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ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม 
เรื่อง  รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว  

สังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กำรเภสัชกรรม 
  

 ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกและ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สิ ้นสุดสัญญาจ้าง 31 มีนาคม 2567) สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม 
จ านวน 95 อัตรา ซึ่งได้ปิดรับสมัครไปแล้ว นั้น 
 ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ได้สรุปรวบรวมรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 
 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามวันและเวลา
ที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดสถานที่สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

สังกัด สถำนที่สอบสัมภำษณ์ 
• ต าแหน่งที่ 1   สโมสรองค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที ่6 

• ต าแหน่งที่  2-18  อาคารอ านวยการ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

• ต าแหน่งที่  19 อาคารแปรรูปวัตถุดิ บสมุน ไพร  องค์ การเภสัชกรรม           
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 

 

        โดยก าหนดประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 มีนำคม 2565 เวลา 15.00 น.               
ทาง www.gpo.or.th  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

                                           
 

  (นางสาวดนตรี  เกษสุวรรณสิงห์) 
  รองผู้อ านวยการ ท าการแทน 

  ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
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เรื่อง  รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง  
สังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กำรเภสัชกรรม 

 

1. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ (10156)  แผนกมาตรฐานและวิเคราะห์คุณภาพด้านเภสัชภัณฑ์ 
   กองสอบเทียบและทดสอบ ส านักอ านวยการ  (จ านวนรับ 1 อัตรา)  
   สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 09.00 น.      
 

 1.1      นายวัชรพล คงเสรีด ารง    
                             1.2      นางสาวกุลปรียา เพ็ญโพธิ์ 
 1.3      นายกรกฎ ชูสุข 
 1.4 นางสาวพัชรมัย มาตรา 
 1.5 นางสาวธาริกา อาภากฤษฎี 

1.6 นางสาวพนัชกร แก้วสุพรรณ์  
1.7 นางสาวพรภิญญา โฮมแพน 

  

2. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ (11272-75)(11278)  สังกัดแผนกบริหารจัดการคุณภาพ 4       
    กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 5 อัตรา)  
    ล ำดับที่ 2.1 – 2.6 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 09.00 น.       
    ล ำดับที่ 2.7 – 2.11 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 10.00 น.       
 

 2.1      นางสาวธัญญา ศิธรกุล 
 2.2 นางสาวสิริรัตน์ คงสัมฤทธิ์ 
      2.3       นายธนเบศร ์        ก้องวิริยะไพศาล   
      2.4      นางสาวชลธิชา        เติมจันทึก 
      2.5      นางสาวกญัจนภัทร             พลอยนิล 
      2.6      นายอภิสิทธิ ์        มากเมือง  
 2.7      นางสาวกมลชนก               รอดประเสริฐ 

               2.8      นางสาวเบญจวรรณ           สนธยาสโมสร 
 2.9 นางสาวสุจิตรา หวายเครือ 
 2.10 นายธนาภัทร์ พิลา 
 2.11 นายปริญญา คลิ้งปาน 

                    

3. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ (11285-86) สังกัดแผนกชีววิเคราะห์ กองควบคุมคุณภาพ 1   
    การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 2 อัตรา)    
    สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 13.10 น.      
 

 3.1      นางสาวพาณิภัค  หอมมาลา     
 3.2      นางสาวดุสิตา  ทองเปี่ยม 
                                 3.3      นายธันชลิต  ภู่งาม 
 3.4 นางสาวรุจิรา  เมืองแสน 
 3.5 นางสาววรรัตน์  พุทธาสมศรี 

     4. ลูกจ้างชั่วคราว...  
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4. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ (11283) สังกัดแผนกงานวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์  
    กองควบคุมคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 1 อัตรา) 
    สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 11.00 น.  
     

4.1      นางสาวจิรารัตน  สมบูรณ์  
 

5. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ (11287)(11290)(11296 -97) สังกัดแผนกงานวิเคราะห์ 1       
   กองควบคุมคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 4 อัตรา)  
    ล ำดับที่ 5.1 – 5.6 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 09.00 น.       
    ล ำดับที่ 5.7 – 5.13 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 10.00 น.     
   

