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ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (เพิ่มเติม)  

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

 

ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 17 พฤษภำคม 2564 รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกและจ้ำง
เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว (สิ้นสุดสัญญำจ้ำง 31 มีนำคม 2565) สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี            จ.
ปทุมธำนี ซึ่งได้มีกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ตำมประกำศลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2564 ไปแล้วนั้น 

 

 ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ ขอประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก (เพ่ิมเติม) โดยมีรำยชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ 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 ่ 4  มิถุนำยน 2564 
            

 
(นำงศิรินุช  ชีวันพิศำลนุกูล) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (เพิ่มเติม) 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

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

1. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11280) แผนกงำนบริหำรคุณภำพด้ำนสำรสนเทศและเอกสำร  
    กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 1 คน) 
    สอบสัมภำษณ์ เวลำ 15.00 น. 
 

  1.1 น.ส.ประภัสสร พูนทรัพย ์
  1.2 นำยอนันต์ อำรี 
  1.3 น.ส.ชำลิสำ บัวบำน 
  1.4 น.ส.สุดำวัล สุขรี่ 
  

2. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11281) แผนกงำนวิเครำะห์วัตถุดิบ กองกำรควบคุมคุณภำพ  
    กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 1 คน) สอบสัมภำษณ ์เวลำ 14.00 น. 
 

  2.1 น.ส.กิตติญำ ตำเสน 
  2.2 น.ส.วิจิตรำ แก้วสำ 
  2.3 น.ส.ภัทรำพร อำธนู 
  2.4 น.ส.พรรณทิพย์ รวยลำภ 
  

3. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11284) แผนกงำนวิเครำะห์บรรจุภัณฑ์ กองกำรควบคุมคุณภำพ  
   กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 1 คน) สอบสัมภำษณ์ เวลำ 15.30 น. 
    
 3.1 น.ส.เกตุกำญจน์ สวยรูป 
 3.2 น.ส.อำรียำ บุญธรรม 
 3.3 น.ส.สโรชินี สินบัวทอง 
 3.4 น.ส.ดวงกมล ไกรเพ็ชร์ 
  

4. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01150-57)(01160-61) แผนกงำนคลังส ำรองวัตถุดิบ กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำ- 
   รังสิต 1 (จ ำนวนรับ 10 คน) สอบสัมภำษณ์ เวลำ 14.30 น. 
  

 4.1 นำยจิรกิตต ์ ปิยรัตน์  
 4.2 นำยบรรหำร พุ่มเรือง 
 4.3 นำยพนัฐศักดิ ์ สวิงพงษ ์
  

5. ลูกจ้ำงช่ัวครำว วุฒิ ม.6 (01165)(01177-78)(01190-94)(01196-97) แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ ์  
   กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 15 คน) สอบสัมภำษณ์ เวลำ 14.30 น. 
   

 5.1 นำยบัณฑิต คงมำก 
 5.2 นำยพงศธร นำวงษ ์
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5.3 นำยธนพล... 



 5.3 นำยธนพล ทวีวรรธนะ 
 5.4 นำยสุทธิพร กุมำร 
 5.5 นำยอรรถพิพัฒน์ อินต๊ะทุม 
 5.6 นำยกฤตธี แซ่เจีย 
 5.7 นำยสิทธิชัย ศรน้อย 
 5.8 นำยณัชพล ค ำวงศ ์
   

6. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01202-04)(01206-09)(01214-16) แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป กองกำรคลัง- 
   ส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 10 คน) สอบสัมภำษณ ์เวลำ 15.30 น. 
 

 6.1 นำยนเรนฤทธิ์ รักธรรม 
 6.2 น.ส.ชนัญญำ ศรีเภำทอง 
 6.3 นำยจิตกร ขันทีท้ำว 
 6.4 นำยกฤษดำ พุดจีบ 
 6.5 นำยชำคริต ศรีทรำชัย 
   

7. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01218-20) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 3 คน) 
    สอบสัมภำษณ์ เวลำ 11.00 น. 
 

 7.1 น.ส.เกศินี เชียงน้อย 
 7.2 น.ส.อภิญญำ สุนำรักษ์ 
 7.3 น.ส.ฐิติรัตน์ แสงสมุด 
 7.4 น.ส.สุภำวิตำ งำมประเสริฐ 
 7.5 น.ส.ดวงกมล รุ่งเรือง 
 7.6 น.ส.ภัทรำนิษฐ เกียรติบ ำรุง 
 7.7 น.ส.พรรณวดี สหชัยยันต์ 
 

8. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01225-26) แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 2 คน)     
    สอบสัมภำษณ์ เวลำ 11.00 น. 
   

 8.1 น.ส.ศิริลักษณ์ กันทะไชย 
 8.2 น.ส.ชลธิชำ เติมจันทึก 
 8.3 น.ส.อนัญญำ ลำพรมมำ 
 8.4 น.ส.ล ำใย ประเทศแก้ว 
 8.5 น.ส.อรวรำ มังสังข ์  
  

9. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01228-29) แผนกงำนผลิต 4 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 2 คน) 
     สอบสัมภำษณ์ เวลำ 11.00 น. 
 

 9.1 น.ส.ทักษภร ภู่ดำย  
 9.2 น.ส.พัฒน์นรี บุญมั่ง  
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10. ลูกจ้ำงชั่วครำว... 



 
10. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01241)(01243)(01251)(01256-59) แผนกงำนผลิต 5 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำ 
     รังสิต 1 (จ ำนวนรับ 7 คน) สอบสัมภำษณ์ เวลำ 16.00 น. 
 

 10.1 น.ส.นันทวรรณ สมศรี 
 10.2 น.ส.กฤติยำ ศรีหะ 
 10.3 น.ส.สุกัญญำ มูลผดุง 
 10.4 น.ส.พัฒน์นรี ชลิตตำโชติวัฒน์ 
 10.5 น.ส.สุกำนดำ ฤกษ์ใหญ่ 
 10.6 น.ส.พัชริดำ คงคำศรี 
 10.7 น.ส.สุกัญญำ ทองภูเหวด 
 10.8 น.ส.พนิดำ สุนำวี 
 10.9 น.ส.จิรณัฐ ยำงแดง 
 10.10 น.ส.รุจิรำ พิทักษ ์
 10.11 น.ส.เมริษำ เนียมแสงทอง 
 10.12 น.ส.สุรีพร มะหะพันธุ์ 
 10.13 นำยณัลฐวัฒน์ ด่ำนปำน 
 10.14 น.ส.สุชำวดี ศรีเที่ยง 
 10.15 น.ส.สุนิสำ เพียจันทร์ 
 10.16 น.ส.นิชำนำถ นำคพงษ์พันธ์ 
 10.17 น.ส.กำญจนพัชร ศรำธพันธุ์ 
  

11. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01262-65)(01271) แผนกงำนทดลองผลิตระดับ Pilot Scale กองกำรผลิต  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 5 คน) สอบสัมภำษณ์ เวลำ 11.00 น. 
   

 11.1 น.ส.พรศิริ ผันกระโทก 
 11.2 น.ส.มิ่งขวัญ โสภำพร 
 11.3 น.ส.น้ ำฝน นำกำ 
 11.4 น.ส.ดวงมณีพร รำชเจริญ 
 11.5 น.ส.ธัญญพร ไทยฉำย   
  
 

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