
(ส ำเนำคู่ฉบับ) 
 
 
 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  

สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
---------------------------------- 

 

ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 17 พฤษภำคม 2564 รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกและจ้ำง
เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว (สิ้นสุดสัญญำจ้ำง 31 มีนำคม 2565) สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 
จ ำนวน 60 คน ซึ่งได้ปิดรับสมัครไปแล้ว นั้น 

 

 ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ ได้สรุปรวบรวมรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ ตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ 
 

 ขอให้ผู้มีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยเข้ำรับกำรคัดเลือกโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ในวันที่ 9 มิถุนำยน 2564 
ตำมเวลำที่ก ำหนด ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี โดยก ำหนดประกำศผล      
ผู้ผ่ำนกำรสัมภำษณแ์ละมีสิทธิ์เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนในวันที่ 11 มิถุนำยน 2564 เวลำ 15.00 น. ณ บริเวณ 
ชั้น 1 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนีและทำงเว็บไซต ์www.gpo.or.th 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกำศ ณ วันที ่2 มิถุนำยน 2564 
            

 
(นำงศิรินุช ชีวันพิศำลนุกูล) 

รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

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

1. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11280) แผนกงำนบริหำรคุณภำพด้ำนสำรสนเทศและเอกสำร  
    กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 1 คน) 
    ล ำดับที่ 1.1 - 1.6 สอบสัมภำษณ์เวลำ 13.00 น. 
    ล ำดับที่ 1.7 - 1.12 สอบสัมภำษณ์เวลำ 14.30 น. 
 
  1.1 น.ส.สุมำลี อิตถ ี
  1.2 น.ส.ภัณฑิรำ ไทยสุวรรณ 
  1.3 น.ส.พิชชำภำ เมตมำตร์ 
  1.4 น.ส.มินตรำ แก้วผ่องใส 
  1.5 น.ส.ทักษพร จันทร์พวง 
  1.6 น.ส.สโรชำ เมียเซฟ 
  1.7 นำยตติยะ เล็กผลจันทร์ 
  1.8 น.ส.กำญจนำพร ประสำทวิทยำกุล 
  1.9 น.ส.กมลวรรณ จิตรแก้ว 
  1.10 น.ส.พรรณี ชะนะทะเล 
  1.11 น.ส.กมลลักษณ์ เกตุแก้ว 
  1.12 น.ส.วรรัตน์ พุทธำสมศรี  
 
2. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11281) แผนกงำนวิเครำะห์วัตถุดิบ กองกำรควบคุมคุณภำพ  
    กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 1 คน) สอบสัมภำษณ์เวลำ 13.00 น. 
 
  2.1 น.ส.นรีรัตน์ เลิศสถิตย์ 
  2.2 น.ส.เฟ่ืองฟ้ำ ศรียงค ์
  2.3 น.ส.อรทัย จ่ำทำ 
  2.4 นำยณัฐชธันย์ ตันพิริยชัย 
  2.5 น.ส.นันทนำ พุ่มเรือง 
  
3. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11284) แผนกงำนวิเครำะห์บรรจุภัณฑ์ กองกำรควบคุมคุณภำพ  
   กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 1 คน)  
   ล ำดับที่ 3.1 - 3.6 สอบสัมภำษณ์เวลำ 13.00 น. 
   ล ำดับที่ 3.7 - 3.12 สอบสัมภำษณ์เวลำ 14.30 น. 
 
 3.1 น.ส.กมนพร ยวนใจ 
 3.2 น.ส.สุพิชญำ คุ้มวงศ์ 
 3.3 น.ส.ศิรินันทร์ กุลโพธิ์ 
 3.4 น.ส.นิศำกร ละออเอ่ียม 
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3.5. น.ส.ลดำวัลย์..... 



