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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 (พระรามที ่6) ตามวันและเวลาที่ก าหนด หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และ
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 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



  รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

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

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

 1.1 น.ส.ธันยช์นก แต้มแก้ว ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 1 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. 
 1.2   น.ส.ฐิติพร เหล่าอิสริยกุล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 1 เม.ย.64 เวลา 09.00 น.  
  

2. ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า วุฒิปริญญาตรี (41079) แผนกงานวิเคราะห์ 2 กองการควบคุมคุณภาพ การประกัน- 
    คุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1  
   

2.1 น.ส.ชญาณ ี ลวาพิทักษ์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 1 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. 
2.2 น.ส.สชุาดา สมบุญพูลพิพัฒน์           ส ารอง 
 

3. ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า วุฒิ ม.6 (00378) แผนกยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ายผลิตยา 
 

3.1 นายณัฐปคัลภ์ วัฒนมะโน ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 1 เม.ย.64 เวลา 13.00 น.  
3.2 น.ส.สภุาวด ี บุพศิริ     ส ารอง 1 
3.3 นายมิตรภาพ ดานี    ส ารอง 2 

 

4. ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า วุฒิ ม.6 (00380-82) แผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา 
 

4.1 นายปรัชญา โอษาติมากุล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 1 เม.ย.64 เวลา 14.00 น. 
4.2 นายชิน ชุ่มชื่น  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 1 เม.ย.64 เวลา 14.00 น. 

 

5. ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า วุฒิ ม.6 (00390-91)(00486) แผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา 
 

5.1 น.ส.ยุพาพร พยัคฆศักดิ์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 2 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. 
 

6. ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า วุฒิ ม.6 (00428) แผนกบรรจุยาน้ า 1 กองเภสัชกรรม 5 ฝ่ายผลิตยา  
 

6.1 น.ส.มณฑกานต์ ลิ้มส าอางค์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 2 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. 
 

7. ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า วุฒิ ม.6 (01053-58)(00700)(02607) แผนกงานผลิต 1 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1  

 

7.1 นายมนัสวี  นาคพงษ์พันธ์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 2 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. 
7.2 ว่าที ่ร.ต.ธศรัณย ์ บุญรอด ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 2 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. 
7.3 น.ส.วรรณิศา ประสานเกตุ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 2 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. 
7.4 นายพิทยา สังขศิลา ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 2 เม.ย.64 เวลา 13.00 น. 
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7.5 นายสุกฤษฎิ์... 



7.5 นายสุกฤษฎิ์ หิรัณย์รุจิกร ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 2 เม.ย.64 เวลา 13.00 น. 
7.6 นายภานุวัฒน์ ขุนณรงค์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 2 เม.ย.64 เวลา 13.00 น. 

 7.7 นายอนิวัฒน์ หมกทอง ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 2 เม.ย.64 เวลา 14.00 น. 
 7.8 นายวสุพล บัวพุฒ  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 2 เม.ย.64 เวลา 14.00 น. 

 

8. ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า วุฒิ ม.6 (01061-66)(02995)(00214) แผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1  
 

8.1 น.ส.กมลทิพ  ปักการะโถ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 5 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. 
8.2 น.ส.ยุวด ี  สีดาสอน ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 5 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. 
8.3 นายนครินทร์  รัตนะ  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 5 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. 
8.4 น.ส.ชนินาถ สิริอร่ามวงศ์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 5 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. 
8.5 นายนันทวัฒน์  จันทร์เทศ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 5 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. 
8.6 น.ส.บุษราคัม มุ่งทองสิน ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 5 เม.ย.64 เวลา 13.00 น. 
8.7 นายจตุรงค์ แซ่เจียง ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 5 เม.ย.64 เวลา 13.00 น. 
8.8 นายระพีพงษ์ เพ็ชรสมร ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 5 เม.ย.64 เวลา 13.00 น. 

 

9. ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า วุฒิ ม.3/ม.6 (00363-71) แผนกบรรจุยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ายผลิตยา  
 

9.1 น.ส.จุลจิตต ์ จุลกรานต์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 5 เม.ย.64 เวลา 14.00 น. 
9.2 นายสันติสุข บุระมาน ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 5 เม.ย.64 เวลา 14.00 น. 
9.3 นายวัชระ ทองขาว ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. 
9.4 นายภควัต เรืองพัฒนทวี ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. 
9.5 นายเทอดพงษ์ ค่ าคูณ  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. 
9.6 นายพงศธร ปานนาค ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. 
9.7 น.ส.ชลชนก แผ่นส าริต ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. 

 

10. ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า วุฒิ ม.3/ม.6 (00492-00494) แผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา 
 

10.1 น.ส.ปัทมาวดี แสงศรี  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 13.00 น. 
10.2      น.ส.จัสมิน ยีมูดา   ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 13.00 น. 
10.3 น.ส.ปรางวเรศย ์ ประเสริฐศรี ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 13.00 น. 
10.4 นายนวปฎล นันติ     ส ารอง 1 
10.5   น.ส.พรทิพย์ สุภาพ     ส ารอง 2 
10.6 น.ส.สุทธิรัก พันธุ์เจริญ   ส ารอง 3 

 

11. ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า วุฒิ ม.3/ม.6 (00420-23)(00499-00503) แผนกยาเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3 ฝ่ายผลิตยา 
 

11.1  น.ส.พรพรรณ สินปรุ  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. 
11.2 น.ส.วรางคณา บัวแย้ม  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. 
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11.3 นายปรเมศร์.... 



11.3 นายปรเมศร์ น้อยทรง ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. 
11.4 นางวิชญาพร ชิณวงศ์  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. 
11.5 นายทิวา บุญรินทร์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. 
11.6 นายกิตตินันท์ อนุศาสนนันท์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 13.00 น. 
11.7 น.ส.ศิรินณา ทับอุ่น  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 13.00 น. 
11.8 นายอรรถพล จอนมา  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 13.00 น. 
11.9 น.ส.ปฐมาวด ี การะเกตุ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 14.00 น. 

11.10 น.ส.สุกัญญา คลัดซิวา    ส ารอง 1 
11.11 น.ส.อริสรา รานอก    ส ารอง 2 

  

12. ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า วุฒิ ม.3/ม.6 (00478) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

 12.1 น.ส.ศิริลักษณ์  บุญวิเศษ  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 9 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. 
 12.2 น.ส.อติญา  ภักดีสวัสดิ์     ส ารอง 
  
 
 
 
 

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 
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