 5.1      นางสาวธรพร   เอ่ียมชม 
 5.2      นางสาวขัตติยา              ศิริสมบัติ 
                5.3      นางสาวพิชชาภา       เมตมาตร์ 
                                 5.4      นางสาววรรณิษา โลมาธร 
 5.5 นางสาวปวีณา สีดา 
 5.6 นางสาวธมนวรรณ เขาทอง  
 5.7 นางสาวนภาพร เทียมมล 
 5.8 นายจักรพงศ์ ประสิทธิธรรม 
 5.9 นางสาวสุพิชญา คุ้มวงศ์ 
 5.10 นายกิตติศักดิ์ อู่ทรัพย์ 
 5.11 นางสาวชลนิชา  หมวกทอง 
 5.12 นายเกียรติศักดิ์ สุขพงษ์ไทย 
 5.13 นางสาวกนกวรรณ พันธุ์เวช 
 
6. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ (11298)(11302) สังกัดแผนกงานวิเคราะห์ 3 กองควบคุม  
   คุณภาพ 2 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 2 อัตรา)   
   สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 14.00 น.      
 

 6.1   นางสาวนารีรัตน์  หอมจิตร์ 
                                 6.2   นางสาวณัฐชญา     ค าเอ่ียม 
                                 6.3   นางสาวธัญลักษณ์     ทองชูศรี 
 6.4   นางสาวผุสรัตน์ จั่นสวัสดิ ์
 

7. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 (11114-16) สังกัดแผนกผลิตสารสกัดกัญชา กองผลิตภัณฑ์กัญชา ฝ่ายสมุนไพร 
   และเภสัชเคมีภัณฑ์  (จ านวนรับ 3 อัตรา)    สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 13.10 น.      
 7.1   นายธนดล    ปฐมรัตน์ 
                                 7.2      นายณฐพงศกร     ตามรักษา 
                                 7.3   นายดนุนัย     เข็มกลัด 
 7.4 นายกิตติ ศิริโก  
 

  8. ลูกจ้างชั่วคราว... 
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8. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 (11117-21) สังกัดแผนกผลิตผลิตภัณฑ์กัญชา กองผลิตภัณฑ์กัญชา ฝ่ายสมุนไพร 
   และเภสัชเคมีภัณฑ ์ (จ านวนรับ 5 อัตรา) 
   ล ำดับที่ 8.1 – 8.6 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 09.00 น.       
   ล ำดับที่ 8.7 – 8.11 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 10.00 น. 
   ล ำดับที่ 8.12 – 8.18 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 11.00 น. 
 

 8.1   นายเจษฎางค์  ไทยเขียว 
                                 8.2   นายมนัสวี     เรียงรวบ 
 8.3   นายภูวเดช มั่นศักดิ์ 
 8.4      นางสาวรชันีกร     ศรีรักษ์  
                                 8.5      นายปัญญาพล      ค าส าราญ  
  8.6      นางสาวณฏัฐณิชา             วงษ์รักษา 
  8.7      นางสาวณิชาภา      ชมภ ู
 8.8      นางสาวกิตติยา     บุณยศิริศร ี
 8.9 นางสาวณัฐชากรณ์  นิติกรกุล 
 8.10 นางสาวชญานิศ ทองเนื้อนวล 
 8.11 นายพงษ์นรินทร์ ล้ าเลิศ 
 8.12 นายนภดล สุธรรม 
 8.13 นางสาวดวงกมล อ านาจ 
 8.14 นางสาวจตุพร อ านาจ 
 8.15 นางสาววรารัตน์ อินทะ 
 8.16 นางสาวปิยวรรณ คงนุ่ม 
 8.17 นางสาวญาณินผกา ลีเพ็ญ 
 8.18 นางสาวธนพร มะลิลา 
 

9. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 (01132)(01136) สังกัดแผนกงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กองอ านวยการ  
   โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 2 อัตรา)    สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 13.10 น.      
 

