุลปั่น  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   27-28 ก.พ., 1 มี.ค. 66
       

9. ต าแหน่งพนักงานพัสดุ 2 (2701)  แผนกงานคลังส ารองบรรจุภัณฑ์ กองการคลังส ารอง โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 

 - ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ - 
 

10. ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 (2595)  แผนกบรรจุ 2 กองการบรรจุ โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ    
     

  10.1 นางสาวสุพรรษา แสนจันทร์ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ. 66 

 10.2 นายพงศ์ศิริ  บุญเกิด  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  2-3 มี.ค. 66 

  10.3 ว่าที่ ร.ต.พลนลิน ภควัตประเสริฐ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  2-3 มี.ค. 66 

  10.4 นางสาวสุธาวี  เม่ากลาง  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ. 66 
    

ลูกจ้ำงประจ ำ 
 

1. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ป.โท (50612)  กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
   

 1.1  นางสาวภิรมย์ญา ทองขาว  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  7 มี.ค. 66 
 1.2  นางสาวณัฐติกา แห่งสมัย  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  2 มี.ค. 66 
 1.3  นางสาวชัชรีย์  เอ่ียมส าราญ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  3 มี.ค. 66  
 

2. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ป.ตรี (40332)  แผนกงานวิเคราะห์ 4 กองการควบคุมคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพ    
    โรงงานผลิตยารังสิต 1         
 

 2.1  นางสาวอารยา วนมงคล  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  2 มี.ค. 66  
 2.2  นางสาวเบญจวรรณ มะลิทอง  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  3 มี.ค. 66  
 

3. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ป.ตรี (42121)  แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ             
    ฝ่ายการตลาดและการขาย                 
 

 - ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ – 
 
 

4. ต าแหน่ง... 



- 5 - 
 

4. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ป.ตร ี(42905)  แผนกงานธุรการและสนับสนนุโรงงาน กองอ านวยการ โรงงานผลิตยารังสิต 1          
 

  4.1  นายณัชพล  โกษะ     ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27 ก.พ. 66 
  4.2   นางสาวปิยะพร แซ่ตั้ง   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  28 ก.พ. 66 
   

5. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ป.ตรี (42113) แผนการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาด 
    และการขาย        
  

  5.1  นายปูรณ์ดิษย์ ประยูรพีรพุฒิ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  2-3 มี.ค. 66 
 

6. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ป.ตรี (40090)  กลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
          

 6.1  นางสาวณัฐธิพรรณ เสริมศิริ  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ., 1 มี.ค. 66 
 6.2  นางสาวฑิฆัมพร บุญบันดาล ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  2-3,7  มี.ค. 66 
 6.3  นางสาวธนัชพร ยืนยงวัฒนา ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  8-10 มี.ค. 66 
 6.4  นางสาวปิยะฉัตร ยิ้มแก้ว  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  13-15 มี.ค. 66 
  

7. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ป.ตรี (40611)  กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
            

 7.1  นางสาวลักษมณ อาจคิดการ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  8 มี.ค. 66 
 7.2  นางสาวกรระวี ศรีสุมา  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  9 มี.ค. 66 
 7.3  นางสาวญาณิน แจ่มใส   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  10 มี.ค. 66 
 7.4  นางสาวอังกินันท์ บวบนา  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  14 มี.ค. 66 
  

8. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ป.ตรี (42164)  แผนกงานวิเคราะห์ 4 กองการควบคุมคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพ 
     โรงงานผลิตยารังสิต 1             
 

  8.1  นายกิตติพงศ์  ศรีอุทัย  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  7 มี.ค. 66 
  8.2   นางสาวปภาวดี พรมประสิทธิ์ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  8 มี.ค. 66 
 

9. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ปวส. (32974)  แผนกงานผลิตยาระดับทดลอง Pilot Scale กองการผลิต 
     โรงงานผลิตยารังสิต 1        
                 

  9.1  นายณัฐวัฒน์  นิ่มสะอาด  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  14-15 มี.ค. 66 
  9.2  นายดนุพร  สุขเสงี่ยม  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  7-8 มี.ค. 66 
  9.3  นายสุขเกษม  วงษ์น้อย  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  9-10  มี.ค. 66 
  

10. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ปวช. (20471) แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ กองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและ 
     ผลิตภัณฑ์             
 

   10.1 นางสาวกานต์ทิตา วันอยู ่   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ., 1 มี.ค. 66 
      11. ต าแหน่ง... 
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11. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.6 วิทย์ (10032)  แผนกตรวจสอบคุณภาพจุลชีววิทยา 1 กองตรวจสอบคุณภาพทาง 
     จุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ              
 

  11.1 นางสาวศศิธร  สอนน้อย  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ., 1 มี.ค. 66 
 

12. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.6 วิทย์ (10566)  แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์      
     ฝ่ายประกันคุณภาพ             
 

- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ - 
 

13. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.6 วิทย์ (12199)  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ - 
    

14. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.6 วิทย์ (10340)(10341)  แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1 กองบริหารระบบ 
     คุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1   
 

   14.1 นางสาวกฤษศินี สุ่มแก้ว  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  9-10 มี.ค. 66 
   14.2 นางสาวสุนิสา เพ็ชรพันธ์  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  9-10 มี.ค. 66 
   14.3 นางสาวบัณฑิตา สุทธิสาร  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  9-10 มี.ค. 66 
   14.4 นางสาวปาริสา จินดาเพ็ง  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  9-10 มี.ค. 66 
   14.5 นายกิตติศักดิ์  อู่ทรัพย์  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  9-10 มี.ค. 66 
    

15. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.6 วิทย์ (11015)  แผนกประกันคุณภาพวัคซีน กองประกันคุณภาพวัคซีน 
      การประกันคุณภาพชีววัตถุวัตถุ    
 

   15.1 นางสาวชนิสรา พรหมปัญญา ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  1-3 มี.ค. 66 
    

16. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.6 วิทย์ (10592)  กลุ่มงานด้านพัฒนาวิธีวิเคราะห์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์ 
     สถาบันวิจัยและพัฒนา             
 

   16.1 นายวรรตนันท์ แก้วศรีหาวงษ์  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  7-9 มี.ค. 66 
   

17. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.6 (02641)(02583)  แผนกงานผลิต 5 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  

   17.1 นางสาวรสสุคนธ์ ชูใจ   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27 ก.พ. 66 
   17.2 นายทรงพล  พงษ์เพ็ชร  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27 ก.พ. 66 
 

18. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.6 (02519)(01009)  แผนกงานผลิตวัคซีน กองผลิตวัคซีน โรงงานผลิต(วัคซีน)        
     ชวีวัตถุ                        
 

   18.1 นายมงคล  ค าบ้านฝาย ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  7-9 มี.ค. 66 
   18.2 นายฉัตรมงคล ลิอ่อนรัมย์ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  7-9 มี.ค. 66 

   19. ต าแหน่ง... 
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19. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.6 (01000)  กองสนับสนุนโรงงาน โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ    
 

   19.1 นายพารณ  นพคุณ  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ., 1 มี.ค. 66
  

20. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.6 (02407)  แผนกผลิตเภสัชภัณฑ์ กองเภสัชภัณฑ์ ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
              

   20.1 นายฐิติ  พงษ์โต  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  9 มี.ค. 66 
   

21. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.6 (00348)  แผนกผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ กองเภสัชภัณฑ์ ฝ่ายสมุนไพรและเภสัช 
     เคมีภัณฑ ์          
 

   21.1 นายพงศธร  ครองบุญ  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  9 มี.ค. 66 
   

22. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.6 (02547)(02788)  แผนกงานคลังส ารองวัตถุดิบ กองการคลังส ารอง     
      โรงงานผลิตยารังสิต 1        
 

   22.1 นายอัฐฐพลน์  ศรีลาภะมาศ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  1-2 มี.ค. 66 
   22.2 นายปริญญา  ก๋งฉิน    ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  1-2 มี.ค. 66 
 

23. ต าแหน่งลูกจ้า งประจ า  ม .6  (00111)   แผนกงานคลังส ารองบรรจุภ ัณฑ์ กองการคลังส ารอง  
     โรงงานผลิตยารังสิต 1   
 

   23.1 นายธนพงศ์  รุ่งวรรณรักษ์ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ. 66 
    

24. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.3/ม.6 (02362)(02589)  ส านักอ านวยการ         
          

  - ผู้สมัครไม่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ - 
  

25. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.3/ม.6 (00508)  กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1          
 

   25.1  นายปรัชญา  เพชรวิไล     ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27 ก.พ. 66 
   

26. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.3/ม.6 (00193)(00700)(01053) (01054)(01057)(01059)(02067)(02183) 
     (02254)(02607)  แผนกงานผลิต 1 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1    
                 

   26.1 นางสาวอัญชลี ต่ายพักตร์  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ. 66 
   26.2 นางสาวธารารัตน์ เมฆสุวรรณ์ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ. 66 
   26.3 นายขวัญณรินทร์ เกิดสูง   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ. 66 
   26.4 นางสาวรุจิษยา การกระสัง ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ. 66 
   26.5 นางสาวเชษฐ์สุดา วัฒนโชคกุล ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ. 66 
   26.6 นางสาวขนิษฐา ส าราญราษฎร์ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ. 66 
   26.7 นายวีรยุทธ  ผดุงเวช  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  1-2 มี.ค. 66  
   26.8 นางสาวลฎาภา คูน าวัฒนา ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  1-2 มี.ค. 66 