 3.5 น.ส.ลดำวัลย์ ศรียงค ์
 3.6 น.ส.รัญญำภรณ์ รอดชีวัน 
 3.7 น.ส.อรพิน สองพรมทิพย์ 
 3.8 น.ส.ชนัญชิดำ กองทอง 
 3.9 น.ส.ชนิดำพร พันแพง 
 3.10 น.ส.อรพรรณ มณีโชติ 
 3.11 น.ส.ณัฐริกำ แงวกุดเรือ 
 3.12 นำยศิริโสพล เมฆสุวรรณ 
 
4. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11285 -86) แผนกงำนชีววิเครำะห์ กองกำรควบคุมคุณภำพ  
    กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 2 คน)  
     
  - ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก - 
   
5. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01136) แผนกงำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กองอ ำนวยกำร โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
   (จ ำนวนรับ 1 คน) สอบสัมภำษณ์ เวลำ 14.30 น. 
  
 5.1 นำยมนัสวี เรียงรวบ 
 5.2 นำยธนพงษ ์ พิมลพันธุ์ 
 5.3 ว่ำที่ ร.ต.นำวี พิทักษ์สุข 
 5.4 นำยธีรพัฒน์ วงษ์ขยำย  
  
6. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01150-57)(01160-61) แผนกงำนคลังส ำรองวัตถุดิบ กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำ- 
   รังสิต 1 (จ ำนวนรับ 10 คน) ล ำดับที่ 6.1 - 6.5 สอบสัมภำษณ์ เวลำ 13.00 น. 
      ล ำดับที่ 6.6 - 6.8 สอบสัมภำษณ์ เวลำ 14.00 น. 
  
 6.1 นำยณัฐพล นำคสิงห์  
 6.2 นำยชัยชนะ ลุมพล 
 6.3 นำยกันตภณ ปำนเงิน 
 6.4 นำยทศพร สุนำโท 
 6.5 นำยปฏิภำณ สำนุสนธิ์ 
 6.6 นำยนพพล เอกประทุมชัย 
 6.7 นำยวสุธร แสวงศรี 
 6.8 นำยธนำกร แก้วปำนกัน 
 
7. ลูกจ้ำงช่ัวครำว วุฒิ ม.6 (01165)(01177-78)(01190-94)(01196-97) แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ ์  
   กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 15 คน) 
   ล ำดับที่ 7.1 - 7.6 สอบสัมภำษณ์ เวลำ 13.00 น. 
   ล ำดับที่ 7.7 - 7.11 สอบสัมภำษณ์ เวลำ 14.00 น. 
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7.1 นำยถิรวัฒน์..... 



 7.1 นำยถิรวัฒน์ เนำวรัตน์ 
 7.2 ว่ำที ่ร.ต.ธนำกร ธรรมรัตโนทัย 
 7.3 นำยธนพงศ ์ รุ่งวรรณรักษ ์  
 7.4 นำยภำนุสิทธิ์ สุขเอ่ียม 
 7.5 นำยกรกช อุไรรัตน์ 
 7.6 นำยณัฐดนัย คงจ ำนงค ์
 7.7 นำยณัฐพล น้อยเอ่ียม 
 7.8 นำยเอกกร กิจจำหำญ 
 7.9 นำยต่ำงเหลำะ ทัง 
  7.10 นำยศิริวัฒน์ พิลำ 
  7.11 นำยปริวุฒิ กำญจนก ำเหนิด 
  
8. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01202-04)(01206-09)(01214-16) แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป กองกำรคลัง 
   ส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 10 คน) สอบสัมภำษณ์เวลำ 14.30 น. 
 
 8.1 นำยกันตนพ บุญยืน 
 8.2 นำยเจษฎำงค ์ ไทยเขียว 
 8.3 นำยวิศิษฏ์ สีนินทิน 
 8.4 น.ส.ปำจรีย์ ธรรมเสมอ 
 8.5 นำยฐิติธร สุวรักษ ์
   
9. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01218-20) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 3 คน) 
    ล ำดับที่ 9.1 - 9.7 สอบสัมภำษณ์ เวลำ 09.00 น. 
    ล ำดับที่ 9.8 - 9.13 สอบสัมภำษณ์ เวลำ 10.00 น. 
 