 9.1   นางสาวณิชา ศิริยามัน 
  9.2   ว่าที่ ร.ต.นาวี                  พิทักษ์สุข    
  

10. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 (01218-20) สังกัดแผนกงานผลิต 1 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1  
     (จ านวนรับ 3 อัตรา)   
     ล ำดับที่ 10.1 – 10.5 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 10.00 น.       
     ล ำดับที่ 10.6 – 10.10 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 11.00 น. 
 

 10.1   นายพิพัฒน์พงษ์ ผากา 
 10.2   นางสาวธารารัตน์  เมฆสุวรรณ์ 
 10.3   นายนิจสินธุ์  ดอกเตย 
 10.4   นางสาวศศิธร มั่นเขียว 
 10.5  นางสาวณิชาภัทร ป้องศรี 
 10.6 นางสาวขนิษฐา ส าราญราษฎร์ 

10.7 นางสาวธัญญารัตน์... 
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 10.7 นางสาวธัญญารัตน์ ทับค าภา 
 10.8 นายอรรถพิพัฒน์ อินต๊ะทุม 
 10.9 นางสาวสุรัสวด ี พรหมสุรินทร์ 
 10.10 นางสาวรวิวรรณ รุ่งน้อย 
 

11. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 (01225-26) สังกัดแผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1  
     (จ านวนรับ 2 อัตรา) สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 13.10 น.      
 

 11.1  นางสาวภัสสร ถาวรวงศ ์
 11.2   นางสาวทิพวัลย์ น้อยสว่าง 
 11.3   นางสาวสุนันทา ค ามะลัย 
 11.4    นางสาวนันท์นภัส ทองเปีย่ม 
 11.5 นายวัชรพล พ่ึงและ 
 

12. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 (01231-51)(01256-59) สังกัดแผนกงานผลิต 5 กองการผลิต โรงงานผลิตยา 
      รังสิต 1  (จ านวนรับ 25 อัตรา) 
     ล ำดับที่ 12.1 – 12.13 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 09.00 น.       
     ล ำดับที่ 12.14 – 12.25 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 10.00 น. 
     ล ำดับที่ 12.26 – 12.37 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 11.00 น. 
     ล ำดับที่ 12.38 – 12.49 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 13.10 น. 
     ล ำดับที่ 12.50 – 12.61 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 14.00 น. 
     ล ำดับที่ 12.62 – 12.72 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 15.00 น. 
 

 12.1  นางสาวสุนิสา เพียจันทร์ 
 12.2  นายทรงพล พงษ์เพ็ชร 
 12.3   นางสาวอาทิตยา ทองนพรัตน์ 
 12.4   นางสาวเบญจรัตน์ พูลเพิ่ม 
 12.5   นางสาวสุชาวด ี ศรเีที่ยง 
 12.6   นายไพศาล มากประเสริฐ 
 12.7   นายนริศ พร้อมญาติ 
 12.8   นางสาวปิยะธิดา ธัญญาภิบาล 
 12.9   นายพีระวุฒิ สรรพสอน 
 12.10  นายนัฐพงศ์ ศรีรัตน์ 
 12.11  นางสาวประภาพร ฝ่ายจุระ 
 12.12  นางสาวล าไย ประเทศแก้ว 
 12.13  นางสาวอรวรา มังสังข์ 
 12.14  นายปรัชญา เพชรวิไล 

12.15  นายนิติพล เจิมรัมย์ 
12.16  นายณฐพล โพธิมาก 
12.17  นางสาวสุภิตา มูสิกะ 
12.18  นางสาวลฎาภา คูน าวัฒนา 

