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รองผูอำนวยการ ทำการแทน 
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ประกาศองคการเภสัชกรรม 
เรื่อง รายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานและลูกจาง 

สังกัดหนวยงานในองคการเภสัชกรรม 
---------------------------------------- 

 ตามประกาศองคการเภสัชกรรม ลงวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.2564 ใหผู มีสิทธิเขารับการทดสอบ
ปฏิบัติงาน เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานและลูกจาง สังกัดหนวยงานในองคการเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเปน
พนักงาน จำนวน 27 อัตรา และจางเปนลูกจางประจำ จำนวน 113 คน เขารับการทดสอบปฏิบัติงาน นั้น 
 

 องคการเภสัชกรรม โดยฝายบริหารทุนมนุษยรวมกับหนวยงานตนสังกัด ไดทำการทดสอบปฏิบัติงาน   
เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก ตามรายชื่อแนบทายประกาศ  
 ขอใหผูผานการสอบคัดเลือก นำรายการตรวจสุขภาพตามรายละเอียดทายประกาศนี้ไปตรวจสุขภาพ
และนำผลการตรวจสุขภาพมารายงานตัวท่ีแผนกงานบุคคล กองบริหารทุนมนุษย ฝายบริหารทุนมนุษย องคการ
เภสัชกรรม (พระราม 6) ตามวันและเวลาท่ีกำหนด หากพนกำหนดระยะเวลาดังกลาว จะถือวาทานสละสิทธิ์          
และองคการเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมบรรจุเขาทำงาน หากสุขภาพมีผลตอลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติหรือ        
ขาดคุณสมบัติตามขอ 8 

สำหรับผูผานการคัดเลือกในลำดับสำรองใหข้ึนบัญชีสำรองไวเปนระยะเวลา 1 ป นับต้ังแตวันท่ี

ประกาศ 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานและลูกจาง 
สังกัดหนวยงานในองคการเภสัชกรรม 

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

 

1. ตำแหนง บุคลากร 4 (0137)(1291) แผนกพนักงานสัมพันธ กองพนักงานสัมพันธและสวัสดิการ ฝายบริหารทุนมนุษย  
 

 1.1 น.ส.ฉัตรชญา แกวมานพ  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 22 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. 
 1.2 น.ส.วภิาดา ทองมาก  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 22 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. 
 1.3 น.ส.ปรางคทิพย พงษประเสริฐ    สำรอง 1 
 1.4 น.ส.อภิญญา เอ้ือธรรมวิทยา    สำรอง 2 

 

2. ตำแหนง เจาหนาท่ีงานบริหาร 4 (2513) แผนกแผนงานและบริหารคลังวัคซีน กองสนับสนุนโรงงาน โรงงานผลิต 
   (วัคซีน) ชีววัตถุ  
 

 2.1 นายจิรัฐพันธุ  จินตนานุรักษ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 22 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. 
 

 

3. ตำแหนง พนักงานบัญชี 2 (0366) แผนกบัญชีลูกหนี้ภาครัฐ กองบัญชี ฝายบัญชีและการเงิน 
 

 3.1  น.ส.ปยภัทร ชุมพล  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 22 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. 
 
 

4. ตำแหนง พนักงานพัสดุ 2 (2701) แผนกงานคลังสำรองบรรจุภัณฑ กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1  
 

  - ไมมีผูผานเกณฑการทดสอบปฏิบัติงาน - 
 

5. ตำแหนง ผูชวยพนักงานวิทยาศาสตร 1 (2598) แผนกบรรจุ 2 กองการบรรจุ โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ 
 

 5.1 นายกิตติศักดิ์ มุงภูกลาง ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 22 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. 
 5.2 นายกฤษณพล พุทธเษม    สำรอง 

 

6. ตำแหนง ผูชวยพนักงานวิทยาศาสตร 1 (1869) แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ 1 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ  
     ฝายประกันคุณภาพ  
 

 6.1  นายกิติพงษ รัตนัง ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 22 มี.ค.64 เวลา 13.00 น. 
 

7. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิปริญญาตรี (42971) กองบริหารทุนมนุษย ฝายบริหารทุนมนุษย 
 

7.1  นายณัฐพล เขียวเฉกนิล  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 22 มี.ค.64 เวลา 13.00 น. 
 

8. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิปริญญาตรี (42974) กองพนักงานสัมพันธและสวัสดิการ ฝายบริหารทุนมนุษย 
 

8.1  นายปาไม พงษจินดา  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 22 มี.ค.64 เวลา 13.00 น. 
 

- 2 - 

/9. ตำแหนง.... 



9. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิปริญญาตรี (40590) แผนกงานชีววิเคราะห กองการควบคุมคุณภาพ การประกัน-  
     คุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1  
    

9.1  นายวรรณกวี ศรีพลอย  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 22 มี.ค.64 เวลา 14.00 น. 
9.2  น.ส.กิติรัตน เรืองศิริ   สำรอง 

 

10. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ปวส. (32968) กลุมวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

10.1  นายอภิสิทธิ์ เฮงประเสริฐ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 23 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. 
 10.2  นายวุฒิพงษ ปงลังกา  สำรอง 

 

11. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ปวส. (30309) กองธุรกิจรวมทุน สำนักอำนวยการ  
 

11.1  น.ส.ณัฐนร ี แยมนาก  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 23 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. 
 

12. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ปวช. (20398) แผนกยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝายผลิตยา 
 

12.1 นายมารุต สื่อดิลกวัฒนา ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 23 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. 
 

13. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ปวช. (21047)(20521-22)(20099) กลุมการผลิต 2 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุม- 
     เบตา-แลคแตม  
 

    - ผูสมัครไมมาทดสอบปฏิบัติงาน - 
 

14. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ปวช. (22015) ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ 
 

14.1 น.ส.ทิพวรรณ สมหา  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 23 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. 
 

15. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร (12453) แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 2 กองมาตรฐานวัตถุดิบ   
     ฝายประกันคุณภาพ  
 

 15.1 น.ส.สุพรรณ เกิดขุนทด ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 23 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. 
  

16. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร (12216) แผนกตรวจสอบความคงตัวของยา กองมาตรฐาน 
     ผลิตภัณฑ ฝายประกันคุณภาพ  
 

  - ไมมีผูผานเกณฑการทดสอบปฏิบัติงาน - 
 

17. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร (10569) แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชวีวิทยา 2  
     กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา ฝายประกันคุณภาพ  
 

17.1  น.ส.ศโรรัตน ผิวทอง  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 23 มี.ค.64 เวลา 13.00 น. 
 

- 3 - 

18. ตำแหนง... 



18. ตำแหนง ลูกจางประจำ ม.6 สายวิทยาศาสตร (11051) กลุมงานวิจัยวัคซีนจากไวรัส กลุมวิจัยชีววัตถุ   
      สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

18.1 น.ส.มติมนต บรรดาศักดิ์  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 23 มี.ค.64 เวลา 13.00 น. 
18.2 น.ส.ปารมีย จางเจริญ                    สำรอง 

  

19. ตำแหนง ลูกจางประจำ ม.6 สายวิทยาศาสตร (11076) แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 2 กองบริหารระบบ- 
      คุณภาพ การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1  
 

19.1 น.ส.พิมพวิภา เสนาจันทร ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 23 มี.ค.64 เวลา 13.00 น. 
 

20. ตำแหนง ลูกจางประจำ ม.6 สายวิทยาศาสตร (10326) แผนกงานวิเคราะห 1 กองการควบคุมคุณภาพ การประกัน- 
     คุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1  
 

20.1 นายประวิทย ปกษิณ  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 23 มี.ค.64 เวลา 14.00 น. 
20.2 น.ส.ชญานิศ ทองเนื้อนวล              สำรอง 

 

21. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 (01072) แผนกงานผลิต 3 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1  
 

21.1  นายวุฒิภัทร แกนอาษา  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 24 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. 
 

22. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.6 (01040)(00442) แผนกกระจายผลิตภัณฑสวนภูมิภาค กองคลังและกระจาย 
     ผลิตภัณฑ ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ  
 

22.1 นายวิทวัฒน ทาววงษา  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 24 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. 
22.2 น.ส.กนกนันท ดำปาน  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 24 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. 

 

23. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00511) แผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1  
 

 23.1 น.ส.ฐิรญาดา ไฝเมตตา ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 24 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. 
  

24. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.3/ม.6 (01005) แผนกผลิตพันธุเชื้อตั้งตน กองผลิตวัคซีน โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ  
 

 24.1 นายธนัฏพันธุ สุขเกษม ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 24 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. 
 

 

25. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00435) กองคลังและกระจายผลิตภัณฑฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ 
 

 25.1 นายปริสุทธิ คูมณีจิรกุล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 24 มี.ค.64 เวลา 13.00 น. 
 25.2 นายศรุชา อัครภัทรนิธิ         สำรอง 
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26. ตำแหนง... 



26. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00459)(00552) แผนกสำรองผลิตภัณฑองคการ กองคลังและกระจาย-  
     ผลิตภัณฑ ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ  
  

26.1 นายปริญญา ปยศักดิ์โชติกุล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 24 มี.ค.64 เวลา 13.00 น.  
 

27. ตำแหนง ลูกจางประจำ วุฒิ ม.3/ม.6 (00097) กลุมการผลิต 2 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุมเบตา-แลคแตม 
  

 27.1 น.ส.ธิดาวรรณ เสขะสูตร ยื่นผลตรวจสุขภาพวันท่ี 24 มี.ค.64 เวลา 14.00 น. 
 
 
 
 

รายการตรวจสุขภาพสำหรับผูสอบได 

1. ใหผูสอบไดไปทำการตรวจสุขภาพรางกายท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ไดท้ังของรัฐและเอกชน) ตามรายการดังน้ี 

  1.1 เอ็กซเรยปอด (ขอใบอานผล พรอมฟลมเอ็กซเรยดวย) 

  1.2 ตรวจเลือด (ขอใบอานผลดวย ไมเอาใบอานผลท่ีเปนใบรับรองแพทย) 

   - ตรวจเลือด เพ่ือตรวจสอบการทำงานของไต 2 รายการ (BUN และ Creatinine) 

   - ตรวจเลือด เพ่ือตรวจสอบการทำงานของตับ 2 รายการ (SGOT และ SGPT) 

   - ตรวจเลือด เพ่ือตรวจความสมบูรณของเมด็เลือด (CBC) 

  *ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบการทำงานของตับ (SGOT และ SGPT) มีคาสูงเกินกวาคาปกติใหตรวจไวรสัตับอักเสบ

เพ่ิมเตมิ ดังน้ี 

   - HBsAg   - Anti-HCV   - HAV IgG 

 

- 5 - 


