
 

สำเนาคู่ฉบับ 
 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เรื่อง รายชื่อผูม้ีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง  

สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 
---------------------------------------- 

 ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 
จำนวน 13 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 25 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา รวมจำนวน 73 
อัตรา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ นั้น 
 

 องค์การเภสัชกรรม โดยฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด ได้ทำการสอบสัมภาษณ์
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานตามบัญชี
รายชื่อแนบท้ายประกาศ 
 

 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานตามวันที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 
08.00-16.00 น. ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตำแหน่ง สถานที่ทดสอบปฏิบัติงาน ประกาศผลการทดสอบปฏิบัติงาน 
• พนักงาน 
 - ตำแหน่งที่ 1-2 องค์การเภสัชกรรม ถ.พระรามที ่6  
 - ตำแหน่งที่ 3 องค์การเภสัชกรรม อ.ธญับุรี จ.ปทุมธาน ี   
  - ตำแหน่งที่ 4 องค์การเภสัชกรรม อ.ทบักวาง จ.สระบุรี  
• ลูกจ้างประจำ 

 - ตำแหน่งที่ 2,6 องค์การเภสัชกรรม ถ.พระรามที ่6        17  สิงหาคม 2565 

 - ตำแหน่งที่ 1,5 องค์การเภสัชกรรม อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี   
• ลูกจ้างชั่วคราว 
 - ตำแหน่งที่ 2-7 องค์การเภสัชกรรม อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี   
 - ตำแหน่งที่ 8 องค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี  
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 สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานทุกคน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบปฏิบัติงานวันสุดท้าย 
ในวันทำการถัดไปให้มาติดต่อขอรับเอกสารตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้ วมือที่  ชั้น 5 อาคารอำนวยการ        
แผนกงานบุคคล กองบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ องค์การเภสัชกรรม (พระราม 6) ตั้งแต่เวลา     
08.00-12.00 น. ต้องมารับเอกสารทุกคน หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์ 
   

 
 
  
          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่ 2  สิงหาคม  พ.ศ.2565 
 

                  
 

 (นางสาวดนตร ี เกษสุวรรณสิงห์) 
รองผู้อำนวยการ ทำการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การเภสชักรรม 
 



- 3 - 
 

รายชื่อผูม้ีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพือ่บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

----------------------------------------- 
1. ตำแหน่งบุคลากร 4 (2285) แผนกวิ เคราะห์ข้อมูลทุนมุนษย์  กองกลยุทธ์และนโยบายทุนมนุษย์                      
    ฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์   
    

1.1 นายศิวกร                 มะล ิ    ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 9-10 ส.ค. 65 
    

2. ตำแหน่งบุคลากร 4 (0429) แผนกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ 
 

  2.1     นายณัฐพล เขียวเฉกนิล ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   9 ส.ค. 65 
  2.2     นางสาวกฤตยลักษณ์    บุญยะรัตน ์ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   8 ส.ค. 65 
                          2.3     นางสาวกรกนก            สมงาม   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 10 ส.ค. 65                   
                          2.4     นายพลวัตร  วงศ์สาวตัร ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 11 ส.ค. 65 
 

3. ตำแหน่ง วศิวกร 4 (1306) โรงงานผลติยารังสติ 1     
   

  3.1  นายพิชาภพ   พิมสุด   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 10 ส.ค. 65 
 3.2    นายวีระชัย  คิ้ววิจติร ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   8 ส.ค. 65 
 

4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4 (2592) แผนกควบคุมคุณภาพวัคซีน 2 กองประกันคุณภาพวัคซีน การประกัน 
    คุณภาพชีววัตถ ุ     
 

 4.1   นางสาวกุลวานีย์  ปาทาน ทดสอบปฏิบัติงานวันที่   9 ส.ค. 65 
 4.2 นางสาวสุนิสา  ทรงสาตร ์ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 11 ส.ค. 65 
   

ลูกจ้างประจำ 
 

1. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ป.ตรี (40349) แผนกผลิตเครื่องมือแพทย์ กองเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตราย           
    ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ ์      
  

1.1  นางสาวนัจกร   จันทร์ดำ   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 9-10 ส.ค. 65 
1.2  นางปาริชาติ   บุญเกตุ   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 9-10 ส.ค. 65 

 1.3   นางสาวลักษมณ   อาจคิดการ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 9-10 ส.ค. 65 
 
 
 

2. ตำแหน่งลกูจา้ง... 
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2. ตำแหน่งลูกจา้งประจำ ปวส. (32531) แผนกจดัซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
    

