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ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 ก.ย.63) 

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

 ด้วย องค์กำรเภสัชกรรม จะเพ่ิมก ำลังกำรผลิตยำเพ่ือรองรับสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จึงมีควำมประสงค์จะรับลูกจ้ำงชั่วครำว (สิ้นสุดสัญญำจ้ำง 30 กันยำยน พ.ศ.
2563) จ ำนวนรับรวม 45 คน เป็นกรณีเร่งด่วน โดยจะด ำเนินกำรเรียกผู้สมัครตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม  
ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563 เข้ำรับกำรคัดเลือกโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ นั้น 
  

 องค์กำรเภสัชกรรมโดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ได้ท ำกำรตรวจสอบรำยชื่อผู้สมัครปรำกฏรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ำรับกำรสัมภำษณ ์เพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว (สิ้นสุดสัญญำจ้ำง 30 ก.ย.2563) ตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ 
 ขอให้ผู้มีรำยชื่อตำมประกำศแนบท้ำยเขำ้รับกำรสัมภำษณ์ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด โดยจะประกำศ
ผลกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 27 เมษำยน พ.ศ.2563 เวลำ 15.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำร
เภสัชกรรมและทำงเว็บไซต์ www.gpo.or.th 
 

 ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครต ำแหน่งตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่  19 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563 ยังคงมี
สิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกในต ำแหน่งเดิมได้ 
 
  

  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

*โปรดน าใบวุฒิการศึกษา (ม.3/ม.6 หรือ ม.6 สายวิทย์) ตามที่สมัครไว้  

และใบทหาร สด. 8 หรือ สด.43 (ส าหรับเพศชาย) มาให้วันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
 

 

 

ประกำศ ณ วันที่  21 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 
 

 (น.ส.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 ก.ย.63) 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

----------------------------------- 
 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 
1. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (11080) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกัน- 
    คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (รับ 1 คน) 
    (สัมภำษณ์วันที่ 22 เมษำยน 2563 เวลำ 13.00 น. ณ องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี) 
  
   1.1 นำยยุทธชัย กันศรีเวียง 
   1.2 น.ส.ชยสิรำ พันธุ์ประเสริฐ 
   1.3 น.ส.นัฏจิรำ บุญน ำมำ 
   1.4 น.ส.ธัญยธรณ์ มำนัส 
   1.5 น.ส.พิมพ์วิภำ เสนำจันทร์ 
   1.6 น.ส.วรำงคณำ บัวแย้ม 
   1.7 น.ส.ณิชำภำ เชื้อปรำงค์ 
   1.8 น.ส.นำตยำ เชิดฉำย 
   1.9 นำงวิระยงค์สุดำ นำมศักดิ์ 
  1.10 น.ส.สุนิสำ เพ็ชรพันธ์ 
  1.11 น.ส.ศิรินภำ กอสุระ 
  1.12 น.ส.กัญญำพร พิมพ์สุธรรม 
  1.13 น.ส.อรนิชำ กิติสกนธ์ 
  1.14 นำยกิตติศักดิ์ อู่ทรัพย์ 
  1.15 น.ส.ศุภัคชญำ ข ำวิลัย 
 
2. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (11079) แผนกงำนวิเครำะห์ 1 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
    โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (รับ 1 คน)    
    (สัมภำษณ์วันที่ 22 เมษำยน 2563 เวลำ 13.00 น. ณ องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี) 
 
   2.1 น.ส.กิตติยำภรณ ์ภู่ศรีทอง 
 
3. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (11081) แผนกงำนวิเครำะห์ 3 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
    โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (รับ 1 คน) 
    (สัมภำษณ์วันที่ 22 เมษำยน 2563 เวลำ 13.00 น. ณ องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี) 
 
   3.1 น.ส.ประภำศรี วนำรักษ์ 
   3.2 น.ส.กมลวรรณ โควิน 
   3.3 นำยปิติ  นีซัง 

3.4 น.ส.ศรีสุดำ..... 



