
  
 
 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 
 

ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม 
เรื่อง   รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก เพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว 

สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม 
------------------------------------ 

 

 ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
ปฏิบัติงาน เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 31 มีนาคม 2567) สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ 
เภสัชกรรม จ านวน 95 อัตรา เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน นั้น     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด ได้ท าการทดสอบปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ  
 

 ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกน ารายการตรวจสุขภาพตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ไปตรวจ
สุขภาพและน าผลการตรวจสุขภาพมารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด พร้อมทั้งน าผู้ค้ าประกัน * 
ซึ่งต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ 4 ขึ้นไปมาเซ็นเอกสารค้ าประกันในวันและเวลาดังกล่าว
ด้วย หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และองค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเข้า
ท างาน หากสุขภาพมีผลต่อลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติหรือขาดคุณสมบัติตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับองค์การ    
เภสัชกรรมว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2558 
                * (เอกสารประกอบการค้ าประกัน 1. ส าเนาบัตรข้าราชการ 2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ าประกัน) 
 

 ส าหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารองให้ขึ้นบัญชีส ารองไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่   
วันที่ประกาศ 
 

ต ำแหน่ง สถำนทีร่ับรำยงำนตัว 
• ต าแหน่งที่ 1,19 แผนกงานบุคคล ชั้น 5 อาคารอ านวยการ องค์การเภสัชกรรม พระราม 6 

• ต าแหน่งที่  2-18  อาคารอ านวยการ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  25   มีนาคม  พ.ศ. 2565                              

                   
 

 

(นางสาวดนตรี  เกษสุวรรณสิงห์) 
รองผู้อ านวยการ ท าการแทน 

ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
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เรื่อง  รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก เพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว 

สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม 
 

1. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ (10156)  แผนกมาตรฐานและวิเคราะห์คุณภาพด้านเภสัชภัณฑ์ 
   กองสอบเทียบและทดสอบ ส านักอ านวยการ  (จ านวนรับ 1 อัตรา)  
 

 1.1 นางสาวพนัชกร       แก้วสุพรรณ์  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 1.2 นางสาวพรภิญญา    โฮมแพน                         ส ารอง 

  

2. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ (11272 -75)(11278)  สังกัดแผนกบริหารจัดการคุณภาพ 4       
    กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 5 อัตรา)  
 

 2.1    นายอภิสิทธิ์ มากเมือง ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
 2.2    นางสาวธัญญา ศิธรกุล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
 2.3 นายธนเบศร์ ก้องวิริยะไพศาล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
 2.4 นางสาวสิริรัตน์ คงสัมฤทธิ์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
 2.5   นางสาวเบญจวรรณ สนธยาสโมสร        ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
                    

3. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ (11285 -86) สังกัดแผนกชีววิเคราะห์ กองควบคุมคุณภาพ 1   
    การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตย ารังสิต 1  (จ านวนรับ 2 อัตรา)    
  

 3.1     นางสาวดุสิตา ทองเปี่ยม ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
          3.2     นายธันชลิต ภู่งาม ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
        

4. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ (11283) สังกัดแผนกงานวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ กองควบคุมคุณภาพ 1    
   การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 1 อัตรา) 
     

 4.1     นางสาวจิรารัตน สมบูรณ์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
 

5. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ (11287)(11290)(11296 -97) สังกัดแผนกงานวิเคราะห์ 1       
   กองควบคุมคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 4 อัตรา)  
   

 5.1     นางสาวขัตติยา      ศิริสมบัติ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
           5.2 นายกิตติศักดิ์ อู่ทรัพย์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 5.3 นางสาวชลนิชา  หมวกทอง ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 5.4 นายจักรพงศ์ ประสิทธิธรรม ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 5.5     นางสาววรรณิษา โลมาธร                          ส ารอง 1 
 5.6 นางสาวนภาพร เทียมมล     ส ารอง 2 
 
 
 
 

6. ลูกจ้างชั่วคราว... 
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6. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ (11298)(11302) สังกัดแผนกงานวิเคราะห์ 3 กองควบคุม  
   คุณภาพ 2 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 2 อัตรา)   
 

 6.1   นางสาวนารีรัตน์ หอมจิตร์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.              
6.2   นางสาวณัฐชญา ค าเอ่ียม ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.        

 

7. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 (11114-16) สังกัดแผนกผลิตสารสกัดกัญชา กองผลิตภัณฑ์กัญชา ฝ่ายสมุนไพร 
   และเภสัชเคมีภัณฑ์  (จ านวนรับ 3 อัตรา)      
      

            7.1  นายดนุนัย เข็มกลัด ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.                     
 7.2    นายณฐพงศกร ตามรักษา ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.                    
            7.3 นายกิตติ ศิริโก ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.                    
   

8. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 (11117-21) สังกัดแผนกผลิตผลิตภัณฑ์กัญชา กองผลิตภัณฑ์กัญชา ฝ่ายสมุนไพร 
    และเภสัชเคมีภัณฑ์  (จ านวนรับ 5 อัตรา) 
 

 8.1    นางสาวณิชาภา ชมภู ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น.                     
 8.2     นางสาวกิตติยา บุณยศิริศรี ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. 

8.3 นางสาวณัฐชากรณ์ นิติกรกุล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น.                     
 8.4 นายพงษ์นรินทร์ ล้ าเลิศ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น.                   
 8.5 นางสาวชญานิศ ทองเนื้อนวล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น.                     
  

9. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 (01132)(01136) สังกัดแผนกงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กองอ านวยการ  
   โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 2 อัตรา)  
 

 9.1   นางสาววณิชา ศิริยามัน ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น.                     
 9.2   ว่าที่ ร.ต.นาวี         พิทักษ์สุข   ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น .        
             

10. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 (01218-20) สังกัดแผนกงานผลิต 1 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1  
     (จ านวนรับ 3 อัตรา)   
 

 10.1   นายนิจสินธุ์  ดอกเตย ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น .                    
 10.2  นางสาวณิชาภัทร ป้องศรี ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น .                   

 10.3 นางสาวขนิษฐา ส าราญราษฎร์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น .                    
 

11. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 (01225-26) สังกัดแผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1  
     (จ านวนรับ 2 อัตรา)  
 11.1   นางสาวสุนันทา ค ามะลัย ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น.                     
 11.2   นางสาวนันท์นภัส ทองเปี่ยม ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น .         
 
 
 

            
 

 

12. ลูกจ้างชั่วคราว... 
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12. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 (01231-51)(01256-59) สังกัดแผนกงานผลิต 5 กองการผลิต โรงงานผลิตยา 
      รังสิต 1  (จ านวนรับ 25 อัตรา) 
 

 12.1  นายณฐพล โพธิมาก ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
 12.2  นายทรงพล พงษ์เพ็ชร ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 

  12.3  นายรัฐพล   กามีฮา        ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
 12.4  นางสาวลฎาภา คูน าวัฒนา ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
 12.5  นายพีระวุฒิ สรรพสอน ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
 12.6  นางสาวล าใย ประเทศแก้ว ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
 12.7  นางสาวอรวรา มังสังข์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 12.8  นายนัฐพงศ์ ศรีรัตน์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 12.9  นางสาวประภาพร ฝ่ายจุระ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 12.10 นางสาวสุนิสา เพียจันทร์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 12.11 นายสวัสดิ์ ลีฟัก ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 12.12 นางสาวอาทิตยา ทองนพรัตน์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 12.13 นางสาวสุชาวดี ศรีเที่ยง ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. 
 12.14 นายนริศ พร้อมญาติ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. 

 12.15 นายพัทธกรณ์ สวนพฤกษา ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. 
   12.16 นายปฐมพงศ์     แก้วกนก        ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. 
 12.17 นางสาวเบญจรัตน์ พูลเพิ่ม ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น.
 12.18 นายปรัชญา เพชรวิไล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. 
 12.19 นายธีรวัฒน์ เพ็งสวัสดิ์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. 
 12.20 นายทรงศักดิ์ จีนด้วง ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. 
 12.21 นายสราวุฒิ สร้อยสังวาลย์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. 
 12.22 นายนิติพล เจิมรัมย์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. 
 12.23 นายปิยะณัฐ กลิ่นผกา ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. 
 12.24 นายไพศาล มากประเสริฐ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. 
 12.25 นายธันยธรณ์ สอนอินทร์  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. 
   

13.  ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ  ม.6 (01260)(01262 -65) สังกัดแผนกงานผลิตยาระดับทดลอง Pilot Scale         
       กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 5 อัตรา) 
      

 13.1  นางสาววนิดา พรหมปฏิมา ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. 
 13.2   นางสาวชลธิชา พลาสิน ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. 
 13.3  นางสาวประพิน  ทองนพ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. 
 13.4   นางสาวรุ่งทิวา จุลศรี ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. 
 13.5 นางสาวจุฬารัตน์ ทองน้อย   ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. 
  
