
 

(ส ำเนำคู่ฉบับ) 
 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง (1) 

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

 ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ.2564 เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบ
สัมภำษณ ์เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงำน 
รวมจ ำนวน 17 อัตรำ และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำ รวมจ ำนวน 69 อัตรำ และลูกจ้ำงชั่วครำว รวมจ ำนวน 40 อัตรำ 
เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ นั้น 
 

 องค์กำรเภสัชกรรม โดยฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด ได้ท ำกำรสอบสัมภำษณ์
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนตำมบัญชี
รำยชื่อแนบท้ำยประกำศ 
 

 ขอให้ผู้มีรำยชื่อตำมประกำศแนบท้ำยเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนตำมวันที่ก ำหนด ตั้งแต่เวลำ 
08.00-16.00 น. ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่ง สถานที่ทดสอบปฏิบัติงาน ประกาศผลการทดสอบปฏิบัติงาน 
• พนักงาน 
 - ต ำแหน่งที่ 1-2 องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 2 กุมภำพันธ์ 2565 
 - ต ำแหน่งที่ 3 องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 18 มกรำคม 2565 
• ลูกจ้างประจ า 
 - ต ำแหน่งที่ 1-4 องค์กำรเภสัชกรรม ถ.พระรำมที่ 6  18 มกรำคม 2565 
 - ต ำแหน่งที่ 5-9 องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 18 มกรำคม 2565 
• ลูกจ้างชั่วคราว 
 - ต ำแหน่งที่ 1-12 องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 18 มกรำคม 2565 
 
 ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนทุกคน ภำยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรทดสอบปฏิบัติงำนวันสุดท้ำย 
แล้ว ในวันท ำกำรถัดไปให้มำติดต่อขอรับเอกสำรตรวจสอบประวัติพิมพ์ลำยนิ้วมือที่แผนกงำนบุคคล กองบริหำร
ทุนมนุษย์ ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ องค์กำรเภสัชกรรม (พระรำม 6) ตั้งแต่เวลำ 08.00-12.00 น. ต้องมำรับเอกสำร
ทุกคน หำกไมม่ำจะถือว่ำสละสิทธิ์ 
   

 
  
 
 
 
 

ประกำศ ณ วันที่  29 ธันวำคม พ.ศ.2564 
 

 
 (นำงสำวดนตรี  เกษสุวรรณสิงห์) 

รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 

 



รายช่ือผู้มีสิทธิทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

พนักงาน 
 
1. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1306) โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 
 1.1 นำยปริญญำ  กำญจนวิรัช  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 19 ม.ค.65 
 
2. ต ำแหน่ง วิศวกร 4 (1670) โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 
 2.1 นำยอัครพงษ์ รัฐปัตย์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 20 ม.ค.65 
 2.1 นำงสำวปลิดำ  สุวรรณวิศำล ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 21 ม.ค.65 
   
3. ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2646) แผนกงำนเครื่องจักรผลิตและเครื่องมือวิทย์ กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 
  3.1 นำยถำมพัฒน์  กิจส ำโรง  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 10-11 ม.ค.65 
 
 

ลูกจ้างประจ า 
 
1. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42113) แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล กองกำรขำยภำครัฐ ฝ่ำยกำรตลำด 
   และกำรขำย  
   
  1.1 นำงสำวขนิษฐำ  เนียมมณี ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 4-6 ม.ค.65 
  1.2 นำยกัมพล  สำระบิล ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 4-6 ม.ค.65 
  
2. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42150) แผนกกำรขำยเขตภำคกลำงและภำคตะวันออก กองกำรขำยภำครัฐ  
   ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
   
  2.1 นำยพันธกำนต์  ทยำพัชร  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 4-6 ม.ค.65 
   
3. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42118)(42123) แผนกกำรขำยเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กองกำรขำยภำครัฐ  
    ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 
  3.1 นำงสำวปัณชญำ  สุวรรณำทิพย์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 4-6 ม.ค.65 
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4. ต ำแหน่ง... 



4. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ป.ตรี (42129)(40504) แผนกกำรขำยเขตภำคเหนือและภำคใต้ กองกำรขำยภำครัฐ  
    ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย  
 
 4.1 นำงสำวธิติมำ  เบญจมำตย์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 4-6 ม.ค.65 
 4.2 นำงสำวศุภำกร  รักษำวงษ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 4-6 ม.ค.65 
 
5. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 วิทย์ (10589) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ 2 กำรประกันคุณภำพ  
    โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 
 5.1 นำงสำวธัญญำ  ศิธรกุล  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 5-6 ม.ค.65 
  5.2 นำยอภิสิทธิ์  มำกเมือง  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 10-11 ม.ค.65 
  5.3 นำยพงศธร  ศิลปวำนิชย์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6-7 ม.ค.65 
    
6. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (00192)(00509) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 
 6.1 นำยตุลำ  อุเทนสุต ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6-7 ม.ค.65 
 6.2 นำยวรชิต  พวงดอกไม้ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6-7 ม.ค.65 
 6.3 นำงสำวพรทิพย์  สีเสน่ห์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6-7 ม.ค.65 
 
7. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (01064)(00701) แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
 
  7.1 นำงสำวปิ่นสุดำ  ทองค ำ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 10-11 ม.ค.65 
     
8. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (01072)(00239)(02256) แผนกงำนผลิต 3 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
      
  8.1 นำงสำวณิชำ  กินนำรี ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 5 ม.ค.65 
  8.2 นำงสำวสุกัญญำ  มูลผดุง ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 5 ม.ค.65 
  8.3 นำยปฏิภำณ  กิตติ์ทองใบ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 5 ม.ค.65 
  8.4 นำงสำวสุพรรณี  พยุงวงษ์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 5 ม.ค.65 
   8.5 นำงสำวจุฑำรัตน์  ค ำภีระ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6 ม.ค.65 
   8.6 นำยไกรวิชญ์  ธรรมสำลี ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6 ม.ค.65 
   8.7 นำงสำวนัตยำ  อเนกนวน ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6 ม.ค.65 
   8.8 นำยกฤติน  มูหนียำญี่ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 7 ม.ค.65 
 
9. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ ำ ม.6 (00166) แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
     
  9.1 นำยธีรณัฐ  สุขใส ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 10-11 ม.ค.65 
  9.2 นำยวรพล  แจ้งจิตร ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 10-11 ม.ค.65 
  9.3 นำยฐิติธร  สุวรักษ์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 10-11 ม.ค.65 

ลูกจ้ำงชั่วครำว... 
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ลูกจ้างช่ัวคราว (สิ้นสดุสัญญาจ้าง 31 ธันวาคม 2565) 
     
1. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (40143) แผนกงำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กองอ ำนวยกำร โรงงำนผลิตยำ 
   รังสิต 1  
 

1.1 นำงสำวธนัชชำ  เคหะโชติ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6 ม.ค.65 
 
2. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (40145-46) แผนกงำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กองอ ำนวยกำร  
    โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 
  2.1 นำงสำวเบญจพร  วิริยธรรมเจริญ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 4 ม.ค.65 
  2.2 นำงสำวสุดำรัตน์  พูนศรี ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 5 ม.ค.65 
     
4. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (42014) แผนกงำนมำตรฐำนกระบวนกำรผลิต กองมำตรฐำนกำรผลิต 
    กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 
   - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
   
5. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (42123)(42550) แผนกงำนมำตรฐำนวิธีวิเครำะห์ กองมำตรฐำนกำรผลิต 
   กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 
  5.1 นำงสำวซอฟียำ  สุไลมำน  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 10-11 ม.ค.65 
  5.2 นำยเชษฐำ  ชวนะพงศ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 10-11 ม.ค.65 
  5.3 นำงสำวซอฟียะห์  สะมะแอ  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 10-11 ม.ค.65 
 
6. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (41379-81) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 กองบริหำรระบบคุณภำพ 1  
    กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 
   - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
   
7. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (41382-85)(41388)(41391-95) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 4 กองบริหำร   
   ระบบคุณภำพ 1 กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 
  7.1 นำยฉันท์ชนก  คะเสนำ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6-7 ม.ค.65 
  7.2 นำงสำวศุภิสรำ  ตัณศิลำ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6-7 ม.ค.65 
  7.3 นำยเอกสิทธิ์  แสงจันทร์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6-7 ม.ค.65 
  7.4 นำงสำวจรรยพร  ทับประทุม ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6-7 ม.ค.65 
  7.5 นำงสำวกนกพร  จิตบุตร ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6-7 ม.ค.65 

- 4 - 

8. ต ำแหน่ง... 



8. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (40147) แผนกงำนบริหำรคุณภำพด้ำนสำรสนเทศและเอกสำร กองบริหำรระบบ 
   คุณภำพ 2 กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 
  8.1 นำงสำวศันสนีย์  ใจค ำ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 7 ม.ค.65 
  8.2 นำงสำวปดิวรัดดำ  สุวำรักษ์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6 ม.ค.65 
     
9. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (40148) แผนกงำนสนับสนุนระบบคุณภำพ กองบริหำรระบบคุณภำพ 2 
     กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 
 9.1 นำงสำวกุศลิน  บุญบันดำล ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6-7 ม.ค.65 
 9.2 นำงสำวจิรำรัตน  สมบูรณ์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6-7 ม.ค.65 
 9.3 นำงสำวศิริวรรณ  ผิวอ่อน ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6-7 ม.ค.65 
   
10. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (41399)(41400) แผนกงำนชีววิเครำะห์ กองกำรควบคุมคุณภำพ 1 กำรประกัน 
     คุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 
  - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ - 
  
11. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (40149) กองกำรควบคุมคุณภำพ 2 กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
      
  11.1 นำงสำวอำรยำ  วนมงคล ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 5 ม.ค.65 
 
12.  ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ป.ตรี (41401-02)(41409-10)(42003)(42009) แผนกงำนวิเครำะห์ 1 กองกำรควบคุม 
     คุณภำพ 2 กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
 
  12.1 นำงสำวฑิฆัมพร  บุญบันดำล ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 10-11 ม.ค.65 
  12.2 นำงสำวนิภำพร  แขนคันรัมย์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 4-5 ม.ค.65 
  12.3 นำงสำวพิชชำภำ  เขมะวำนิช ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 11-12 ม.ค.65 
  12.4 นำงสำวฉัตรวิไล  พูลศิลป์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 6-7 ม.ค.65 
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