  12.19 นายสวัสดิ์... 
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12.19  นายสวัสดิ์ ลีฟัก 
12.20  นายรัฐพล กามีฮา 
12.21  นายปิยะณัฐ กลิ่นผกา 
12.22  นางสาวศิรินภา พูนทรัพย์ 
12.23  นายพิศุทธิ์ ใจกล้า   
12.24  นางสาวภัทรนันท์ หอมมะลิ  
12.25  นายสราวุฒิ สร้อยสังวาลย์ 
12.26  นายกรกฤต กระจ่างนฤมลกุล 
12.27  นายปฐมพงศ์ แก้วกนก 
12.28  นางสาววณิชยา จินตนาฤทัยกุล 
12.29  นางสาวอภิญญา โลมาธร 
12.30  นางสาวนวพร เสนีวงศ ์
12.31  นายสมเดช เพ็ชร์หัสณะโยธิน 
12.32  นายพีรพัฒน์ สันทา 
12.33  นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ค า 
12.34  นางสาวปณิดา หลวงถนนเจริญ 
12.35  นายยศวริศ  เสนโท  
12.36  นางสาวอัญชุลีพร  สมจิตร์ 
12.37  นายมนัสวี  นาคพงษ์พันธ์ 
12.38  นายธนกร  เชยชื่น 
12.39  นางสาวสุวิมล  ค าเนียม 
12.40  นายทรงศักดิ์  จีนด้วง 
12.41  นางสาวกฤติยา  เสนานอก 
12.42  นางสาวจันทิมา  ดีป้ัน 
12.43  นางสาวจันจิรา  อินนุ่มพันธุ์ 
12.44  นายธันยธรณ์  สอนอินทร์    
12.45  นางสาวสุพัตรา  พะนา 
12.46  นายอนุเทพ  พรหมลิ 
12.47  นายธีรวัฒน ์  เพ็งสวัสดิ์ 
12.48  นางสาวจตุรพร  เจตตะ 
12.49  นางสาวมาริสา  อินทรคุปะกุล  
12.50  นางสาวกฤติยา  บังเกิด 
12.51  นางสาวกฤติยา  จิตพิทักษ์ 
12.52  นางสาววรรณิษา  จีนค าเริง  
12.53  นางสาววรดา  วงศ์ด ี
12.54  นายพัทธกรณ์  สวนพฤกษา 
12.55  นายโชติณรงค์  กลิ่นจันทร์ 
12.56 นางสาวฉัตรแก้ว  สินนอก 
12.57 นางสาวจินตนา  บังเกิด  

   12.58 นายติวานนท์... 
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12.58 นายติวานนท์  ธนูผาย  
12.59 นางสาวอธิติยา  แก้วกลึงกลม 
12.60 นางสาวสุรีย์ฉาย  วรรณกูล  
12.61 นางสาวมินตรา  แก้วผ่องใส 
12.62 นางสาววรรณิภา  ไชยสอาด  
12.63 นางสาวสุวนันท์  ธาราหรรษา 
12.64 นายมนูญ  จันทร์ตรี 
12.65 นางสาวอภิญญา  สุนารักษ์ 
12.66 นางสาวญาณัจฉรา  สีดาสอน 
12.67 นายถิรวัฒน์  เนาวรัตน์ 
12.68 นายประภาสิทธิ์  ชนะพิน 
12.69 นางสาวอรพรรณ  สีทาโส 
12.70 นางสาวพัชรี  ทองค า 
12.71 นายอภินันท์  แสงแมงทับ 
12.72 นางสาวศิรินชา  จังพล 

 

13.  ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ  ม.6 (01260)(01262-65) สังกัดแผนกงานผลิตยาระดับทดลอง Pilot Scale         
       กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 5 อัตรา) 
       ล ำดับที่ 13.1 – 13.6 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 09.00 น.       
       ล ำดับที่ 13.7 – 13.12 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 10.00 น. 
       ล ำดับที่ 13.13 – 13.17 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 11.00 น. 
    

