
  
 
 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง   รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในต าแหน่ง  

เภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม 
------------------------------------ 

 

 ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2564 ให้ผู้มีสิทธิ์ เข้ำรับกำรทดสอบ
ปฏิบัติงำน เพ่ือแต่งตั้งให้ทดลองงำนในต ำแหน่ง เภสัชกร 5 (0331)(2035)(2495)(1491) สังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ      
ในองค์กำรเภสัชกรรม จ ำนวน 4 อัตรำ เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำน นั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     
                   

 องค์กำรเภสัชกรรม โดยฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด ได้ท ำกำรทดสอบ
ปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ  
 

 ขอให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกน ำรำยกำรตรวจสุขภำพตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ไปตรวจ
สุขภำพและน ำผลกำรตรวจสุขภำพมำรำยงำนตัวที่แผนกงำนบุคคล กองบริหำรทุนมนุษย์ ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ 
องค์กำรเภสัชกรรม (พระรำมที่ 6) ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด พร้อมทั้งน ำผู้ค้ ำประกัน * ซึ่งต้องเป็นข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ระดับ 4 ขึ้นไปมำเซ็นเอกสำรค้ ำประกันในวันและเวลำดังกล่ำวด้วย หำกพ้นก ำหนด
ระยะเวลำดังกล่ำว จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์และองค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเข้ำท ำงำน หำกสุขภำพ
มีผลต่อลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติหรือขำดคุณสมบัติตำมข้อ 12 แห่งข้อบังคับองค์กำรเภสัชกรรมว่ำด้วย         
กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ.2558 
 

 ส ำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในล ำดับส ำรองให้ขึ้นบัญชีส ำรองไว้เป็นระยะเวลำ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
ประกำศ 
                * (เอกสำรประกอบกำรค้ ำประกัน 1. ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ค้ ำประกัน) 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  
 
 

ประกำศ ณ วันที่  14  กันยำยน  พ.ศ. 2564                             

                                
 

 

(นำงศิรินุช ชีวันพิศำลนุกูล) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
 



รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงาน 
สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม 
-------------------------------------------  

1. เภสัชกร 5 (0331)  สังกัดกลุ่มควบคุมคุณภำพ โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
 

. 
 
 
 
 
 
 

2. เภสัชกร 5 (2035) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 2 กองตรวจสอบคุณภำพทำง            
    จุลชีววิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 

 
 
 

3. เภสัชกร 5 (2495) สังกัดแผนกประกันคุณภำพวัคซีน กองประกันคุณภำพวัคซีน กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ 
 

  
 
 
 
 
 

4. เภสัชกร 5 (1491) สังกัดแผนกร้ำนค้ำ 4 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 

  
 
 
 
 
รายการตรวจสุขภาพส าหรับผู้สอบได้ 
 

1. รับเอกสำรกำรสอบประวัติพิมพ์ลำยนิ้วมือ ทีต่ึกอ ำนวยกำร แผนกงำนบุคคล กองบริหำรทุนมนุษย์                  
    ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ ภำยในวันที่ 16 กันยำยน พ.ศ. 2564  เวลำ 9.00 – 10.00 น. 
2. ให้ผู้สอบได้ไปท ำกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำยที่โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล (ได้ทั้งของรัฐและเอกชน)         
   ตำมรำยกำรดังนี ้ (น าผลการตรวจสุขภาพมาตามวันเวลาที่ก าหนด) 
 2.1 เอ็กซเรย์ปอด (ขอใบอ่ำนผล พร้อมฟิล์มเอ็กซเรย์ด้วย) 
 2.2 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) มีค่ำสูงเกินกว่ำค่ำปกติให้ตรวจ
ไวรัสตับอักเสบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  - HBsAg   - HAV IgG  - Anti-HCV 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่/เวลำ 
1.1 น.ส.สำยธำร  ขันธศักดิ์ 20 ก.ย. 64 เวลำ 9.00 น. 
1.2 น.ส.ณัฐชำ  วสุจรูญวงศ ์ ส ำรอง 1 
1.3 น.ส.นันทพัทธ์  แพละออง ส ำรอง 2 
1.4 น.ส.ณัฐชยำ  เล็กสมบูรณ์ ส ำรอง 3 
   

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่/เวลำ 
2.1 น.ส.ณิชำภัทร  บุญกำร 20 ก.ย. 64 เวลำ 9.15 น. 
2.2 น.ส.สุรชัฎำ  แก้วประชำ ส ำรอง 1 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่/เวลำ 
3.1 นำยณัฐพล  ชูพลู 20 ก.ย. 64 เวลำ 9.30 น. 
3.2 นำยพีรพัฒน์  สิทธิวิรัชธรรม ส ำรอง 1 
3.3 น.ส.พำณี  ปิมปำ ส ำรอง 2 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ยื่นผลตรวจสุขภำพวันที่/เวลำ 
4.1 นำยรัฐพงษ์  พงษ์ประเสริฐ 20 ก.ย. 64 เวลำ 9.45 น. 
4.2 น.ส.ปิยำภรณ์  เดชสภุำ ส ำรอง 1 
4.3 นำยอรรถพร  สุขเกษม ส ำรอง 2 


