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ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 

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

 ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน จ านวน 
27 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจ า จ านวน 113 คน เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน นั้น 
 

 องค์การเภสัชกรรม โดยฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด ได้ท าการทดสอบปฏิบัติงาน   
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ  
 ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก น ารายการตรวจสุขภาพตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้ไปตรวจสุขภาพ
และน าผลการตรวจสุขภาพมารายงานตัวที่แผนกงานบุคคล กองบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ องค์การ
เภสัชกรรม (พระราม 6) ตามวันและเวลาที่ก าหนด หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และ
องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเข้าท างาน หากสุขภาพมีผลต่อลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติหรือขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ 8 

ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารองให้ขึ้นบัญชีส ารองไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ     

หมายเหตุ : ผู้มารายงานตัวโปรดน าผู้ค้ าประกัน* (ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ 4 ขึ้นไปมาท า
สัญญาค้ าประกันในวันรายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนดด้วย 
*เอกสารผู้ค้ าประกัน 
-ส าเนาบัตรข้าราชการ 
-ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 
 
 
 
 

รายการตรวจสุขภาพส าหรับผู้สอบได้ 
1. ให้ผู้สอบได้ไปท าการตรวจสุขภาพร่างกายที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ได้ทั้งของรัฐและเอกชน) ตามรายการดังนี้ 
  1.1 เอ็กซเรย์ปอด (ขอใบอ่านผล พร้อมซีดีเอ็กซเรยด์้วย) 
  1.2 ตรวจเลือด (ขอใบอ่านผลด้วย ไม่เอาใบอ่านผลที่เป็นใบรับรองแพทย์) 
   - ตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบการท างานของไต 2 รายการ (BUN และ Creatinine) 
   - ตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบการท างานของตับ 2 รายการ (SGOT และ SGPT) 
   - ตรวจเลือด เพื่อตรวจความสมบรูณ์ของเมด็เลือด (CBC) 
  *ในกรณีที่ผลการตรวจสอบการท างานของตับ (SGOT และ SGPT) มีค่าสูงเกินกว่าค่าปกติให้ตรวจไวรสัตับอักเสบ
เพิ่มเตมิ ดังน้ี 
   - HBsAg   - Anti-HCV   - HAV IgG 



เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

1. ต าแหน่ง นิติกร 4 (1225)(0029) แผนกนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย ส านักอ านวยการ 
 

  - เลื่อนก าหนดการประกาศผลเป็นวันที่ 30 มี.ค.64 เวลา 15.00 น. - 
  

2. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1062) แผนกระบบงานบัญชี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักอ านวยการ
    

 2.1 นายปธานิน อิสสระ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 25 มี.ค.64 เวลา 09.00 น.  
 

3. ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 4 (2532) กองสนับสนุนโรงงาน โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
 

 3.1  น.ส.พรชนก แก้วเทวี ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 25 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. 
 

4. ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 4 (2533) กองสนับสนุนโรงงาน โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ  
  

 4.1 น.ส.อรณันท์ ค าหอม ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 25 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. 
 

5. ต าแหน่ง นักอาชีวอนามัย 4 (2534) กองสนับสนุนโรงงาน โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
 

 5.1 นายเอกรัฐ มลิวัลย์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 25 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. 
 5.2 น.ส.คัทลียา ทองย้อม   ส ารอง 1 
 5.3 น.ส.สภุัชชา เกิดยินดี   ส ารอง 2 

 

6. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 4 (0957) แผนกจัดซื้อ 2 กองจัดซื้อท่ัวไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

6.1 นายทินภัทร คัมภีร์ยาน ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 25 มี.ค.64 เวลา 13.00 น. 
6.2 นายยิ่งใหญ่ อ่อนน้อม   ส ารอง 

 

7. ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 (0683)(2245) แผนกซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลโรงงาน กองบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  
     ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม  
 

7.1 นายทินกร พรมวังขวา ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 25 มี.ค.64 เวลา 13.00 น. 
7.2 นายวีรยุทธิ ร่มค า  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 25 มี.ค.64 เวลา 14.00 น. 

 

8. ต าแหน่ง พนักงานบัญชี 2 (1918) แผนกบัญชีลูกหนี้ภาคเอกชน กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 

 8.1 น.ส.วรางคนา แสงทองไทย ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 25 มี.ค.64 เวลา 14.00 น. 
 8.2 น.ส.นริศรา สิงห์งาม       ส ารอง 
  

/9. ต าแหน่ง... 



9. ต าแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (2696-2698) แผนกผลิตยาระดับทดลอง Pilot Scale กองการผลิต    
     โรงงานผลิตยารังสิต 1  
 

9.1 นายสหพันธ์ ยีมดูา  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 26 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. 
 

10. ต าแหน่ง พนักงานการผลิต 1 (2585-86) แผนกบรรจุ 2 กองการบรรจุ โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
 

10.1 น.ส.เมริญา อบกลาง ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 26 มี.ค.64 เวลา 09.00 น.  
10.2 นายอรัชพร พูลบัว  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 26 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. 
10.3 นายภาณุมาศ จันทะ        ส ารอง 1 
10.4 นายศุภกิจ นาคก้อน       ส ารอง 2 
10.5 น.ส.ปรารถนา บุญสุข        ส ารอง 3 

 

11. ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า วุฒิปริญญาตรี (42970) กองกลยุทธ์และนโยบายทุนมนุษย์ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ 
 

11.1 น.ส.วีริยาภรณ์ อินทรรุจิกุล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 26 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. 
11.2 น.ส.มุทิตา คล้ายแดง      ส ารอง  

 

12. ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า วุฒิปริญญาตรี (42991) แผนกงานตรวจสอบตนเองและผู้อ่ืน กองบริหารระบบคุณภาพ    
     การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต1  
 

12.1 น.ส.พรรณิภา หาบุญมี ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 26 มี.ค.64 เวลา 13.00 น. 
 

13. ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ (12472)(10102) แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 กองมาตร-  
     ฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ  
 

13.1 น.ส.ทิพย์ธิดา หนูทรัพย์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 26 มี.ค.64 เวลา 13.00 น. 
13.2 น.ส.จารุพรรณ ศิริสม  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 26 มี.ค.64 เวลา 14.00 น. 

 

14. ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า วุฒิ ม.6 (01043) แผนกส ารองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุ 
     และผลิตภัณฑ์ 
 

14.1 นายเนติพงษ์ คชชะ  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 26 มี.ค.64 เวลา 14.00 น. 
14.2 น.ส.กุศลิน บุญบันดาล       ส ารอง 
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