
(ส ำเนำคู่ฉบับ) 
 
 
 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  

สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม  
---------------------------------- 

ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2564 รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
เพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว (สิ้นสุดสัญญำจ้ำง 31 มีนำคม พ.ศ.2565) สังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กำรเภสัชกรรม 
จ ำนวน 133 คน ซึ่งได้ท ำกำรคัดเลือกโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ไปแล้ว นั้น 
 ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ ได้ท ำกำรคัดเลือกโดยวิธีกำรสัมภำษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำน
เกณฑ์กำรสัมภำษณ์และมีสิทธิ์เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ 
 

 ขอให้ผู้มีรำยชื่อตำมประกำศแนบท้ำยเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนตำมวันที่ก ำหนด ตั้งแต่เวลำ 
08.00 น. - 16.00 น. โดยมีรำยละเอียดสถำนที่สอบปฏิบัติงำนและวันที่ประกำศผลสอบปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 

ต าแหน่งที ่ สถานทีส่อบปฏิบัติงาน วันทีป่ระกาศผลสอบปฏิบัติงาน 
• ต ำแหน่งที ่1-8, 10-19 องค์กำรเภสัชกรรม (อ.ธัญบุรี) 5 เม.ย.64 เวลำ 15.00 น. 
• ต ำแหน่งที่ 20 องค์กำรเภสัชกรรม (อ.ธัญบุรี) 22 เม.ย.64 เวลำ 15.00 น. 
• ต ำแหน่งที่ 9 องค์กำรเภสัชกรรม (พระรำม 6) 11 พ.ค.64 เวลำ 15.00 น. 

 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนทุกคน ภำยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรทดสอบปฏิบัติงำนวันสุดท้ำย 
แล้ว ในวันท ำกำรถัดไปให้มำติดต่อขอรับเอกสำรตรวจสอบประวัติพิมพ์ลำยนิ้วมือที่แผนกงำนบุคคล กองบริหำร
ทุนมนุษย์ ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ องค์กำรเภสัชกรรม (พระรำม 6) ตั้งแต่เวลำ 08.00-12.00 น. ต้องมำรับเอกสำรทุก
คน หำกไมม่ำจะถือว่ำสละสิทธิ์ (สอบถำมเพ่ิมเติมได้ที่ เพจ Facebook : HRGPO) 
 
 
 
 

ประกำศ ณ วันที ่ 24  มีนำคม พ.ศ. 2564 
            

 
(นำงศิรินุช ชีวันพิศำลนุกูล) 

รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม 

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

1. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11114-16) แผนกผลิตสำรสกัดกัญชำ กองผลิตภัณฑ์กัญชำ  
   ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ (จ ำนวนรับ 3 คน)  
           
 1.1 นำยณฐพงศกร ตำมรักษำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
 1.2 น.ส.กิตติยำ บุณยศิริศร ี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
 1.3 นำยดนุนัย เข็มกลัด  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
 1.4 นำยกิตติ ศิริโก  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
 1.5 นำยพงษ์นรินทร์ ล้ ำเลิศ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
   

2. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11117-21) แผนกผลิตผลิตภัณฑ์กัญชำ กองผลิตภัณฑ์กัญชำ  
   ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ (จ ำนวนรับ 5 คน)  
 
 2.1 น.ส.นันทนำ พุ่มเรอืง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 2.2 น.ส.ณัฐชำกรณ์ นิติกรกุล  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 2.3 น.ส.มณฑำทิพย์ ผ่องจิตต ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 2.4 น.ส.ชญำนิศ ทองเนื้อนวล ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 2.5 น.ส.วงเดือน จ่ำพุลี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 2.6 น.ส.ณิชำภำ ชมภู  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 2.7 น.ส.สุธิสำ อุไรรัตน์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 2.8 น.ส.ศิริขวัญ วำจำจริง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
   

3. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11272-75)(11278) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 4 กองบริหำร 
   จัดกำรคุณภำพ กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 5 คน) 
 