26.9 นางสาวอรพรรณ... 
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   26.9 นางสาวอรพรรณ ดวงแป้น  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  1-2 มี.ค. 66 
   26.10 นางสาวธัญญพร ไทยฉาย  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  1-2 มี.ค. 66 
   26.11 นายกิตติพันธ์  สมวงค ์  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  1-2 มี.ค. 66 
   26.12 นางสาวณิชาภัทร ป้องศรี  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  1-2 มี.ค. 66 
   26.13 นายศักดิ์ดา  เครือเสนา  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  3-7 มี.ค. 66 
   26.14 นายจิรกิตติ์  พันธุ์สุขเลิศ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  3-7 มี.ค. 66 
   26.15 นายลัทธิวุฒิ  น้ าฉ่ า   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  3-7 มี.ค. 66 
   26.16 นายพิศาล  ทูลกสิกร  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  3-7 มี.ค. 66 
   26.17 นางสาวพัชริตา จอน้อย  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  3-7 มี.ค. 66 
   26.18 นายพลากร  สังขศิลา  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  3-7 มี.ค. 66 
          26.19 นางสาวกัญญารัตน์ ช้างกระทัด   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  3-7 มี.ค. 66 
 

27. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.3/ม.6 (00231)(00232)(01063)(02184)  แผนกงานผลิต 2 กองการผลิต 
     โรงงานผลิตยารังสิต 1                
 

- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ – 
 

28. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.3/ม.6 (00296)(01073)(02001)(02092)(02580)(02870) แผนกงานผลิต 4    
     กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1         
                 

   28.1 นางสาวสุวิมล ค าเนียม  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27 ก.พ. 66 
   28.2 นายนริศ  พร้อมญาติ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  28 ก.พ. 66 
   28.3 นางสาวลออรัตน์ สายบุตร  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27 ก.พ. 66 
   28.4 นายอรรถวิท  ศรีสุพรรณ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  28 ก.พ. 66 
 

29. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.3/ม.6 (02044)(02982)(02973)(02975) แผนกงานผลิตยาระดับทดลอง Pilot Scale        
     กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1              
    

   29.1 นางสาวประพิน ทองนพ  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ. 66 
   29.2 นางสาววนิดา  พรหมปฏิมา ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  7-8 มี.ค. 66 
   29.3 นางสาวรุ่งทิวา จุลศรี   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ. 66 
   29.4 นางสาวชลธิชา พลาสิน  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  7-8 มี.ค. 66 
   29.5 นายไพศาล  มากประเสริฐ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  9-10 มี.ค. 66 
   29.6 นางสาวจุฬารัตน์ ทองน้อย  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  9-10 มี.ค. 66 
   29.7 นางสาวมณสิชา เตชเสาวภาคย์ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  13-14 มี.ค. 66 
 
 
 
 

30. ต าแหน่ง... 
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30. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.3/ม.6 (00577)(01004)  แผนกผลิตพันธุ์เชื้อตั้งต้น กองผลิตวัคซีน 
      โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ                       
     

   30.1 นายภูชิชย ์  ชาติชัย  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  10,13-14 มี.ค. 66 
 

31. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.3 (00578)(01007)(01008)  แผนกงานผลิตวัคซีน กองผลิตวัคซีน 
     โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ                        
 

   31.1 นายวรเทพ  ผิวพันค า  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  7-9 มี.ค. 66 
   31.2 นายชาคริต  ศรีเพียเอม ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  7-9 มี.ค. 66 
 

ลูกจ้ำงช่ัวครำว (สัญญำจ้ำง 2 ป)ี 
 

    

1. ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ม.6 (02155)(02276)(02277)  แผนกงานคลังส ารองบรรจุภัณฑ์ กองการคลังส ารอง   
   โรงงานผลิตยารังสิต 1            
  

  1.1  นายวัชรพล  พ่ึงและ  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ. 66 
  1.2  นายกิตติคุณ  มีรอด   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ. 66 
  1.3  นางสาวภัทรพร หล่อประโคน ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ. 66 
 

2. ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ม.6 (02546)(02547)   แผนกงานคลังส ารองยาส าเร็จรูป กองการคลังส ารอง 
   โรงงานผลิตยารังสิต 1                 
 

  2.1  นายพีรวัฒน์  สุวรรณโสภิต ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ. 66 
  2.2   นายภาณุวัฒน์ ราษฎร์นิยม ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ. 66 
  2.3   นายวัชะพงษ์  มารศรี   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  27-28 ก.พ. 66 

 
............................................................................. 