 
 
 
 
 

14. ลูกจ้างชั่วคราว… 
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14. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ  ม.6 (01137 -39)(01141-46)(01151-52) สังกัดแผนกงานคลังส ารองวัตถุดิบ            
     กองการคลังส ารอง โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 12 อัตรา) 
 

 14.1   นายปริญญา ก๋งฉิน ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
 14.2 นายรัชชานนท์ กิตติปาโล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
 14.3  นายสรายุทธ ศรีคัชชะ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
 14.4 นายพัชรพล จันทร์ดารา ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
 14.5  นายธัญวัฒน์ เหล่าน้อย ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
  14.6   นายธนากร แก้วปานกัน ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
 14.7   นายกฤษดาวุฒิ สุสาสนี ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
 14.8   นายเฉลิมพร เจียมกิตติโยธิน    ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 08.00 น. 
 14.9  นายธนวัตร เมฆขยาย ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 14.10 นายเอกรินทร์ สวิงพงษ์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 14.11 นายณัฐพล นาคสิงห์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 14.12 นายสิทธิชัย หญ้าปรัง          ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 

15. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ  ม.6 (01162 -67) สังกัดแผนกงานคลังส ารองบรรจุภัณฑ์  กองการคลังส ารอง  
      โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 6 อัตรา)    
 

 15.1   นายภานุพงษ์ เจสละ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 15.2   นายบรรหาร พุ่มเรือง ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 15.3   นายนรเสฏฐ ์ ธนาเอกพิชัย ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 15.4 นายทศพล สามวัง ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. 
 15.5   นายภานุสิทธิ์ สุขเอ่ียม ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. 
 15.6 นายสุรสิทธิ์ ไกรสิงห์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. 
 

16. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 (01201-03)(01266) สังกัดแผนกงานคลังส ารองยาส าเร็จรูป กองการคลังส ารอง 
     โรงงานผลิตยารังสิต 1  (จ านวนรับ 4 อัตรา)      
  

 16.1   นายฐิติธร สุวรักษ์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. 
 16.2   นายธนพงศ์ รุ่งวรรณรักษ์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. 
 16.3  นายจิตกร ขันทีท้าว  ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. 
 16.4  นายวรพล  แจ้งจิตร ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. 
  

17. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6 (01128-31) สังกัดแผนกผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ กองเภสัชภัณฑ์ ฝ่ายสมุนไพร 
     และเภสัชเคมีภัณฑ์  (จ านวนรับ 4 อัตรา) 
       

 17.1  นายพงศธร ครองบุญ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. 
 17.2   นายปริวัฒน์ นามกร ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. 
 17.3  นายฐิติ พงษ์โต ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. 
 

17.4 นายออมสิน... 
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 17.4 นายออมสิน ทองเกษร ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. 
 17.5  นายอภิสิทธิ์ ยินยอม                         ส ารอง 1 
 17.6 นายกมล ทินรัตน์                         ส ารอง 2 
  

18. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6 (01102)(01111)(01123-24) สังกัดแผนกผลิตวัตถุดิบกัญชา กองผลิตภัณฑ์ 
     กัญชา ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ (จ านวนรับ 4 อัตรา)  
      

 18.1 นายชาคริต ศรีเพียรเอม ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. 
 18.2 นายอนุวัฒน์ จันทร์ประสิทธิ์ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น.
 18.3 นางสาวเชษฐ์สุดา วัฒนโชคกุล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. 
 18.4   นางสาวนภัสวรรณ สีดอกบวบ ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. 
 18.5 นายภูริพงศ์ แสนสุข                          ส ารอง 
 

19. ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6 (01100)(01113)(01122)(01125-26) สังกัดแผนกผลิตวัตถุดิบกัญชา        
     กองผลิตภัณฑ์กัญชา ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ (จ านวนรับ 5 อัตรา) 
 

 19.1 นายณัฐพล ลักษณะวิเชียร ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น.               
 19.2 นายลัทธิวุฒิ น้ าฉ่ า ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น.   
 19.3 นางสาวสุพิชชา รินรักษา ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น.               
 19.4 นางสาวจิตตมาส แก้วกลม ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น.              
 19.5 นายศักดิ์สิน จินตนา ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น.               
   
              

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

รำยกำรตรวจสุขภำพส ำหรับผู้สอบได้ 
1. ให้ผู้สอบได้ไปท าการตรวจสุขภาพร่างกายที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ได้ทั้งของรัฐและเอกชน)         
   ตามรายการดังนี้  (น ำผลกำรตรวจสุขภำพมำตำมวันเวลำที่ก ำหนด) 
 1.1 เอ็กซเรย์ปอด (ขอใบอ่านผล พร้อมฟิล์มเอ็กซเรย์ด้วย) 
 1.2 ตรวจเลือด (ขอใบอ่านผลด้วย ไม่เอาใบอ่านผลที่เป็นใบรับรองแพทย์) 
  - ตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบการท างานของไต 2 รายการ  (BUN และ Creatinine) 
  - ตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบการท างานของตับ 2 รายการ (SGOT และ SGPT) 
  - ตรวจเลือด เพื่อตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
 * ในกรณีที่ผลการตรวจสอบการท างานของตับ (SGOT และ SGPT) มีค่าสูงเกินกว่าค่าปกติให้ตรวจ
ไวรัสตับอักเสบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  - HBsAg   - HAV IgG  - Anti-HCV 