 13.1   นางสาวอารียา ปาลิกพัฒน์ 
 13.2  นางสาววนิดา พรหมปฏิมา 
 13.3  นายวรพจน์ สายแสง 
 13.4   นางสาวกรวรรณ นภากร 
 13.5   นางสาวรุ่งทิวา จุลศร ี
 13.6   นางสาวชลธิชา พลาสิน 
 13.7   นางสาวประพิน ทองนพ 
 13.8   นางสาวศุภลักษณ์ หาญสาริกิจ 
 13.9   นางสาวณภัทรพร พรมแดง 
 13.10  นางสาวสุนิสา ทองค า 
 13.11  นางสาวนภัสสรณ์ ธนวิวัฒน์โสภณ 
 13.12  นางสาวจุฬารัตน์ ทองน้อย   
 13.13 นายชาณัฐ พุ่มทุเรียน 
 13.14 นางสาวศศิธร ทวีรัตน์  
 13.15 นางสาวรุ่งฤทัย แขกพงษ์ 
 13.16 นางสาวกิตติญากรณ์ เหล่าธรรม 
 13.17 นางสาวสุนิษา ชมภูศรี 
 

 14. ลูกจ้างชั่วคราว... 
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14. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ  ม.6 (01137-39)(01141-46)(01151-52) สังกัดแผนกงานคลังส ารองวัตถุดิบ            
     กองการคลังส ารอง โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 12 อัตรา) 
     ล ำดับที่ 14.1 – 14.8 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 09.00 น.       
     ล ำดับที่ 14.9 – 14.15 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 10.00 น. 
     ล ำดับที่ 14.16 – 14.22 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 11.00 น. 
 

 14.1   นายเอกรินทร์ สวิงพงษ์ 
 14.2   นายธนากร แก้วปานกัน 
 14.3   นางสาวอริศรา กายชาติ 
 14.4   นายกันตภณ ปานเงิน 
 14.5   นายสิทธิชัย หญ้าปรัง 
 14.6   นายณัฐพล นาคสิงห์ 
 14.7   นายเฉลิมพร เจียมกิตติโยธิน 
 14.8   นายปริญญา ก๋งฉิน 
 14.9   นายกฤษดาวุฒิ สุสาสนี 
 14.10  นายธัญวัฒน์ เหล่าน้อย 
 14.11  นายธนวัตร เมฆขยาย 
 14.12  นายณัฐภัทร ชุมภู 
 14.13  นายธนพล กาพิน 
 14.14  นายสรายุทธ ศรีคัชชะ 
 14.15  นางสาวกุลธิดา ปัจชามาตย์ 
 14.16  นางสาวผกามาศ แสงเดือน 
 14.17 นางสาวสุทธิดา ปุตุรงค์  
 14.18 นางสาวสุรีรัตน์ วรรณกูล 
 14.19 นายรัชชานนท์ กิตติปาโล 
 14.20 นายไกรวิชญ์ ธรรมสาลี 
 14.21 นายพัชรพล จันทร์ดารา  
 14.22 นายระพีพัต บุญกันภัย 
 

15. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ  ม.6 (01162-67) สังกัดแผนกงานคลังส ารองบรรจุภัณฑ์ กองการคลังส ารอง     
     โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 6 อัตรา)   สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 09.00 น.      
 

 15.1   นายบรรหาร พุ่มเรือง 
 15.2   นายภานุพงษ์ เจสละ 
 15.3   นายภานุสิทธิ์ สุขเอ่ียม 
 15.4   นายนรเสฏฐ ์ ธนาเอกพิชัย 
 15.5 นางสาวชลิดา โพธิบาย 
 15.6 นายสุรสิทธิ์ ไกรสิงห์ 
 15.7 นายทศพล สามวัง 
 15.8 ว่าที่ ร.ต. อภิชา ศรีฤทธิ์ 

16. ลูกจ้างชั่วคราว... 
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16. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 (01201-03)(01266) สังกัดแผนกงานคลังส ารองยาส าเร็จรูป กองการคลังส ารอง 
     โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 4 อัตรา)    สอบสัมภำษณ์ วันที่ 21 มีนำคม 2565 เวลำ 13.10 น.      
  

