
ส ำเนำคู่ฉบับ  
 
 
 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

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

ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 16 มีนำคม 2565 เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบ
สัมภำษณ์  เพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่ วครำว (สิ้ นสุดสัญญำจ้ำง 31 มีนำคม 2567) สั งกัดหน่วยงำนต่ำงๆ                    
ในองค์กำรเภสัชกรรม จ ำนวน 95 อัตรำ ซึ่งได้ท ำกำรคัดเลือกโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ไปแล้ว นั้น  
 ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด ได้ท ำกำรคัดเลือกโดยวิธีกำรสัมภำษณ์เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนตำมบัญชี
รำยชื่อแนบท้ำยประกำศ 
 ขอให้ผู้มีรำยชื่อตำมประกำศแนบท้ำยเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนตำมวันที่ก ำหนด ตั้งแต่เวลำ    
08.00 – 16.00 น. โดยก ำหนดประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบปฏิบัติงำนในวันที่ 25 มีนาคม 2565     
เวลำ 15.00 น. และที่ www.gpo.or.th   
 ส าหรับผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานทุกคน ภำยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรทดสอบปฏิบัติงำนวันสุดท้ำย
ให้มำติดต่อขอรับเอกสำรตรวจสอบประวัติพิมพ์ลำยนิ้วมือ ต้องมารับเอกสารทุกคน หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์ 
(สอบถำมเพ่ิมเติมได้ที่เพจ Facebook : HRGPO) 
 

ต าแหน่ง สถานทีร่ับเอกสาร 
• ต ำแหน่งที่ 1,19 แผนกงำนบุคคล ชั้น 5 อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรม พระรำม 6 

• ต ำแหน่งที่  2-18  อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 

  
                                                                                                                          
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  22   มีนำคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 

  (นำงสำวดนตรี  เกษสุวรรณสิงห์) 
  รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

  ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
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เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม 
 

1. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (10156)  แผนกมำตรฐำนและวิเครำะห์คุณภำพด้ำนเภสัชภัณฑ์ 
   กองสอบเทียบและทดสอบ ส ำนักอ ำนวยกำร  (จ ำนวนรับ 1 อัตรำ)  
 

 1.1  นำงสำวพนัชกร แก้วสุพรรณ์   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 1.2   นำงสำวพรภิญญำ โฮมแพน  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 

  

2. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ  ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11272 -75)(11278)  สังกัดแผนกบริหำรจัดกำรคุณภำพ 4       
    กองบริหำรระบบคุณภำพ 1 กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  (จ ำนวนรับ 5 อัตรำ)  
 

 2.1      นำงสำวธัญญำ ศิธรกุล   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 2.2   นำงสำวสิริรัตน์  คงสัมฤทธิ์   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 2.3       นำยธนเบศร์  ก้องวิริยะไพศำล  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 2.4    นำงสำวกัญจนภัทร      พลอยนิล   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 2.5     นำยอภิสิทธิ์  มำกเมือง  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 2.6    นำงสำวกมลชนก        รอดประเสริฐ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 2.7    นำงสำวเบญจวรรณ       สนธยำสโมสร  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
                    

3. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11285 -86) สังกัดแผนกชีววิเครำะห์ กองควบคุมคุณภำพ 1   
    กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  (จ ำนวนรับ 2 อัตรำ)    
  

 3.1      นำงสำวดุสิตำ  ทองเปี่ยม    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
                3.2      นำยธันชลิต   ภู่งำม    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
        

4. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11283) สังกัดแผนกงำนวิเครำะห์บรรจุภัณฑ์ กองควบคุมคุณภำพ 1    
   กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  (จ ำนวนรับ 1 อัตรำ) 
     

 4.1     นำงสำวจิรำรัตน สมบูรณ์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 

5. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ  ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11287)(11290)(11296 -97) สังกัดแผนกงำนวิเครำะห์ 1       
   กองควบคุมคุณภำพ 2 กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  (จ ำนวนรับ 4 อัตรำ)  
   

 5.1      นำงสำวขัตติยำ              ศิริสมบัติ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
              5.2      นำงสำววรรณิษำ  โลมำธร  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 5.3  นำงสำวนภำพร  เทียมมล   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 5.4   นำยจักรพงศ์   ประสิทธิธรรม  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 5.5   นำยกิตติศักดิ์   อู่ทรัพย์   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 5.6   นำงสำวชลนิชำ   หมวกทอง   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 5.7   นำยเกียรติศักดิ์  สุขพงษ์ไทย   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
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6. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ  ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11298)(11302) สังกัดแผนกงำนวิเครำะห์ 3 กองควบคุม  
   คุณภำพ 2 กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  (จ ำนวนรับ 2 อัตรำ)   
 

 6.1    นำงสำวนำรีรัตน์  หอมจิตร์    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
               6.2    นำงสำวณัฐชญำ  ค ำเอ่ียม   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
                     

7. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (11114-16) สังกัดแผนกผลิตสำรสกัดกัญชำ กองผลิตภัณฑ์กัญชำ ฝ่ำยสมุนไพร 
   และเภสัชเคมีภัณฑ์  (จ ำนวนรับ 3 อัตรำ)      
      

                7.1      นำยณฐพงศกร  ตำมรักษำ    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
                 7.2   นำยดนุนัย   เข็มกลัด    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
                7.3   นำยกิตติ   ศิริโก   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
   

8. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (11117-21) สังกัดแผนกผลิตผลิตภัณฑ์กัญชำ กองผลิตภัณฑ์กัญชำ ฝ่ำยสมุนไพรและ 
     เภสชัเคมีภัณฑ์  (จ ำนวนรับ 5 อัตรำ) 
 

 8.1      นำงสำวณิชำภำ   ชมภู    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 8.2      นำงสำวกิตติยำ  บุณยศิริศรี   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 8.3   นำงสำวณัฐชำกรณ์  นิติกรกุล    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 8.4   นำงสำวชญำนิศ  ทองเนื้อนวล   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 8.5   นำยพงษ์นรินทร์  ล้ ำเลิศ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
  

9. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01132)(01136) สังกัดแผนกงำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กองอ ำนวยกำร  
   โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  (จ ำนวนรับ 2 อัตรำ)  
 

 9.1    นำงสำววณิชำ  ศิริยำมัน   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 9.2    ว่ำที่ ร.ต.นำวี                  พิทักษ์สุข     ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 

10. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01218-20) สังกัดแผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
     (จ ำนวนรับ 3 อัตรำ)   
 

 10.1    นำยนิจสินธุ์    ดอกเตย   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 10.2   นำงสำวณิชำภัทร  ป้องศรี   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 10.3  นำงสำวขนิษฐำ  ส ำรำญรำษฎร์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 10.4  นำงสำวสุรัสวด ี  พรหมสุรินทร์   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 

11. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01225-26) สังกัดแผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
     (จ ำนวนรับ 2 อัตรำ)  
 11.1    นำงสำวสุนันทำ  ค ำมะลัย   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 11.2    นำงสำวนันท์นภัส  ทองเปี่ยม   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 
 
 

12. ลูกจ้ำงชั่วครำว... 
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12. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01231-51)(01256-59) สังกัดแผนกงำนผลิต 5 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำ 
      รังสิต 1  (จ ำนวนรับ 25 อัตรำ) 
 

 12.1  นำงสำวสุนิสำ  เพียจันทร์   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.2  นำยทรงพล  พงษ์เพ็ชร   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.3   นำงสำวอำทิตยำ  ทองนพรัตน์   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.4   นำงสำวเบญจรัตน์  พูลเพิ่ม   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.5   นำงสำวสุชำวด ี  ศรีเที่ยง   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.6    นำยไพศำล   มำกประเสริฐ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.7    นำยนริศ   พร้อมญำติ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.8   นำยพีระวุฒิ   สรรพสอน   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.9  นำยนัฐพงศ์   ศรีรัตน์   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.10  นำงสำวประภำพร  ฝ่ำยจุระ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.11  นำงสำวล ำไย   ประเทศแก้ว   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.12  นำงสำวอรวรำ  มังสังข์   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.13  นำยปรัชญำ   เพชรวิไล   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.14  นำยนิติพล   เจิมรัมย์   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.15  นำยณฐพล   โพธิมำก   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.16  นำงสำวลฎำภำ  คูน ำวัฒนำ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.17  นำยสวัสดิ์   ลีฟัก   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.18  นำยรัฐพล   กำมีฮำ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.19  นำยปิยะณัฐ   กลิ่นผกำ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.20  นำยสรำวุฒิ   สร้อยสังวำลย์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.21  นำยปฐมพงศ์   แก้วกนก   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.22  นำยทรงศักดิ์    จีนด้วง    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.23  นำยธันยธรณ์    สอนอินทร์      ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.24  นำยธีรวัฒน ์    เพ็งสวัสดิ์    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 12.25  นำยพัทธกรณ์   สวนพฤกษำ    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
   

13.  ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ  ม.6 (01260)(01262 -65) สังกัดแผนกงำนผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale         
       กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  (จ ำนวนรับ 5 อัตรำ) 
      

 13.1   นำงสำววนิดำ   พรหมปฏิมำ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 13.2    นำงสำวรุ่งทิวำ  จุลศรี   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 13.3    นำงสำวชลธิชำ  พลำสิน   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 13.4    นำงสำวประพิน  ทองนพ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 13.5    นำงสำวณภัทรพร  พรมแดง   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 13.6   นำงสำวสุนิสำ  ทองค ำ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 13.7  นำงสำวจุฬำรัตน์  ทองน้อย     ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 13.8  นำงสำวกิตติญำกรณ์  เหล่ำธรรม   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 

 14. ลูกจ้ำงชั่วครำว... 
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14. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ  ม.6 (01137 -39)(01141-46)(01151-52) สังกัดแผนกงำนคลังส ำรองวัตถุดิบ            
     กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  (จ ำนวนรับ 12 อัตรำ) 
 

