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ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 ก.ย.63) 

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

 ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 27 เมษำยน พ.ศ.2563 ให้ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบ
ปฏิบัติงำน เพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว (สิ้นสุดสัญญำจ้ำง 30 ก.ย.63) สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม จ ำนวน
รับรวม 45 คน เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำน นั้น  
 

 องค์กำรเภสัชกรรม โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด ได้ท ำกำรทดสอบปฏิบัติงำน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ 
 

 ขอให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก น ำรำยกำรตรวจสุขภำพตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ไปตรวจสุขภำพ
และน ำผลกำรตรวจสุขภำพมำรำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ณ แผนกงำนบุคคล กองกำรเจ้ำหน้ำที ่            
ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล องค์กำรเภสัชกรรม (พระรำมท่ี 6) หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ
และองค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเข้ำท ำงำน หำกสุขภำพมีผลต่อลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติหรือขำด
คุณสมบัติตำมข้อ 8 
 

ส ำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในล ำดับส ำรองให้ขึ้นบัญชีส ำรองไว้เป็นระยะเวลำ  1 ปี นับตั้งแต่วันที่
ประกำศ 
 
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกำศ ณ วันที่  8  พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
 

 (น.ส.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 ก.ย.63) 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 
1. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (11080) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกัน- 
    คุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (รับ 1 คน)  
    
  1.1 น.ส.พิมพ์วิภำ เสนำจันทร์ ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 12 พ.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
  
2. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (11081) แผนกงำนวิเครำะห์ 3 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
    โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (รับ 1 คน)  
      
  2.1 น.ส.นำรีรัตน ์ หอมจิตร์ ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 12 พ.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
 
3. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (11082) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
    โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (รับ 1 คน)  
 
  3.1 น.ส.ปิยะนุช สระมูล  ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 12 พ.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
      
 วุฒมัิธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
 
4. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (01000-2) แผนกยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ (รับ 3 คน) 
    
   - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบปฏิบัติงำน - 
 
5. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (01003-29) แผนกบรรจุยำเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ำยผลิตยำ (รับ 14 คน) 
   
  5.1 น.ส.ชุติมำ ธนพิสุทธิกุล ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 12 พ.ค.63 เวลำ 10.00 น. 

5.2 น.ส.ดรุณ ี แทนคุณ  ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 12 พ.ค.63 เวลำ 10.00 น. 
   
6. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (01030-56) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (รับ 14 คน) 

 
6.1 น.ส.พรนพเก้ำ สุขโภคำ  ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 12 พ.ค.63 เวลำ 10.00 น.
6.2 นำยสมิทธ์ บุติลำ  ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 12 พ.ค.63 เวลำ 13.00 น.
6.3 น.ส.ณิชำ กินนำรี  ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 12 พ.ค.63 เวลำ 13.00 น   
6.4 น.ส.รัชน ี ชื้นทะเล  ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 12 พ.ค.63 เวลำ 13.00 น.
6.5 น.ส.กุลสตร ี อินทร์สุข ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 12 พ.ค.63 เวลำ 14.00 น.
6.6 ว่ำที่ร.ต.วรรณวัฒน์ บุญรอด ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 12 พ.ค.63 เวลำ 14.00 น. 

   

6.7 น.ส.กิตติมำ..... 



    
  6.7 น.ส.กิตติมำ เอ่ียมชัย  ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 12 พ.ค.63 เวลำ 14.00 น. 
 6.8  น.ส.จำรว ี เชื้อสุวรรณ์ ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 พ.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
 6.9  นำยศุภชัย ผำสุข  ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 พ.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
  6.10  น.ส.เกวลิน ลีฟัก  ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 พ.ค.63 เวลำ 09.00 น. 
 
7. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (01066-69) แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (รับ 4 คน) 
 
  7.1 น.ส.ฐิรญำดำ ไฝ่เมตตำ  ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 พ.ค.63 เวลำ 10.00 น. 
 7.2 น.ส.วีระนุช ประยงค์  ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 พ.ค.63 เวลำ 10.00 น. 
  
8. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (01070) แผนกงำนผลิต 3 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (รับ 1 คน) 
 
  8.1 นำยวิษณุ ทองสุพรรณ ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 พ.ค.63 เวลำ 10.00 น. 
 
9. ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (01071-2)(01074)(01076)(01077) แผนกงำนผลิต 4 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำ- 
    รังสิต 1 (รับ 5 คน)  
 
   9.1 น.ส.บุษรำคัม มุ่งทองสิน ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 พ.ค.63 เวลำ 13.00 น.   
    9.2 น.ส.ปรียำภรณ ์ กลั่นประสิทธิ์ ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 พ.ค.63 เวลำ 13.00 น.   
   9.3 น.ส.ประภำพร ฝ่ำยจุระ  ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 พ.ค.63 เวลำ 13.00 น.  
   9.4 นำงวิชุดำ บุญมำ  ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 พ.ค.63 เวลำ 14.00 น. 
   9.5 นำยกิตติศักดิ์ พลมณี  ส่งผลตรวจสุขภำพวันที่ 13 พ.ค.63 เวลำ 14.00 น. 
  9.6 น.ส.กชกร หนกระโทก (ส ำรอง) 
 

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

รายการตรวจสุขภาพส าหรับผู้สอบได้ 
 

 1. ให้ผู้สอบได้ไปท ำกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำยที่โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล (ได้ทั้งของรัฐและเอกชน) 
ตำมรำยกำรดังนี้ 
 

  1.1 เอ็กซเรย์ปอด (ขอใบอ่ำนผล พร้อมซีดีหรือฟิล์มเอ็กซเรย์ด้วย) 
  1.2 ตรวจเลือด (ขอใบอ่ำนผลด้วย ไม่เอำใบอ่ำนผลที่เป็นใบรับรองแพทย์) 
   - ตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบกำรท ำงำนของไต 2 รำยกำร (BUN และ Creatinine) 
   - ตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบกำรท ำงำนของตับ 2 รำยกำร (SGOT และ SGPT) 
   - ตรวจเลือด เพื่อตรวจควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
 

  *ในกรณีท่ีผลกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของตับ (SGOT และ SGPT) มีค่ำสูงเกินกว่ำค่ำปกติให้ตรวจ
ไวรัสตับอักเสบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

   - HBsAg - HAV IgG  - Anti-HCV 
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