 16.1   นายจิตกร ขันทีท้าว  
 16.2   นายธนพงศ์ รุ่งวรรณรักษ์ 
 16.3   นายวรพล  แจ้งจิตร 
 16.4   นายณัฐพล จันทร์จ ารูญมาส 
 16.5   นายฐิติธร สุวรักษ์ 
 

17. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6 (01128-31) สังกัดแผนกผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ กองเภสัชภัณฑ์ ฝ่ายสมุนไพร 
     และเภสัชเคมีภัณฑ์  (จ านวนรับ 4 อัตรา) 
     ล ำดับที่ 17.1 – 17.6 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 09.00 น.       
     ล ำดับที่ 17.7 – 17.11 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 10.00 น. 
     ล ำดับที่ 17.12 – 17.18 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 11.00 น. 
     ล ำดับที่ 17.19 – 17.24 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 13.10 น. 
     ล ำดับที่ 17.25 – 17.30 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 14.00 น. 
     ล ำดับที่ 17.31 – 17.35 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 15.00 น. 
 

 17.1   นายวสุธร แสวงศร ี
 17.2   นายอภิสิทธิ์ ยินยอม 
 17.3   นางสาวรังษิมา ดวงแป้น     
 17.4   นายพงศธร ครองบุญ 
  17.5   นายปริวัฒน์  นามกร  
  17.6   นายไวทยา  พิทักษ์ไพบูลย์กิจ 
  17.7   นางสาวนิตยา  สัตย์สม 
  17.8   นางสาวอรวรรณ  วาระกุล 
  17.9   นางสาวรัชดาภรณ์  บุญมา 
  17.10  นางสาวมาลินี  ศักดิ์วิชิต 
  17.11  นายนรชัย  สุขสถิตย์ 
  17.12  นางสาวฟาตีมะห์  มานสีทอง 
  17.13  นางสาวลลิตา  ทองแก้ว 
  17.14  นายฐิติ  พงษโ์ต 
  17.15  นายคเณช  เปี่ยมด ี 
  17.16  นายณัฐวัฒน์  เสน่หา 
  17.17  นายเอกกร  กิจจาหาญ 
  17.18  นางสาวสุรพร  พันธุ์มณี 
  17.19  นางสาวอมรรัตน์  ฝาดี 
  17.20  นางสาวอาภาภรณ์  บวรดิลก  
  17.21 นางสาวภัทรภร  แดงสีนนท์ 
  17.22 นายจรัญ  ล้นล้ า 
  17.23 นางสาวสาวนี  หอมหวล 

17.24 นางสาวชุติกาญจน์... 
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  17.24 นางสาวชุติกาญจน์  เลื่อมวิลัย  
  17.25 นายสัญชัย  กิจเจริญนุกูล 
  17.26 นางสาวรมิดา  พิกุล  
  17.27 นางสาวปาริชาติ  คุ้มรักษ์ 
  17.28 นางสาวสุทธิดา  หญ้าปรัง 
  17.29 นายสุกฤต  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
  17.30  นางสาวพรศิริ  ผันกระโทก 
  17.31 นายออมสิน  ทองเกษร 
  17.32 นายกมล  ทินรัตน์ 
  17.33 นายวัฒน์กร  วิชัยปะ  
 17.34 นางสาวธิติมา ทวิวิญ 
 17.35 นายวิศรุต ช่วยประดิษฐ์ 
 

18. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6 (01102)(01111)(01123-24) สังกัดแผนกผลิตวัตถุดิบกัญชา กองผลิตภัณฑ์ 
     กัญชา ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ (จ านวนรับ 4 อัตรา)  
     ล ำดับที่ 18.1 – 18.6 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 09.00 น.       
     ล ำดับที่ 18.7 – 18.11 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 10.00 น. 
     ล ำดับที่ 18.12 – 18.18 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 11.00 น. 
     ล ำดับที่ 18.19 – 18.24 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 13.00 น. 
     ล ำดับที่ 18.25 – 18.30 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 14.00 น. 
     ล ำดับที่ 18.31 – 18.38 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 15.00 น. 
 

