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ประกาศองคการเภสชักรรม 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเ์ขารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว  

สังกัดหนวยงานในองคการเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี
---------------------------------- 

 

ตามประกาศองคการเภสัชกรรม ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 รายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการสอบคัดเลือก 
เพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราว (สิ้นสุดสัญญาจาง 31 มีนาคม 2565) สังกัดหนวยงานในองคการเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี จำนวน 60 คน ซึ่งไดทำการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณไปแลว น้ัน 

 

 ฝายบริหารทุนมนุษย ไดทำการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณเสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏรายช่ือผูผาน
เกณฑการสัมภาษณและมีสิทธ์ิเขารับการทดสอบปฏิบัติงานตามบัญชีรายช่ือแนบทายประกาศ 
 

 ขอใหผูมีรายช่ือตามประกาศแนบทายเขารับการทดสอบปฏิบัติงาน ณ องคการเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี ตามวันที่กำหนด ต้ังแตเวลา 08.00 น. - 16.00 น. กำหนดประกาศผลผูผานการคัดเลือกในวันที่         
21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. 
 

 สำหรับผูเขารับการทดสอบปฏิบัติงานทุกคน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบปฏิบัติงานวันสุดทาย 
แลว ใหมาติดตอขอรับเอกสารตรวจสอบประวัติพิมพลายน้ิวมือที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ องคการเภสัชกรรม           
อ.ธัญบุรี จ.ปทมุธานี ตองมารับเอกสารทุกคน หากไมมาจะถือวาสละสิทธ์ิ (สอบถามเพ่ิมเติมไดที่ เพจ Facebook 
: HRGPO) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ ณ วันที่  11  มิถุนายน 2564 
            

 
(นางศิรินุช  ชีวันพิศาลนุกูล) 
รองผูอำนวยการ ทำการแทน 

ผูอำนวยการองคการเภสัชกรรม 



รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว  
สังกัดหนวยงานในองคการเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

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

1. ลูกจางช่ัวคราว วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร (11280) แผนกงานบริหารคุณภาพดานสารสนเทศและเอกสาร  
    กองบริหารระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 (จำนวนรับ 1 คน) 
 

 1.1 น.ส.ภัณฑิรา ไทยสุวรรณ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17 มิ.ย.64 
 1.2 น.ส.มินตรา แกวผองใส ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17 มิ.ย.64 
 1.3 น.ส.ประภัสสร พูนทรัพย ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17 มิ.ย.64 
 1.4 น.ส.สุดาวัล สุขรี ่  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 17 มิ.ย.64 
   

2. ลูกจางช่ัวคราว วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร (11281) แผนกงานวิเคราะหวัตถุดิบ กองการควบคุมคุณภาพ  
    การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 (จำนวนรับ 1 คน)  
 

 2.1 น.ส.เฟองฟา ศรียงค  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14 มิ.ย.64 
 2.2 น.ส.กิตติญา  ตาเสน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14 มิ.ย.64 
    

3. ลูกจางช่ัวคราว วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร (11284) แผนกงานวิเคราะหบรรจุภัณฑ กองการควบคุมคุณภาพ  
   การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 (จำนวนรับ 1 คน)  
 

 3.1 น.ส.ลดาวัลย ศรียงค  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14 มิ.ย.64 
 3.2 น.ส.ชนิดาพร พันแพง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14 มิ.ย.64 
 3.3 นายศิริโสพล เมฆสุวรรณ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 15 มิ.ย.64 
 3.4 น.ส.อารียา บุญธรรม ทดสอบปฏิบัติวันที่ 15 มิ.ย.64 
   

4. ลูกจางช่ัวคราว วุฒิ ม.6 (01136) แผนกงานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม กองอำนวยการ โรงงานผลิตยารังสิต 1  
   (จำนวนรับ 1 คน) 
  

 4.1 วาที่ ร.ต.นาวี พิทักษสุข ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14-15 ม.ิย.64 
  
5. ลูกจางช่ัวคราว วุฒิ ม.6 (01150-57)(01160-61) แผนกงานคลังสำรองวัตถดิุบ กองการคลังสำรอง โรงงานผลิต- 
   ยารังสิต 1 (จำนวนรับ 10 คน)  
  

 5.1 นายณัฐพล นาคสิงห  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14-15 ม.ิย.64 
 5.2 นายทศพร สุนาโท  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14-15 ม.ิย.64 
 5.3 นายธนากร แกวปานกัน ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 5.4 นายพนัฐศักด์ิ สวิงพงษ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
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6. ลูกจางช่ัวคราว..... 