   3.4 น.ส.ศรีสุดำ แหวนเงิน 
   3.5 นำยโสมนัส ศิริยำมัน 
   3.6 นำยอนุกูล อ่อนคล้ำย 
   3.7 น.ส.นำรีรัตน ์ หอมจิตร์ 
   3.8 นำยจักรพงศ์ อำจศึก 
   3.9 น.ส.ภสัสร เกิดทวี 
 
4. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (11082) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
    โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (รับ 1 คน) 
    (สัมภำษณ์วันที่ 22 เมษำยน 2563 เวลำ 13.00 น. ณ องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี) 
 
   4.1 น.ส.ปิยะนุช สระมูล 
   4.2 น.ส.จริพรรณ ผดุงกิจ 
   4.3 น.ส.จิรำภรณ ์ กำมีฮำ 
   4.4 น.ส.สชุำดำ กุลสันเทียะ 
   4.5 นำยจักรำชัย บุญงอก 
   4.6 น.ส.กัญญำรัตน์ เสียงหวำน 
   4.7 นำยปวริศ เรืองเกตุ 
   4.8 นำยฉัตรชัย เทพมำ 
   4.9 น.ส.เสำวลักษณ์ ผิวบัวค ำ 
  4.10 น.ส.สุกำนดำ เกิดมำก 
   
 วุฒมัิธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
 
5. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (01000-2) แผนกยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ (รับ 3 คน) 
   (สัมภำษณ์วันที่ 23 เมษำยน 2563 เวลำ 09.00 น. ณ องค์กำรเภสัชกรรม ถนนพระรำมท่ี 6) 
 
   5.1 นำยสมยศ สุขศรี 

5.2 นำยพรเทพ แซ่ตัน 
5.3 นำยสมนึก จิตภำค 
5.4 น.ส.ผกำมำส พงษ์สุวรรณ 
5.5 นำยมิตรภำพ ดำนี 
5.6 น.ส.พิชญำ หอมสุวรรณ 
5.7 นำยลือชัย พูนแก้ว 
5.8 น.ส.ปนัดดำ ภักด ี
5.9 นำยอรรถกร สุขพันธ์ 

         5.10 นำยอนุชิต รวมอยู่ 
 
 

6. ต ำแหน่ง....... 
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6. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (01003-29) แผนกบรรจุยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ (รับ 14 คน) 
    (สัมภำษณ์วันที่ 23 เมษำยน 2563 เวลำ 09.00 น. ณ องค์กำรเภสัชกรรม ถนนพระรำมท่ี 6) 
 
   6.1 น.ส.ลูกเกด บุญพำ 
   6.2 นำยโสภณ แจ่มศรี 
   6.3 นำยปรำรถนำ บุญตำท้ำว 
   6.4 น.ส.ธิติสรณ ์ แซ่จ๋ำว 
   6.5 น.ส.ภิญญดำ ศิริเศรษฐวงศ์ 
   6.6 นำยอภินันท์ โคตรปัญญำ 
   6.7 นำยศักดิ์ดำ เครือเสนำ 
   6.8 น.ส.ดรุณ ี แทนคุณ 
   6.9 น.ส.ชิษณุฌำ เสนีย์นันท์ 
           6.10 น.ส.พนิดำ กำนุสนธิ์ 
           6.11 น.ส.สุปรำณ ี ค ำทอง 
  6.12 น.ส.ธัญวลัย ์ จดแตง 
  6.13 น.ส.อลิษำ หนูแก้ว 
  6.14 น.ส.น้ ำทิพย์ ครองยุทธ์ 
  6.15 นำยธนัท แสงซื่อ 
  6.16 นำยสรำนุพันธ์ สุนทรำภิรักษ์ 
  6.17 นำยฐพันธ์ปภพ ไพรวงษ์ 
  6.18 น.ส.ชุติมำ ธนพิสุทธิกุล 
  6.19 น.ส.สภุำพร ปันสำย 
  6.20 น.ส.สริตำ ฤกษ์จันทร์ 
  6.21 นำยเอกลักษณ์ เอกอมร 
  6.22 น.ส.นิรมล แสงทอง 
  6.23 น.ส.ศศิภำ เเก่นทิพย์ 
  6.24 น.ส.พรนภำ ฆ้องกลำง 
  6.25 น.ส.กมลชนก ยำนิตย์ 
  6.26 นำยธนวัฒน์  เทียนทองดี 
  6.27 น.ส.สมใจ สำยธนู 
 
7. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (01030-56) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (รับ 14 คน) 
    (สัมภำษณ์วันที่ 23 เมษำยน 2563  ณ องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี) 
    ล ำดับที่ 7.1 – 7.50 เวลำ 09.00 น./ ล ำดับที่ 7.51 – 7.85 เวลำ 13.00 น. 
 

7.1 น.ส.จุฑำรัตน์ สำรสุวรรณ 
7.2 ว่ำที่ร.ต.วรรณวัฒน์ บุญรอด 
7.3 น.ส.รอบียำ ย่ำหลี 
7.4 น.ส.ดวงนฤมล กันดี 

7.5 นำยศรำวุฒิ..... 
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   7.5 นำยศรำวุฒิ ทรัพย์หมอน 
   7.6 น.ส.กุลสตร ี อินทร์สุข 
   7.7 น.ส.ณิชำ กินนำรี 
   7.8 น.ส.วลิำวัณย์ ม่วงเปลี่ยน 
   7.9 นำยภูมิพัฒน์ ทองบุญด ำรง 
          7.10 น.ส.พรนพเก้ำ สุขโภคำ 
 7.11 น.ส.อรอนงค์ น้อยฉวี 
 7.12 น.ส.ลัดดำ สิงห์แก้ว 
 7.13 นำยรัฐพล กำมีฮำ 
 7.14 น.ส.สภุำวด ี บุตระสิงห์ 
 7.15 น.ส.สภุำวรรณ วงษ์สุบรรณ 
 7.16 นำงล ำใย ประเทศแก้ว 
 7.17 นำยพงศธร เเสนสวำท 
 7.18 น.ส.วิไลรัตน ์ อนุดิษฐ 
 7.19 นำยธนกฤต พุกซ่ือ 
 7.20 น.ส.นิรมล เฉลิมมิตร 
 7.21 นำยอรัชพร พูลบัว 
 7.22 นำงธัญญำลักษณ์ สุขส ำรำญ 
 7.23 น.ส.มนันญำ สังข์สุววรณ 
 7.24 น.ส.เบญจมำศ มงคลเจริญ 
 7.25 นำยปรีชำ สระแก้ว 
 7.26 น.ส.กนกนันท์ ชีวะธรรม 
 7.27 น.ส.กรรนิกำ ชัยชนะ 
 7.28 น.ส.กมลรัตน์ คุ้มวงษ์ 
 7.29 น.ส.ยุวด ี สีดำสอน 
 7.30 นำยภูมินทร์ เนตรนพ 
 7.31 นำยณัฐพล เจริญสุข 
 7.32 นำยตุลำ  อุเทนสุต 
 7.33 นำยอฐิรำช หงษ์วจิตร  
 7.34 นำยพงศธร พงศ์ทรำงกูร 
 7.35 นำยณภัทร ปรีชำกิติกุล 
 7.36 นำยศักดิ์เทพ สุวรรณน ำปน 
 7.37 นำยวีระยุทธ สุวรรณเนตร 
 7.38 น.ส.อนุธิดำ จอ้ยกระจ่ำง 
 7.39 น.ส.มะศูมะฮ์ แจ้งรู้สุข 
 7.40 นำยสำธิต ปิยำรัมย์ 
 7.41 น.ส.ณิชำรีย ์ มังคลำด 
 7.42 น.ส.วำรุณ ี สีคำมเม 
 7.43 น.ส.อุมำภรณ ์ แซ่ตั๊ง 