 18.1   นายอเนกชัย มีนิสัย 
  18.2   นางสาวกาญจนพัชร   ศราธพันธุ์ 
  18.3   นางสาวนภัสวรรณ  สีดอกบวบ 
  18.4   นายธีรศักดิ์   ขิมทัด 
  18.5   นายอนุวัฒน์  จันทร์ประสิทธิ์ 
  18.6   นางสาวธนวรรรณ  พิทักษ์วงศ์ 
  18.7   นางสาวเจนจิรา  เทียนแก้ว 
  18.8   นางสาวเพ็ญเพ็ชร  ด้วงทอง 
  18.9  นายฐิติพงษ์  เริ่มน้อย 
  18.10  นายจีรวุฒิ  หอมเกษร 
  18.11  นายธนาธิป  พรหมทองดี 
  18.12  นายเจษฎา  สุทธิสนธิ์  
  18.13  นางสาวสุภาวด ี  ภู่ดาย   
  18.14  นายทศพล  พรมหู 
  18.15  นายสิทธิกร  สายกระสุน 
  18.16  นายเสกสรรค์  จันทบาล 
  18.17  นายธนวัฒน ์  เรืองรอง  
  18.18 นายชาคริต  ศรีเพียรเอม 

18.19 นางสาวศุภิญา... 
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  18.19 นางสาวศุภิญา  ชะรอยรัมย์ 
  18.20 นายเฉลิมพล  ทัพน้อย 
  18.21 นายอุดมชัย  ศรีเจริญ 
  18.22 นายชาคริต  เกตุวัตร  
  18.23 นางสาวเชษฐ์สุดา  วัฒนโชคกุล  
  18.24 นายภูริพงศ์  แสนสุข 
  18.25 นางสาวธวัลรัตน ์  กองแก้ว 
  18.26 นางสาวเสาวลักษณ์ สุภาทรง 
  18.27 นายเชาวรินทร์  ไขแสง 
  18.28 นางสาววิจิตรา  ชูช่อ 
  18.29 นางสาวบุณฑริก  แก้ววิฑูรย์ 
  18.30 นางสาวพลอยนภา  ไหวพริบ 
  18.31 นางสาวอรพรรณ  ดวงแป้น 
  18.32 นายชัยวัฒน ์  เจริญแก้ว 
  18.33 นางสาวจิรพรรณ  ผดุงกิจ 
  18.34 นางสาวสุพัตรา  กองสุข 
  18.35 นายศราวุธ  วงศ์ศรีแก้ว 
  18.36 นายนครินทร์  รัตนะ 
  18.37 นายอาคม  มากเปี่ยม 
  18.38 นายจักรพันธ์  ทองหาญ 
 

19. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6 (01100)(01113)(01122)(01125-26) สังกัดแผนกผลิตวัตถุดิบกัญชา        
     กองผลิตภัณฑ์กัญชา ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ (จ านวนรับ 5 อัตรา) 
     สอบสัมภำษณ์ วันที่ 17 มีนำคม 2565 เวลำ 09.00 น.      
 

 19.1 นายวินัย แก้วสุภา 
 19.2 นายสมควร สืบเสาะจบ 
 19.3 นางสาวจิตตมาส แก้วกลม 
 19.4 นางสาววรกมล กลัดนาม 
 19.5 นายศักดิ์สิน จินตนา 
 19.6 นางสาวพัชญาวรรณ เชื้อสุข 
 19.7 นายอภิชาต อวริสาร 
 19.8 นายลัทธิวุฒิ น้ าฉ่ า 
 19.9 นายณัฐพล ลักษณะวิเชียร 
 19.10 นางสาวประกายวรรณ ด้วงประดิษฐ์ 
 19.11 นางสาวสุพิชชา รินรักษา 
 19.12 นางสาวเอมอร ทิพย์เสนา 
 19.13 นางสาวจุฑามาศ เสียงดัง 
 
 
   
 