   2.1   นางสาวกนกวรรณ  สงวนงาม   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  8-9 ส.ค. 65 
   2.2   นางสาวสุมนตรา  บัวเบา   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 10-11 ส.ค. 65 

   
3. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ม.6 วิทย์ (10566) แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์  1  กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์                
     ฝ่ายประกันคุณภาพ     

- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑก์ารสัมภาษณ์ – 
 

4. ตำแหน่งลูกจา้งประจำ ม.6 (00097-98) กลุ่มการผลิต 2 โรงงานผลติยาปฏชิีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
 

- เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ - 
 

5. ตำแหน่งลูกจา้งประจำ ม.6 (00701) แผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 

   5.2  นายณฐพล   โพธิมาก ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 8-9 ส.ค. 65 
 

6. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ม.6 (01040) แผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภาค กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์  
    ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์      

    

   6.1  นายศุภนิตย์   บุญทวี  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  9 ส.ค. 65 
   6.2  นางสาวสรุัสวด ี  คชรัตน ์  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 10 ส.ค. 65 
 

ลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 31 ธันวาคม 2565) 
 

1. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41379-81) แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1 กองบริหารระบบคุณภาพ 1  
    การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1          
 

- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑก์ารสอบสัมภาษณ์ - 
   

2. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41382)(41385)(41388)(41391-95) แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 4      
    กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 

   2.1 นางสาวพรธรีา   คำใจหนัก  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 10-11 ส.ค. 65 
   2.2  นางสาวฉัตรฑรกิา  ม่วงสีตอง  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 10-11 ส.ค. 65 
 
 
 

            3. ตำแหน่งลูกจา้ง... 
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3. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (40148) แผนกงานสนับสนุนระบบคุณภาพ กองบริหารระบบคุณภาพ 2        
    การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1        
 

   3.1 นางสาวธนกร   เต็มลักษมี  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 8 ส.ค. 65 
 

4. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41399)(41400) แผนกงานชีววิเคราะห์ กองการควบคุมคุณภาพ 1 การประกัน 
    คุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1         
 

   4.1 นางสาวดุสิตา   ทองเปี่ยม  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 8 ส.ค. 65             

 

5. ตำแหน่งลูกจา้งชั่วคราว ป.ตรี (41410)(42003)(42009) แผนกงานวิเคราะห์ 1 กองการควบคุมคุณภาพ 2  
    การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสติ 1      
 

   5.1 นางสาวพิมพพ์ักตร์  เสนพรหม   ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 8-9 ส.ค. 65          

 

ลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 31 สิงหาคม 2566) 
  

6. ตำแหน่งลูกจา้งชั่วคราว ป.ตรี (42325)(42564)(42236)(42413)(42395) โรงงานผลิตยารังสติ 1     
           

   6.1  นางสาววณิชา   ศิริยามัน  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  9 ส.ค. 65             
   6.2  นางสาวสริิกร   แสงกระจ่าง  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  9 ส.ค. 65             
   6.3  นางสาวอภิญดา   ปู่มั่นคง  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  9 ส.ค. 65           

   6.4  นางสาวณภัคภทัร บัวบุตร  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่  9 ส.ค. 65           
   6.5  นายมาโนชญ์   มั่นประเสริฐ  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 11 ส.ค. 65             
   6.6  นางสาวมานิตา   บุติลา  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 11 ส.ค. 65             
 6.7 นางสาวกุลปรียา  เพ็ญโพธิ ์ ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 11 ส.ค. 65             
   6.8  นางสาวจฑุารัตน์  มั่นเจริญทรัพย ์  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 11 ส.ค. 65             
   

ลูกจ้างชั่วคราว (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 31 สิงหาคม 2567) 
 

7. ตำแหน่งลูกจา้งชั่วคราว ม.6 (10837) แผนกคลังพัสดุ กองสนับสนุนการผลิต ฝา่ยสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
   

  7.1 นายจิรกติติ ์  พันธุ์สุขเลิศ  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 8-10 ส.ค. 65         

 

8. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ม.3/ม.6 (01126) แผนกผลิตวัตถุดิบกัญชา กองผลิตภัณฑักัญชา ฝ่ายสมุนไพรและ 
    เภสัชเคมีภัณฑ์      
 

   8.1  นายวิทยา   วงษ์เกตุ  ทดสอบปฏิบัติงานวันที่ 9 ส.ค. 65             
------------------------------------------------------------------- 