 9.1 น.ส.ปิยะธิดำ ธัญญำภิบำล 
 9.2 นำยอิณภัค เจือโกศล 
 9.3 น.ส.ศิริขวัญ วำจำจริง 
 9.4 น.ส.สุธิสำ อุไรรัตน์ 
 9.5 น.ส.พัชรี ทองค ำ 
 9.6 น.ส.สุนิษำ ชมภูศรี 
 9.7 น.ส.อริสรำ รำนอก 
 9.8 น.ส.ภัทรธีรำ ชินบุตร 
 9.9 น.ส.สิริเกษร สิงห์ธนะ 
       9.10 นำยจักรพันธ์ สุวรรณรำช 
  9.11 น.ส.อำมิตำ ขันยำ 
  9.12 น.ส.ยุวนงค์ เชิงรัมย์ 
  9.13 น.ส.รสสุคนธ์ ก้อนทอง 
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10. ลูกจ้ำงชั่วครำว..... 



10. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01225-26) แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 2 คน)     
     สอบสัมภำษณ์ เวลำ 11.00 น. 
   
 10.1 น.ส.ณัฏฐณิชำ วงษ์รักษำ 
 10.2 น.ส.อรนิชำ ตำซ่ือ  
  
11. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01228-29) แผนกงำนผลิต 4 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 2 คน) 
     สอบสัมภำษณ์ เวลำ 11.00 น. 
 
 11.1 น.ส.มัลลิกำ ธำดำนที    
  
12. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01241)(01243)(01251)(01256-59) แผนกงำนผลิต 5 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำ 
     รังสิต 1 (จ ำนวนรับ 7 คน)  
ล ำดับที่ 12.1 - 12.10 สอบสัมภำษณ์ เวลำ 09.00 น. ล ำดับที่ 12.31 - 12.40 สอบสัมภำษณ์ เวลำ 13.00 น. 
ล ำดับที่ 12.11 - 12.20 สอบสัมภำษณ์ เวลำ 10.00 น. ล ำดับที่ 12.41 - 12.50 สอบสัมภำษณ์ เวลำ 14.00 น. 
ล ำดับที่ 12.21 - 12.30 สอบสัมภำษณ์ เวลำ 11.00 น.      ล ำดับที่ 12.51 - 12.59 สอบสัมภำษณ์ เวลำ 15.00 น. 
 
 12.1 น.ส.เบญจรัตน์ พูลเพิ่ม 
 12.2 น.ส.นริศรำ บินกุรุโม 
 12.3 น.ส.บุษบำ ใจดี 
 12.4 น.ส.ชนิดำ ส่งยินดี  
 12.5 น.ส.อุษมำ กุศลบ ำเพ็ญ 
 12.6 นำยภูวนัย จตัตุเทพ 
 12.7 นำยณัฐพล เจริญสุข 
 12.8 นำยทรงศักดิ์ จีนด้วง 
 12.9 น.ส.นำตยำ วันมี 
 12.10 น.ส.อภิญญำ สงประชำ 
 12.11 นำงอุรชำ นำคีสังข ์
 12.12 น.ส.นัทธมน ศรีพรรษกร 
 12.13 น.ส.ณัชชำ ท้วมเทียน 
 12.14 น.ส.ศิริเพ็ญ ขวัญสุข 
 12.15 น.ส.ปรียำภรณ์ กลั่นประสิทธิ์ 
 12.16 นำยสหรัฐ เกษโกศล 
 12.17 น.ส.ปิยวรรณ คงนุ่ม 
 12.18 น.ส.ประภำพร ฝ่ำยจุระ 
 12.19 นำยปริญญำ พร้อมประดิษฐ์  
 12.20 น.ส.วรดำ วงศ์ด ี
 12.21 น.ส.สุนิษำ ตำลเจริญ 
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12.22 นำยทรงพล..... 