 14.1    นำยเอกรินทร์  สวิงพงษ์    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 14.2    นำยธนำกร   แก้วปำนกัน    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 14.3    นำยสิทธิชัย   หญ้ำปรัง            ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 14.4    นำยณัฐพล   นำคสิงห์           ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 14.5    นำยเฉลิมพร   เจียมกิตติโยธิน     ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 14.6    นำยปริญญำ   ก๋งฉิน   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 14.7    นำยกฤษดำวุฒิ  สุสำสนี   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 14.8   นำยธัญวัฒน์   เหล่ำน้อย   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 14.9   นำยธนวัตร   เมฆขยำย   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 14.10  นำยณัฐภัทร   ชุมภู   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 14.11  นำยสรำยุทธ   ศรีคัชชะ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 14.12  นำยรัชชำนนท์  กิตติปำโล   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 14.13  นำยพัชรพล   จันทร์ดำรำ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 14.14  นำยระพีพัต   บุญกันภัย   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 

15. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ  ม.6 (01162 -67) สังกัดแผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ์  กองกำรคลังส ำรอง     
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  (จ ำนวนรับ 6 อัตรำ)    
 

 15.1    นำยบรรหำร   พุ่มเรือง   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 15.2    นำยภำนุพงษ์   เจสละ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 15.3    นำยภำนุสิทธิ์   สุขเอ่ียม   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 15.4    นำยนรเสฏฐ ์   ธนำเอกพิชัย   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 15.5  นำยสุรสิทธิ์   ไกรสิงห์   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 15.6  นำยทศพล   สำมวัง   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 

16. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01201-03)(01266) สังกัดแผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป กองกำรคลังส ำรอง 
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  (จ ำนวนรับ 4 อัตรำ)      
  

 16.1   นำยจิตกร   ขันทีท้ำว    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 16.2    นำยธนพงศ์   รุ่งวรรณรักษ์   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 16.3   นำยวรพล    แจ้งจิตร   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 16.4    นำยฐิติธร   สุวรักษ์   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
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17. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.3/ม.6 (01128-31) สังกัดแผนกผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ กองเภสัชภัณฑ์ ฝ่ำยสมุนไพร 
     และเภสัชเคมีภัณฑ์  (จ ำนวนรับ 4 อัตรำ) 
       

 17.1    นำยวสุธร   แสวงศรี   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 17.2   นำยอภิสิทธิ์   ยินยอม   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 17.3   นำยพงศธร   ครองบุญ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 17.4    นำยปริวัฒน์    นำมกร    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 17.5    นำยไวทยำ    พิทักษ์ไพบูลย์กิจ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 17.6   นำยฐิติ     พงษ์โต    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 17.7   นำยเอกกร    กิจจำหำญ    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 17.8  นำยออมสิน    ทองเกษร    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 17.9  นำยกมล    ทินรัตน์    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 17.10  นำยวัฒน์กร    วิชัยปะ    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 

18. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.3/ม.6 (01102)(01111)(01123-24) สังกัดแผนกผลิตวัตถุดิบกัญชำ กองผลิตภัณฑ์ 
     กัญชำ ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ (จ ำนวนรับ 4 อัตรำ)  
      

 18.1    นำงสำวนภัสวรรณ   สีดอกบวบ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 18.2    นำยธีรศักดิ์     ขิมทัด   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 18.3    นำยอนุวัฒน์    จันทร์ประสิทธิ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 18.4    นำงสำวเพ็ญเพ็ชร   ด้วงทอง   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 18.5   นำงสำวสุภำวด ี   ภู่ดำย   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 18.6   นำยเสกสรรค์    จันทบำล   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 18.7  นำยชำคริต    ศรีเพียรเอม   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 18.8  นำงสำวเชษฐ์สุดำ   วัฒนโชคกุล   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 18.9  นำยภูริพงศ์    แสนสุข   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 18.10  นำงสำวธวัลรัตน ์   กองแก้ว   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
   

19. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.3/ม.6 (01100)(01113)(01122)(01125-26) สังกัดแผนกผลิตวัตถุดิบกัญชำ        
     กองผลิตภัณฑ์กัญชำ ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ (จ ำนวนรับ 5 อัตรำ) 
 

 19.1  นำยวินัย   แก้วสุภำ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 19.2  นำงสำวจิตตมำส  แก้วกลม   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 19.3  นำยศักดิ์สิน   จินตนำ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 19.4 นำงสำวพัชญำวรรณ  เชื้อสุข  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 19.5  นำยอภิชำต   อวริสำร   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 19.6  นำยลัทธิวุฒิ   น้ ำฉ่ ำ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 19.7  นำยณัฐพล   ลักษณะวิเชียร  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 24 มี.ค. 65 
 19.8  นำงสำวสุพิชชำ  รินรักษำ   ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 
 19.9  นำงสำวจุฑำมำศ  เสียงดัง  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 23 มี.ค. 65 