 3.1 น.ส.สุภัคตรำ  วงษ์พันธ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 มี.ค.64 
 3.2 นำยอภิสิทธิ์ มำกเมือง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 มี.ค.64 
 3.3 น.ส.อรัชพร กล้วยเอี่ยม  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 มี.ค.64 
 3.4 น.ส.เกื้อลภัส หงษำวนำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 มี.ค.64 
 3.5 น.ส.กัญจนภัทร พลอยนิล  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 มี.ค.64 
 3.6 น.ส.สิริรัตน์ คงสัมฤทธิ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29-30 มี.ค.64 
 3.7 น.ส.สุพัฒตรำ ฟักจ้อย  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29-30 มี.ค.64 
 3.8 น.ส.ธัญญำ ศิธรกุล  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29-30 มี.ค.64 
 3.9 น.ส.สุวิมล ค ำเนียม  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29-30 มี.ค.64 
 3.10 นำยธนเบศร์ ก้องวิริยะไพศำล ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29-30 มี.ค.64 
 3.11 น.ส.จิรภัทร มงคลพร  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29-30 มี.ค.64 
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4. ลูกจ้ำงชั่วครำว..... 



4. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11279-80) แผนกงำนบริหำรคุณภำพด้ำนสำรสนเทศและเอกสำร  
    กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 2 คน) 
 
 4.1 น.ส.ธิดำรัตน์ บัวสุวรรณ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
 4.2 น.ส.ภัทรพร หล่อประโคน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
 4.3 น.ส.วีรวรรณ เปลี่ยนประเสริฐ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
 
5. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11283-84) แผนกงำนวิเครำะห์บรรจุภัณฑ์ กองกำรควบคุมคุณภำพ  
   กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 2 คน)  
 
 5.1 น.ส.ศุภรดำ ชิวหะ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
 5.2 น.ส.จิรำรัตน สมบูรณ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 
6. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11285 -86) แผนกงำนชีววิเครำะห์ กองกำรควบคุมคุณภำพ  
    กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 2 คน)  
     
 6.1 น.ส.จริยำพร แสนโม ่  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 31 มี.ค.64 
 6.2 น.ส.เบญจมำศ มงคลเจริญ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 6.3 น.ส.ดุสิตำ ทองเปี่ยม  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 มี.ค.64 
 6.4 นำยธันชลิต ภู่งำม  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 
7. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11287)(11290)(11296-97) แผนกงำนวิเครำะห์ 1 กองกำรควบคุม 
   คุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 4 คน) 
 
 7.1 น.ส.ณัฐชญำ ค ำเอ่ียม  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 มี.ค.64 
 7.2 น.ส.ณิชำรีย์ จันทำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29-30 มี.ค.64 
 7.3 นำยเกียรติศักดิ์ สุขพงษ์ไทย ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 มี.ค.64 
 7.4 น.ส.จุฑำทิพย์ เตชธนำดล  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 มี.ค.64 
 7.5 น.ส.กำญจนำธิป นำมกร  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30-31 มี.ค.64 
 7.6 น.ส.ขัตติยำ ศิริสมบัติ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 มี.ค.64 
 7.7 น.ส.สุพัตรำ ปำนเรือง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 และ 29 มี.ค.64 
 7.8 น.ส.อรปรีญำ โพธิ์โต  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 มี.ค.64 
 7.9 น.ส.อุษำ พรมมำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30-31 มี.ค.64 
 7.10 นำยกิตติธัช ไชยแสง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 และ 31 มี.ค.64 
  
8. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11298)(11302) แผนกงำนวิเครำะห์ 3 กองกำรควบคุมคุณภำพ  
    กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 2 คน)  
 
 8.1 น.ส.นำรีรัตน์ หอมจิตร์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
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9. ลูกจ้ำงชั่วครำว..... 



9. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10156) แผนกมำตรฐำนวิเครำะห์คุณภำพด้ำนเภสัชภัณฑ์  
    กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร (จ ำนวนรับ 1 คน)  
       
 9.1 น.ส.นำรำวดี นำกุดนอก  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 5 พ.ค.64 
 9.2 น.ส.มุกธิดำ สำยสกุลรัตน์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 6 พ.ค.64 
 9.3 น.ส.ณฐพร พวงสมบัติ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 7 พ.ค.64 
  

10. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01100)(01102)(01111)(01113)(01122-26) แผนกผลิตวัตถุดิบกัญชำ กองผลิต-      
     ภัณฑ์กัญชำ ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ (จ ำนวนรับ 9 คน) 
 
