สำเนำคู่ฉบับ
ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม
เรื่อง รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงำนในตำแหน่ง
นักวิจัย 5 เภสัชกร 5 นักกำรตลำด 5 เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำร 5 สังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กำรเภสัชกรรม
-----------------------------------ตามประกาศองค์การเภสั ช กรรม ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ให้ ผู้ มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตาแหน่ง นักวิจัย 5 (2154) เภสัชกร 5 (0357)(1964)(0038) นักการตลาด 5
(1893)(0513)(0089)(1151)(1160) เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 (0624) สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสั ชกรรม
จานวน 10 อัตรา เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานนั้น
องค์ ก ารเภสั ช กรรม โดยฝ่ า ยบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด ได้ ท าการทดสอบ
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
ขอให้ ผู้ ผ่านการคัดเลื อกน ารายการตรวจสุ ขภาพตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ไปตรวจ
สุขภาพและนาผลการตรวจสุขภาพมารายงานตัวที่แผนกงานบุคคล กองบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
องค์การเภสัชกรรม (พระรามที่ 6) ตามวันและเวลาที่กาหนด พร้อมทั้งนาผู้ค้าประกัน * ซึ่งต้องเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ 4 ขึ้นไปมาเซ็นเอกสารค้าประกันในวันและเวลาดังกล่าวด้วย หากพ้นกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และองค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเข้าทางาน หากสุขภาพ
มี ผ ลต่ อ ลั ก ษณะงานที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ห รื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 12 แห่ งข้ อ บั งคั บ องค์ ก ารเภสั ช กรรมว่ าด้ ว ย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2558
สาหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในลาดับสารองให้ขึ้นบัญชีสารองไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
ประกาศ
* (เอกสารประกอบการค้าประกัน 1. สาเนาบัตรข้าราชการ 2. สาเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน)
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นางสาวดนตรี เกษสุวรรณสิงห์)
รองผู้อานวยการ ทาการแทน
ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม

-2รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงำนในตำแหน่ง
นักวิจัย 5 เภสัชกร 5 นักกำรตลำด 5 เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำร 5 สังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กำรเภสัชกรรม
------------------------------------------1. นักวิจัย 5 (2145) สังกัดกลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิค สถาบันวิจัยและพัฒนา
- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ทดสอบปฎิบัติงาน 2. เภสัชกร 5 (0357) สังกัดแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
2.1 นางสาวณัฐกมล ลาเรือง

ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่/เวลา
29 พ.ย. 64 เวลา 9.00 น.

3. เภสัชกร 5 (1964) สังกัดแผนกศูนย์ควบคุมเอกสาร กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
3.1 นางสาวดลยา วัชรวิทยสุนทร

ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่/เวลา
29 พ.ย. 64 เวลา 9.20 น.

4. เภสัชกร 5 (0038) สังกัดแผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ
- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ทดสอบปฎิบัติงาน 5. นักการตลาด 5 (1893) สังกัดกองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
5.1 นายอรรถพร สุขเกษม
5.2 นางสาวปิยาภรณ์ เดชสุภา

ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่/เวลา
29 พ.ย. 64 เวลา 9.40 น.
สารอง

6. นักการตลาด 5 (0513) สังกัดแผกนการขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาด
และการขาย
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
6.1 นายวรรธก วาดพิมาย

ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่/เวลา
29 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น.

7. นักการตลาด 5 (0089) สังกัดแผกนการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาด
และการขาย
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
7.1 นางสาวแพรพลอย สินธุสาร
7.2 นางสาวปูรณ์ภัสสร รักษ์ปิยวาณิช

ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่/เวลา
30 พ.ย. 64 เวลา 9.00 น.
สารอง

8. นักการตลาด 5 (1151) สังกัดกองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
8.1 นางสาวศรีวิสา ชูแช่ม

ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่/เวลา
30 พ.ย. 64 เวลา 9.20 น.

9. นักการตลาด...

-39. นักการตลาด 5 (1160) สังกัดกองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
9.1 นางสาวสิริอร ปานเพ็ง

ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่/เวลา
30 พ.ย. 64 เวลา 09.40 น.

10. เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 (0624) สังกัดแผนกแผนงานการผลิต กองบริหารการผลิต ฝ่ายผลิตยา
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
10.1 นายคณัสนันท์ ปรีชาชาญ

ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่/เวลา
30 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น.

รำยกำรตรวจสุขภำพสำหรับผู้สอบได้
1. ให้ผู้สอบได้ไปทาการตรวจสุขภาพร่างกายที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ได้ทั้งของรัฐและเอกชน)
ตามรายการดังนี้ (นำผลกำรตรวจสุขภำพมำตำมวันเวลำที่กำหนด)
1.1 เอ็กซเรย์ปอด (ขอใบอ่านผล พร้อมฟิล์มเอ็กซเรย์ด้วย)
1.2 ตรวจเลือด (ขอใบอ่านผลด้วย ไม่เอาใบอ่านผลที่เป็นใบรับรองแพทย์)
- ตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบการทางานของไต 2 รายการ (BUN และ Creatinine)
- ตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบการทางานของตับ 2 รายการ (SGOT และ SGPT)
- ตรวจเลือด เพื่อตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
* ในกรณีที่ผลการตรวจสอบการทางานของตับ (SGOT และ SGPT) มีค่าสูงเกินกว่าค่าปกติให้ตรวจ
ไวรัสตับอักเสบเพิ่มเติม ดังนี้
- HBsAg
- HAV IgG
- Anti-HCV