7.44 นำยบุรินทร์..... 
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 7.44 นำยบุรินทร์ เชำวนรัตน์ 
 7.45 นำยนัฐพงศ์ กำเรียน 
 7.46 น.ส.จำรุวรรณ ค ำจันทร์ 
 7.47 น.ส.มำนิตำ กมลเพ็ชร์ 
 7.48 น.ส.ศิริกำนต์ ถำวรวัฒนะ 
 7.49 น.ส.อรนุช อุ่นแท่น 
 7.50 นำยพีระพงษ์ ป้องขันธ์ 
 7.51 น.ส.กนกนำรถ เพ็ญต่ำย 
 7.52 น.ส.ณัฐณิชำ จันทร์อุดม 
 7.53 น.ส.ปวีณำ หำญเชิงชัย 
 7.54 น.ส.สุมิตรำ ลีนำเพชร 
 7.55 นำยเฉลิมพล ลีสีสัย 
 7.56 น.ส.เจ๊ะรอฟีอะห์ มะแอ 
 7.57 น.ส.สุรีรัตน ์ ปนันตำ 
 7.58 นำยสันติ บ ำรุงจิตร 
 7.59 นำยวุฒิวัฒน ์ ยุระไชย 
 7.60 น.ส.นฤมล จันทร์สุก 
 7.61 น.ส.กันตำวดี จันทร์ไพศรี 
 7.62 น.ส.กิตติมำ เอ่ียมชัย 
 7.63 น.ส.พิชำพร กิจจำหำญ 
 7.64 นำยธีรพัฒน์ วงษ์ขยำย 
 7.65 นำยศุภชัย ผำสุข 
 7.66 นำยเริงชัย รัตนะวัน 
 7.67 น.ส.กมลลักษณ์ ผำดี 
 7.68 นำยปรเมษฐ์ ปำนดวงแก้ว 
 7.69 น.ส.สธุำศีณี เพ็ชรอินทร์ 
 7.70 นำยอัทธนีย์ บุญรอด 
 7.71 น.ส.มณิตำ ปำนรัตน์ 
 7.72 น.ส.เกสร ฤทธิชัย 
 7.73 น.ส.อัจจิมำ กำศค ำสุข 
 7.74 นำยสมิทธ์ บุติลำ 
 7.75 นำยชัยณรงค์ กล่อมเรียงวงษ์ 
 7.76 น.ส.ประดับดำว อนันตกำล 
 7.77 น.ส.พนิดำ ม่วงเขียว 
 7.78 นำยสุรสิทธิ์ ไกรสิงห์ 
 7.79 นำยปริญญำ ก๋งฉิน 
 7.80 นำยภำนุสิทธิ์ สุขเอ่ียม 
 7.81 น.ส.ดวงกมล อ ำนำจ 
 7.82 น.ส.รัชน ี ชื้นทะเล 

7.83 น.ส.จำรว.ี.... 
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 7.83 น.ส.จำรว ี เชื้อสุวรรณ์ 
 7.84 นำยสมชำย งำมปลั่ง 
 7.85 น.ส.เกวลิน ลีฟัก 
 
8. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (01066-69) แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (รับ 4 คน) 
   (สัมภำษณ์วันที่ 22 เมษำยน 2563 เวลำ 09.00 น. ณ องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี) 
 
