
(ส ำเนำคู่ฉบับ) 
 
 
 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  

สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม  
---------------------------------- 

ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 24 มีนำคม พ.ศ. 2564 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรทดสอบ
ปฏิบัติงำน เพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว (สิ้นสุดสัญญำจ้ำง 31 มีนำคม พ.ศ.2565) สังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ            
ในองค์กำรเภสัชกรรม จ ำนวน 133 คน เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำน นั้น 
 องค์กำรเภสัชกรรม โดยฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด ได้ท ำกำรทดสอบปฏิบัติ 
งำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก ตำมรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ 
 

 ขอให้ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก น ำรำยกำรตรวจสุขภำพตำมรำยละเอียดท้ำยประกำศนี้ไปตรวจ
สุขภำพและน ำผลกำรตรวจสุขภำพมำรำยงำนตัวที่แผนกงำนบุคคล กองบริหำรทุนมนุษย์ ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
องค์กำรเภสัชกรรม (พระรำม 6) ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว จะถือว่ำท่ำน
สละสิทธิ์และองค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเข้ำท ำงำน หำกสุขภำพมีผลต่อลักษณะงำนที่ต้อง
ปฏิบัติหรือขำดคุณสมบัติตำมข้อ 8 

ส ำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในล ำดับส ำรองให้ขึ้นบัญชีส ำรองไว้เป็นระยะเวลำ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
ประกำศ 
 
หมำยเหตุ : ผู้มำรำยงำนตัวโปรดน ำผู้ค้ ำประกัน* (ต้องเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ระดับ 4 ขึ้นไป
มำท ำสัญญำค้ ำประกันในวันรำยงำนตัวตำมวันและเวลำที่ก ำหนดด้วย 
*เอกสำรผู้ค้ ำประกัน 
  -ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 
  -ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกำศ ณ วันที ่ 5  เมษำยน พ.ศ. 2564 
            

 
(นำงศิรินุช ชีวันพิศำลนุกูล) 

รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 



เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม  

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

1. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11114-16) แผนกผลิตสำรสกัดกัญชำ กองผลิตภัณฑ์กัญชำ  
   ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ (จ ำนวนรับ 3 คน)  
           
 1.1 นำยกิตติ ศิริโก ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 9 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น. 
 1.2 นำยดนุนัย เขม็กลัด ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 9 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น. 
 1.3 นำยณฐพงศกร ตำมรักษำ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 9 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น. 
 1.4 น.ส.กิตติยำ บุณยศิริศร ี    ส ำรอง 1 
 1.5 นำยพงษ์นรินทร์ ล้ ำเลิศ    ส ำรอง 2 
   

2. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11117-21) แผนกผลิตผลิตภัณฑ์กัญชำ กองผลิตภัณฑ์กัญชำ  
   ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ (จ ำนวนรับ 5 คน)  
 
 2.1 น.ส.ณัฐชำกรณ์ นิติกรกุล ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 9 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น.
 2.2 น.ส.ณิชำภำ ชมภู ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 9 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น. 
 2.3 น.ส.ชญำนิศ ทองเนื้อนวล ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 9 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น. 
    
3. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11272-75)(11278) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 4 กอง
บริหำรระบบคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 5 คน) 
 
 3.1 น.ส.กัญจนภัทร พลอยนิล ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 เม.ย.64 เวลำ 09.00 น. 
 3.2 น.ส.ธัญญำ ศิธรกุล ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 เม.ย.64 เวลำ 09.00 น. 
 3.3 น.ส.สิริรัตน์ คงสัมฤทธิ์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 เม.ย.64 เวลำ 09.00 น. 
 3.4 นำยอภิสิทธิ์ มำกเมือง  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 เม.ย.64 เวลำ 10.00 น. 
 3.5 นำยธนเบศร์ ก้องวิริยะไพศำล ยื่นผลตรวจสุขภำพวันท่ี 19 เม.ย.64 เวลำ 10.00 น.
 3.6 น.ส.สุพัฒตรำ ฟักจ้อย    ส ำรอง  
  
4. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11279-80) แผนกงำนบริหำรคุณภำพด้ำนสำรสนเทศและ 
    เอกสำร กองบริหำรระบบคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 2 คน) 
 
   - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบปฏิบัติงำน - 
 
5. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11283-84) แผนกงำนวิเครำะห์บรรจุภัณฑ์ กองกำรควบคุม- 
    คุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 2 คน)  
 
 5.1 น.ส.จิรำรัตน สมบูรณ์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 เม.ย.64 เวลำ 10.00 น. 
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6. ลูกจ้ำงชั่วครำว..... 



6. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11285 -86) แผนกงำนชีววิเครำะห์ กองกำรควบคุมคุณภำพ  
    กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 2 คน)  
     
 6.1 น.ส.ดุสิตำ ทองเปี่ยม ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น. 
 6.2 นำยธันชลิต ภู่งำม ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น. 
 6.3 น.ส.เบญจมำศ มงคลเจริญ   ส ำรอง 
     
7. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11287)(11290)(11296-97) แผนกงำนวิเครำะห์ 1 กองกำร- 
    ควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 4 คน) 
 
 7.1 นำยเกียรติศักดิ์ สุขพงษ์ไทย ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น. 
 7.2 น.ส.ขัตติยำ ศิริสมบัติ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น. 
 7.3 น.ส.ณิชำรีย์ จันทำ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 19 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น. 
 7.4 น.ส.ณัฐชญำ ค ำเอ่ียม ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที ่19 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น. 
 7.5 น.ส.อรปรีญำ โพธิ์โต    ส ำรอง 1 
 7.6 น.ส.สุพัตรำ ปำนเรือง    ส ำรอง 2 
   
8. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 สำยวิทยำศำสตร์ (11298)(11302) แผนกงำนวิเครำะห์ 3 กองกำรควบคุมคุณภำพ  
    กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 2 คน)  
 
 8.1 น.ส.นำรีรัตน์ หอมจิตร์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 เม.ย.64 เวลำ 09.00 น.
  

9. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01100)(01102)(01111)(01113)(01122-26) แผนกผลิตวัตถุดิบกัญชำ กองผลิต-      
    ภัณฑ์กัญชำ ฝ่ำยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ ์(จ ำนวนรับ 9 คน) 
 
 9.1 นำยชำคริต ศรีเพียรเอม ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 เม.ย.64 เวลำ 09.00 น. 
 9.2 น.ส.รพีพร ทองประสงค ์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 เม.ย.64 เวลำ 09.00 น. 
 9.3 นำยธีรศักดิ์ ขิมทัด ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 เม.ย.64 เวลำ 10.00 น. 
 9.4 น.ส.สุพรรษำ แสนจันทร์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 เม.ย.64 เวลำ 10.00 น. 
 9.5 น.ส.กัณฐมณี อินทร์สุข ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 เม.ย.64 เวลำ 10.00 น. 
 9.6 นำยอนุวัฒน์ จันทร์ประสิทธิ์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น. 
 9.7 น.ส.นภัสวรรณ สีดอกบวบ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น. 
   

10. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01132)(01136) แผนกงำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กองอ ำนวยกำร     
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 2 คน)  
  
 10.1 น.ส.วณิชำ ศิริยำมัน ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น. 
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11. ลูกจ้ำงชั่วครำว..... 



11. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01137-39)(01141-46) (01150-57)(01160-61) แผนกงำนคลังส ำรองวัตถุดิบ  
     กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 19 คน) 
 

 11.1 นำยขจรเกียรติ พวงม ี ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น. 
 11.2 นำยธัญวัฒน์ เหล่ำน้อย  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น. 
 11.3 นำยปริญญำ ก๋งฉิน  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 20 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น. 
 11.4 นำยสุพจน์ อำยุศรี  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 21 เม.ย.64 เวลำ 09.00 น. 
 11.5  นำยบัญชำ ยำวิชัย  ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 21 เม.ย.64 เวลำ 09.00 น. 
 11.6  นำยรัชชำนนท์ กิตตปิำโล    ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 21 เม.ย.64 เวลำ 09.00 น. 
 11.7  นำยสรำยุทธ ศรีคัชชะ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 21 เม.ย.64 เวลำ 10.00 น.
 11.8  นำยกิตติ รักษำ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 21 เม.ย.64 เวลำ 10.00 น. 
 11.9  นำยเฉลิมพร เจียมกิตติโยธิน ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 21 เม.ย.64 เวลำ 10.00 น.
   
12. ลูกจ้ำงช่ัวครำว วุฒิ ม.6 (01162-71)(01177-78)(01190-94)(01196-97) แผนกงำนคลังส ำรองบรรจุภัณฑ ์  
     กองกำรคลังส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 19 คน) 
   
 12.1 นำยนรเสฎฐ์ ธนำเอกพิชัย ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 21 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น.
 12.2 นำยสุรสิทธิ์ ไกรสิงห์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 21 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น. 
 12.3 นำยทศพล สำมวัง ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 21 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น. 
 12.4 นำยอีมรอน ดำตูมะดำ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 21 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น. 
   
13. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01201-04)(01206-09)(01214-16) แผนกงำนคลังส ำรองยำส ำเร็จรูป กองกำรคลัง 
    ส ำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 11 คน)  
 
 13.1 นำยธีรณัฐ สุขใส ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 21 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น. 
  

14. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01217-20) แผนกงำนผลิต 1 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
     (จ ำนวนรับ 4 คน) 
 
 14.1 น.ส.ณิชำภัทร ป้องศร ี ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 21 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น. 
  
15. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01221)(01224-26) แผนกงำนผลิต 2 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
     (จ ำนวนรับ 4 คน)  
  
 15.1 น.ส.ยุวดี สีดำสอน ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 22 เม.ย.64 เวลำ 09.00 น.
 15.2 น.ส.นันท์นภัส ทองเปี่ยม ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 22 เม.ย.64 เวลำ 09.00 น. 
 15.3 น.ส.สุนันทำ ค ำมะลัย ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 22 เม.ย.64 เวลำ 09.00 น. 
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16. ลูกจ้ำงชั่วครำว..... 



16. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01231-51)(01256-59) แผนกงำนผลิต 5 กองกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
     (จ ำนวนรับ 25 คน)  
  

 16.1 นำยรัฐพล กำมีฮำ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 22 เม.ย.64 เวลำ 10.00 น. 
 16.2 นำยธีรวัฒน์ เพ็งสวัสดิ์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 22 เม.ย.64 เวลำ 10.00 น. 
 16.3 นำยนัฐพงศ ์ กำเรยีน ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 22 เม.ย.64 เวลำ 10.00 น. 
 16.4 นำยสวัสดิ์ ลีฟัก ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 22 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น. 
 16.5 นำยนิติพล เจิมรัมย์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 22 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น. 
 16.6 นำยพีระวุฒิ  สรรพสอน ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 22 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น. 
 16.7 นำยปฐมพงศ์ แก้วกนก ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 22 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น. 
 16.8 นำยปิยะณัฐ กลิ่นผกำ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 22 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น. 
 16.9 นำยปรัชญำ เพชรวิไล ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 22 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น. 
 16.10 นำยไพศำล มำกประเสริฐ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 23 เม.ย.64 เวลำ 09.00 น. 
 16.11 น.ส.พัชรินทร์ ประพฤทธิกุล ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 23 เม.ย.64 เวลำ 09.00 น.
 16.12 นำยพัทธกรณ์  สวนพฤกษำ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 23 เม.ย.64 เวลำ 09.00 น. 
 16.13 นำยธีรวัฒน์ นำมภักด ี ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 23 เม.ย.64 เวลำ 10.00 น. 
 16.14 นำยนริศ พร้อมญำต ิ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 23 เม.ย.64 เวลำ 10.00 น. 
 16.15 นำยณฐพล โพธิมำก ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 23 เม.ย.64 เวลำ 10.00 น. 
 16.16 นำยตุลำ อุเทนสุต ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 23 เม.ย.64 เวลำ 10.00 น. 
 16.17 น.ส.กนกวรรณ โพธิ์ค ำ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 23 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น.
 16.18 นำยธันยธรณ์ สอนอินทร์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 23 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น. 
 16.19 นำยกรกฤต กระจ่ำงนฤมลกุล ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 23 เม.ย.64 เวลำ 13.00 น. 
 16.20 นำยนัฐพงศ ์ ศรีรัตน์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 23 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น. 
 

17. ลูกจ้ำงชั่วครำว วุฒิ ม.6 (01260-65)(01271) แผนกงำนทดลองผลิตระดับ Pilot Scale กองกำรผลิต  
     โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 (จ ำนวนรับ 7 คน) 
  

 17.1 น.ส.วนิดำ พรหมปฏิมำ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 23 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น. 
 17.2 น.ส.ปริณดำ คงรักษ ์ ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่ 23 เม.ย.64 เวลำ 14.00 น. 
 

---------------------------------------- 
รายการตรวจสุขภาพส าหรับผู้สอบได้ 

1. ให้ผู้สอบได้ไปท ำกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำยที่โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล (ได้ทั้งของรัฐและเอกชน) ตำมรำยกำรดังนี้ 
  1.1 เอ็กซเรย์ปอด (ขอใบอ่ำนผล พร้อมซีดีเอ็กซเรย์ด้วย) 
  1.2 ตรวจเลือด (ขอใบอ่ำนผลด้วย ไม่เอำใบอ่ำนผลที่เป็นใบรับรองแพทย์) 
   - ตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบกำรท ำงำนของไต 2 รำยกำร (BUN และ Creatinine) 
   - ตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบกำรท ำงำนของตับ 2 รำยกำร (SGOT และ SGPT) 
   - ตรวจเลือด เพื่อตรวจควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
  *ในกรณีที่ผลกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของตับ (SGOT และ SGPT) มีค่ำสูงเกินกว่ำค่ำปกติให้ตรวจไวรัสตับ
อักเสบเพิ่มเติม ดังน้ี 
   - HBsAg   - Anti-HCV   - HAV IgG 
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