 10.1 น.ส.รพีพร ทองประสงค ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
 10.2 นำยธีรศักดิ์ ขิมทัด  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
 10.3 น.ส.นภัสวรรณ สีดอกบวบ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 10.3 น.ส.รัตติยำกร สุธรรมยอง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
 10.4 นำยนันทภพ ครุธศรี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
 10.5 นำยอนุวัฒน์ จันทร์ประสิทธิ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
 10.6 น.ส.สุพรรษำ แสนจันทร์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 10.7 น.ส.กัณฐมณี อินทร์สุข  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 10.8 นำยชำคริต ศรีเพียรเอม ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 10.9 นำยศรำวุธ จันทร์สี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
 10.10 น.ส.วรำพร โลมำธร  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 10.11 น.ส.ระพีพรรณ เกตุเจริญ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 10.12 นำยศิริวัฒน์ พิลำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 10.13 นำยศุภกร ทรงอยู่  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 10.14 นำยเจษฎำ สุทธิสนธิ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 10.15 นำยฐิติ พงษ์โต  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 10.16 น.ส.ปรำวีณำ ศรีละม้ำย  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 10.17 นำยทศวรรษ ก๋งเกิด  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
   

11. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01132)(01136) แผนกงำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กองอ ำนวยกำร     
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 2 คน)  
  
 11.1 น.ส.วณิชำ ศิริยำมัน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
 11.2 นำยนครินทร์ ศรีสวัสดิ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25 มี.ค.64 
 11.3 น.ส.กิตติญำกรณ์ เหล่ำธรรม  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 11.4 นำยพรสวรรค์ มำศภูม ี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
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12. ลูกจ้ำงชั่วครำว..... 



12. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01137-39)(01141-46) (01150-57)(01160-61) แผนกงำนคลังส ำรองวัตถุดิบ  
     กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 19 คน) 
 

 12.1 นำยปริญญำ ก๋งฉิน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 และ 30 มี.ค.64 
 12.2 นำยสรำยุทธ ศรีคัชชะ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 และ 30 มี.ค.64 
 12.3 นำยกิตติ รักษำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 และ 30 มี.ค.64 
 12.4 นำยขจรเกียรติ พวงม ี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 และ 30 มี.ค.64 
 12.5 น.ส.พัฒน์นรี บุญมั่ง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 และ 30 มี.ค.64 
 12.6 นำยรัชชำนนท์ กิตติปำโล  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 และ 30 มี.ค.64 
 12.7 นำยธัญวัฒน์ เหล่ำน้อย  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 และ 30 มี.ค.64 
 12.8 น.ส.ชนัญญำ ศรีเภำทอง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 และ 30 มี.ค.64 
 12.9 น.ส.ปำจรีย์ ธรรมเสมอ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 และ 30 มี.ค.64 
 12.10 นำยบัญชำ ยำวิชัย  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 และ 30 มี.ค.64 
 12.11 น.ส.จิรณัฐ ยำงแดง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 และ 30 มี.ค.64 
 12.12 นำยเฉลิมพร เจียมกิตติโยธิน ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 และ 30 มี.ค.64 
 12.13 นำยสุพจน์ อำยุศรี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 และ 30 มี.ค.64 
  

13. ลูกจ้ำงช่ัวครำว วุฒิ ม.6 (01162-71)(01177-78)(01190-94)(01196-97) แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ ์  
     กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 19 คน) 
   
 13.1 นำยนรเสฎฐ์ ธนำเอกพิชัย ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 มี.ค.64 
 13.2 นำยอังคำร รัตนะสงฆ ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29-30 มี.ค.64 
 13.3 นำยสังวรี กำญจนโพชน์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29-30 มี.ค.64 
 13.4 นำยทศพล สำมวัง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 มี.ค.64 
 13.5 นำยนครินทร์ รัตนะ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 31 มี.ค.-1เม.ย.64 
 13.6 นำยสุรสิทธิ์ ไกรสิงห์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 มี.ค.64 
 13.7 นำยอีมรอน ดำตูมะดำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 31 มี.ค.-1เม.ย.64 
  
14. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01201-04)(01206-09)(01214-16) แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป กองกำรคลัง 
    ส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 11 คน)  
 
 14.1 นำยธีรณัฐ สุขใส  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 มี.ค.64 
 14.2 นำยกันตนพ บุญยืน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 25-26 มี.ค.64 
 
15. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01217-20) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 4 คน) 
 
 15.1 น.ส.ณิชำภัทร ป้องศร ี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 15.2 น.ส.อรุณวตรี ค ำศรีริรักษ์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 15.3 น.ส.กริยำกรณ์ โพธิ์ชัยรัตน์ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64  
 15.4 น.ส.จิรำพร อ้อค ำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 มี.ค.64 
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16. ลูกจ้ำงชั่วครำว..... 



16. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01221)(01224-26) แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
     (จ ำนวนรับ 4 คน)  
  
 16.1 น.ส.นันท์นภัส ทองเปี่ยม  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 16.2 น.ส.ยุวดี สีดำสอน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 มี.ค.64 
 16.3 น.ส.สุนันทำ ค ำมะลัย  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 31 มี.ค.64 
  
17. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01228-29) แผนกงำนผลิต 4 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 2 คน) 
 
  - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
 
18. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01231-51)(01256-59) แผนกงำนผลิต 5 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
     (จ ำนวนรับ 25 คน)  
  

 18.1 น.ส.กนกวรรณ โพธิ์ค ำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 18.2 นำยตุลำ อุเทนสุต  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 18.3 นำยสุรนำถ ชั้นดี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 18.4 น.ส.วรรณิดำ แก้วทอด  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 18.5 น.ส.ล ำใย ประเทศแก้ว  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 18.6 น.ส.พัชรินทร์ ประพฤทธิกุล  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 18.7 นำยธีรวัฒน์ นำมภักดี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 18.8 นำยชนำธิป ข ำส ำลี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 18.9 นำยธันยธรณ์ สอนอินทร์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 18.10 นำยไพศำล มำกประเสริฐ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 18.11 นำยปิยะณัฐ กลิ่นผกำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 18.12 นำยนันทวัฒน์ จันทร์เทศ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 18.13 นำยสวัสดิ์ ลีฟัก  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 18.14 นำยณฐพล โพธิมำก  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 18.15 นำยพัทธกรณ์  สวนพฤกษำ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64  
 18.16 นำยธเนศ ธูปเทียน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 18.17 นำยนัฐพงศ ์ กำเรียน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 18.18 นำยนริศ พร้อมญำต ิ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 18.19 นำยปฐมพงศ์ แก้วกนก  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 18.20 นำยเธียรพรัตน์ บัวสุวรรณ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 18.21 นำยรัฐพล กำมีฮำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 18.22 นำยนัฐพงศ ์ ศรีรัตน์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 18.23 นำยนิติพล เจิมรัมย์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 18.24 นำยกรกฤต กระจ่ำงนฤมลกุล ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 18.25 นำยธีรวัฒน์ เพ็งสวัสดิ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 18.26 นำยพีระวุฒิ  สรรพสอน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
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18.27 นำยกฤษดำ..... 



 18.27 นำยกฤษดำ วันประเสริฐ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 18.28 นำยปรัชญำ เพชรวิไล  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64  
 
19. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01260-65)(01271) แผนกงำนทดลองผลิตระดับ Pilot Scale กองกำรผลิต  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 7 คน) 
  
 19.1 น.ส.ญำณัจฉรำ สีดำสอน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 26 มี.ค.64 
 19.2 น.ส.วนิดำ พรหมปฏิมำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 29 มี.ค.64 
 19.3 น.ส.ปริณดำ คงรักษ ์  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30 มี.ค.64 
 
20. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.3/ม.6 (01128-31) แผนกผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ กองเภสัชภัณฑ์ ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัช 
     เคมีภัณฑ์ (จ ำนวนรับ 4 คน)  
 
 20.1 นำยต่ำงเหลำะ ทัง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30-31 มี.ค.64 
 20.2 นำยณัฐวัฒน์ เสน่หำ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 เม.ย.64 
 20.3 นำยอนันต์ ห่วงปรำกฎ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 8-9 เม.ย.64 
 20.4 นำยพงศธร ครองบุญ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 8-9 เม.ย.64 
 20.5 นำยธนำธิป พรหมทองด ี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 30-31 มี.ค.64 
 20.6 นำยปริวัฒน์ นำมกร  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 เม.ย.64 
 20.7 นำยวีรภัทร ดอนหม้อ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 8-9 เม.ย.64 
 20.8 นำยอนุสรณ์ เจริญมี  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-19 เม.ย.64 
 20.9 นำยฐิติพงษ ์ เริ่มน้อย  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 1-2 เม.ย.64 
 20.10 นำยณัฐวุฒิ แก่นสำร  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-19 เม.ย.64 
 20.11 นำยศุวสันต์ เนียมหอม  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-19 เม.ย.64 
 
 

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