   8.1 นำยฐิติพงษ์ เริ่มน้อย 
   8.2 น.ส.พรชิตำ โฮนอก 
   8.3 นำยสิทธิพงศ์ ขำวส ำอำงค์ 
   8.4 น.ส.อมรรัตน์ นำรี 
   8.5 น.ส.ธรรญธร น้อยสนิท 
   8.6 น.ส.นงนภัส ทองเปี่ยม 
   8.7 น.ส.กำญจนพัชร ศรำธพันธุ์ 
   8.8 นำยชนะชัย นำคบรรจง 
   8.9 นำยเสกสรร โชติช่วง 
  8.10 น.ส.รดำดำว อชพงศ์สิน 
  8.11 นำยรัตนชัย นิตยมงคล 
  8.12 น.ส.ฐิรญำดำ ไฝ่เมตตำ 
  8.13 น.ส.อัญชล ี ต่ำยพักตร์ 
  8.14 น.ส.สุนันทำ ละอองขวัญ 
  8.15 น.ส.สุนิษำ ตำลเจริญ 
  8.16 นำยเจษฎำ นำคมังสัง 
  8.17 น.ส.วีระนุช ประยงค์ 
  8.18 นำยธนำกร ถูกใจ 
  8.19 น.ส.จุไรรัตน ์ เมืองทอง 
 
9. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (01070) แผนกงำนผลิต 3 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (รับ 1 คน) 
   (สัมภำษณ์วันที่ 22 เมษำยน 2563 เวลำ 09.00 น. ณ องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี) 
 
   9.1 นำยวิษณุ ทองสุพรรณ 
   9.2 นำยศักดิ์ดำ จ ำปำศรี 
 
10. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (01071-2)(01074)(01076)(01077) แผนกงำนผลิต 4 กองกำรผลิต โรงงำน-    
     ผลิตยำรังสิต 1 (รับ 5 คน) 
     (สัมภำษณ์วันที่ 22 เมษำยน 2563 เวลำ 09.00 น. ณ องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี) 
 
   10.1 นำยศรุชำ อัครภัทรนิธิ 
   10.2 นำยน ำพล พูลทะเวช 

10.3 นำยสถำพร..... 
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   10.3 นำยสถำพร ปั้นสง่ำ 
   10.4 นำยวสุพล บัวพุฒ 
   10.5 นำงวิชุดำ บุญมำ 
   10.6 น.ส.นิสำชล โหรำศำสตร์ 
   10.7 นำยทักษิณ ประสงค์อมรชัย 
   10.8 น.ส.บุษรำคัม มุ่งทองสิน 
   10.9 นำยมนัสวี นำคพงษ์พันธ์ 
    10.10 นำยจรินทร หนูรินทร์ 
  10.11 น.ส.ปัณฑรีย์ มู่ฮ ำหมัดอำรี 
  10.12 น.ส.ศุภดำ บุตรเศรษฐ 
  10.13 น.ส.วรำภรณ์ สืบสกุลวรรณ 
  10.14  นำยธีรภัทร์ ดีป้ัน 
  10.15 น.ส.ประภำพร ฝ่ำยจุระ 
  10.16 นำยกิตติศักดิ์ พลมณี 
  10.17 นำยธวัชชัย จันทร์รุ่งเเสง 
  10.18 น.ส.กรวรรณ สมเชื้อเวียง 
  10.19 น.ส.สำวน ี หอมหวล 
  10.20 น.ส.ธัญญพร ไทยฉำย 
  10.21 นำยเกียรติศักดิ์ เสือแก้ว 
  10.22 นำยไตรรัตน์ รัตนวงศ ์
  10.23 นำยพิทยำ สังขศิลำ 
  10.24 น.ส.กฤติยำ ศรีหะ 
  10.25 นำยปริวัฒน์ นำมกร 
  10.26 น.ส.ปำริชำต ปำนม่วง 
  10.27 น.ส.ปรียำภรณ ์ กลั่นประสิทธิ์ 
  10.28 นำยวสันต์ รัตนบวร 
  10.29  นำยสุรักษ์ สิงหรำช 
  10.30 น.ส.ปนัดดำ จันทร์ไพศรี 
  10.31 น.ส.รังษิมำ ดวงแป้น 
  10.32 นำยนครินทร์ เพชรน้อย 
  10.33 น.ส.ปวีณำ ไชยรบ 
  10.34 น.ส.เคียงรว ี สุไพบูลย์วัฒน 
  10.35 น.ส.กชกร หนกระโทก 
 
 

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