 12.22 นำยทรงพล พงษ์เพ็ชร 
 12.23 นำยนิจสินธุ์ ดอกเตย 
 12.24 นำยกอบกู ้ สิทธิบุญ 
 12.25 น.ส.เมวิกำ จันทร์รุ่งเรือง 
 12.26 น.ส.มัณทริกำ กองเกิด 
 12.27 น.ส.ณัฐวดี กำรชำตรี 
 12.28 นำยสิทธิกร สำยกระสุน 
 12.29 น.ส.จำรุวรรณ ลีฟัก 
 12.30 น.ส.วรดำ หัสเดชะ 
 12.31 นำยจำตุรนต์ จันทรุกขำ 
 12.32 น.ส.ประภัสรำ จิตต์ซื่อ 
 12.33 นำยกรีนฤเบศร ดีเยี่ยม 
 12.34 น.ส.หนูเพียร ตะนะโส 
 12.35 น.ส.รุจี ก้ำนบัว 
 12.36 น.ส.ธัญญำรัตน์ ทับค ำภำ 
 12.37 น.ส.ปวีณำ สีดำ 
 12.38 น.ส.พัตรจิรำ จันทร์แก้ว 
 12.39 นำยจักรพงศ ์ ประสิทธิธรรม 
 12.40 น.ส.จันทร์วลัย อินทร์ประเสริฐ 
 12.41 นำยสิทธิชัย หญ้ำปรัง 
 12.42 น.ส.กำนต์สินี ธำรำดล 
 12.43 น.ส.อำทิตยำ ทองนพรัตน์ 
 12.44 น.ส.ยศวดี มีอุสำห์ 
 12.45 น.ส.จิรำวรรณ แจ่มสุวรรณ 
 12.46 น.ส.พิชำพร กิจจำหำญ 
 12.47 นำยชวนนท์ เพลิดเพลิน 
 12.48 น.ส.ปวีณำ สุขยืน 
 12.49 นำยสรำวุฒิ สร้อยสังวำลย์ 
 12.50 น.ส.พรภิรมย์ พำนไกร 
 12.51 น.ส.ดวงกมล ดวงหิรัญ 
 12.52 น.ส.จิรดำ คลำดโรค 
 12.53 น.ส.รุจีรัตน์ ม่วงอ่อน 
 12.54 น.ส.สริญญำ ประทวน 
 12.55 นำยเปรมศักดิ ์ น้อยมำลำ 
 12.56 น.ส.ฉัตรำภรณ์ ลิมปิไพบูลย์ 
 12.57 น.ส.วิลำวัณย์ ม่วงเปลี่ยน 
 12.58 นำยพรเทพ สมัครกำร  
 12.59 น.ส.จำรุวรรณ วงษ์กล่ ำ 
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13. ลูกจ้ำงชั่วครำว..... 



13. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01262-65)(01271) แผนกงำนทดลองผลิตระดับ Pilot Scale กองกำรผลิต  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 5 คน) 
      ล ำดับที่ 13.1 - 13.6 สอบสัมภำษณ์ เวลำ 09.00 น.  
      ล ำดับที่ 13.7 - 13.14 สอบสัมภำษณ์ เวลำ 10.00 น. 
      ล ำดับที่ 13.15 -13.19 สอบสัมภำษณ์ เวลำ 11.00 น. 
   
 13.1 น.ส.ธวัลรัตน์ สิริบุญญำนุกุล 
 13.2 น.ส.สุดำรัตน์ พุฒซ้อน 
 13.3 น.ส.ฤทัยรัตน์ สงวนชม 
 13.4 น.ส.พรรณรส ธีรศิลป 
 13.5 นำยสำมำรถ เสงี่ยม 
 13.6 น.ส.นีรนำท ทองเปรำะ 
 13.7 น.ส.ชลธิชำ พลำสิน 
 13.8 น.ส.ฑิฆัมพร โกมุทพันธุ์   
 13.9 น.ส.จุธำทิพย์ คงเงิน  
 13.10 น.ส.ลฎำภำ คูน ำวัฒนำ 
 13.11 น.ส.จุฬำรัตน์ ทองน้อย 
 13.12 น.ส.ณิชกำนต์ โนรำ 
 13.13 นำยปิติพงษ์ อ่อนน้อม 
 13.14 น.ส.สุพัตรำ ปำนเรือง 
 13.15 น.ส.รุ่งทิวำ จุลศรี 
 13.16 น.ส.สุทธิชำ จันทร์ทอง 
 13.17 น.ส.น้ ำทิพย์ ฉิมดอนทอง 
 13.18 นำยศุภฤกษ ์ ฉลำดแพทย์ 
 13.19 นำยนรำพันธ์ แจ่มจ ำรัส 
  
 

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