6. ลูกจางช่ัวคราว วุฒิ ม.6 (01165)(01177-78)(01190-94)(01196-97) แผนกงานคลังสำรองบรรจุภัณฑ   
   กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1 (จำนวนรับ 15 คน) 
   

 6.1 นายภานุสิทธ์ิ สุขเอ่ียม  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 มิ.ย.64 
 6.2 นายณัฐดนัย คงจำนงค ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 มิ.ย.64 
 6.3 นายณัฐพล นอยเอ่ียม ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 มิ.ย.64 
 6.4 นายอรรถพิพัฒน อินตะทุม ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 มิ.ย.64 
   

7. ลูกจางช่ัวคราว วุฒิ ม.6 (01202-04)(01206-09)(01214-16) แผนกงานคลงัสำรองยาสำเร็จรูป กองการคลัง 
   สำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1 (จำนวนรับ 10 คน) 
 
 7.1 นายวิศิษฏ สีนินทิน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14-15 มิ.ย.64 
 7.2 นายฐิติธร สุวรักษ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14-15 มิ.ย.64 
 7.3 นายนเรนฤทธ์ิ  รักธรรม  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14-15 มิ.ย.64 
 7.4 นายจิตกร ขันทีทาว ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 มิ.ย.64 
 7.5 นายชาคริต ศรีทราชัย ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 มิ.ย.64 
   
8. ลูกจางช่ัวคราว วุฒิ ม.6 (01218-20) แผนกงานผลิต 1 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 (จำนวนรับ 3 คน) 
 

 8.1 น.ส.ปยะธิดา ธัญญาภิบาล ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14 มิ.ย.64 
 8.2 นายอิณภัค เจือโกศล ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14 มิ.ย.64 
 8.3 น.ส.สุธิสา อุไรรัตน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14 มิ.ย.64 
 8.4 นายจักรพันธ สุวรรณราช ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14 มิ.ย.64 
 8.5 น.ส.อภิญญา สุนารักษ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14 มิ.ย.64 
 8.6 น.ส.ฐิติรัตน แสงสมุด  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14 มิ.ย.64 
 8.7 น.ส.สุภาวิตา งามประเสริฐ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14 มิ.ย.64 
  

9. ลูกจางช่ัวคราว วุฒิ ม.6 (01225-26) แผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลติยารังสติ 1 (จำนวนรบั 2 คน)     
   

 9.1 น.ส.ณัฏฐณิชา วงษรักษา  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14 มิ.ย.64 
 9.2 น.ส.ลำใย ประเทศแกว ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14 มิ.ย.64 
 9.3 น.ส.อรวรา มังสังข  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14 มิ.ย.64 
  

10. ลูกจางช่ัวคราว วุฒิ ม.6 (01228-29) แผนกงานผลิต 4 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 (จำนวนรับ 2 คน) 
 

 10.1 น.ส.ทักษภร  ภูดาย  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 14-15 ม.ิย.64  
 
 
 
 
   11. ลูกจางช่ัวคราว..... 
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11. ลูกจางช่ัวคราว วุฒิ ม.6 (01241)(01243)(01251)(01256-59) แผนกงานผลิต 5 กองการผลิต โรงงานผลิตยา 
     รังสิต 1 (จำนวนรับ 7 คน)  
 

 11.1 น.ส.เบญจรัตน พูลเพ่ิม ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.2 น.ส.บุษบา ใจดี ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.3 นายทรงศักด์ิ จีนดวง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.4 นางอุรชา นาคีสังข ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64  
 11.5 น.ส.ปรียาภรณ กลั่นประสิทธ์ิ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.6 น.ส.ประภาพร ฝายจุระ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.7 นายทรงพล พงษเพ็ชร ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.8 นายนิจสินธุ ดอกเตย ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.9 นายสิทธิกร สายกระสุน ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.10 นายจาตุรนต จันทรุกขา ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.11 น.ส.ธัญญารัตน ทับคำภา ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.12 น.ส.จันทรวลัย อินทรประเสรฐิ ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.13 นายสิทธิชัย หญาปรัง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.14 น.ส.อาทิตยา ทองนพรัตน ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.15 นายชวนนท เพลิดเพลิน ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.16 นายสราวุฒิ สรอยสังวาล ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.17 น.ส.กฤติยา ศรีหะ  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.18 น.ส.สุกัญญา มูลผดุง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.19 นายณัลฐวัฒน ดานปาน ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.20 น.ส.สุชาวดี ศรีเที่ยง  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
 11.21 น.ส.สุนิสา เพียจันทร ทดสอบปฏิบัติวันที่ 16-17 ม.ิย.64 
  
12. ลูกจางช่ัวคราว วุฒิ ม.6 (01262-65)(01271) แผนกงานทดลองผลิตระดับ Pilot Scale กองการผลิต  
     โรงงานผลติยารังสิต 1 (จำนวนรับ 5 คน) 
   

 12.1 น.ส.ธวัลรัตน สิริบุญญานุกุล ทดสอบปฏิบัติวันที่ 15 มิ.ย.64 
 12.2 น.ส.ฤทัยรัตน สงวนชม  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 15 มิ.ย.64 
 12.3 น.ส.ชลธิชา พลาสิน  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 15 มิ.ย.64 
 12.4 น.ส.ลฎาภา คูนำวัฒนา ทดสอบปฏิบัติวันที่ 15 มิ.ย.64 
 12.5 น.ส.จุฬารัตน ทองนอย ทดสอบปฏิบัติวันที่ 15 มิ.ย.64 
 12.6 น.ส.ณิชกานต โนรา  ทดสอบปฏิบัติวันที่ 15 มิ.ย.64 
 12.7 นายปติพงษ ออนนอม ทดสอบปฏิบัติวันที่ 15 มิ.ย.64 
 12.8 น.ส.สุพัตรา ปานเรือง ทดสอบปฏิบัติวันที่ 15 มิ.ย.64  
 12.9 น.ส.รุงทิวา จุลศร ี ทดสอบปฏิบัติวันที่ 15 มิ.ย.64 
 12.10 นายศุภฤกษ ฉลาดแพทย ทดสอบปฏิบัติวันที่ 15 มิ.ย.64 
 

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