
  
 
 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม 
เรื่อง   รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ 

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

 

 ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน 
เพ่ือแต่งตั้งให้ทดลองงานในต าแหน่ง เภสัชกร นักการตลาด และนักวิจัย สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม 
จ านวน 20 อัตรา เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานนั้น     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 องค์การเภสัชกรรม โดยฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด ได้ท าการทดสอบ
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ  
 

 ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกน ารายการตรวจสุขภาพตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ไปตรวจ
สุขภาพและน าผลการตรวจสุขภาพมารายงานตัวที่แผนกงานบุคคล กองบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ 
องค์การเภสัชกรรม (พระรามที่ 6) ตามวันและเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งน าผู้ค้ าประกัน * ซึ่งต้องเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ 4 ขึ้นไปมาเซ็นเอกสารค้ าประกันในวันและเวลาดังกล่าวด้วย หากพ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ และองค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเข้าท างาน หากสุขภาพ
มีผลต่อลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติหรือขาดคุณสมบัติตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วย         
การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2558 
 ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารองให้ขึ้นบัญชีส ารองไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
ประกาศ 
                * (เอกสารประกอบการค้ าประกัน 1. ส าเนาบัตรข้าราชการ 2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ าประกัน) 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศ ณ วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2565                             

                   
 

 

          (นางสาวดนตรี  เกษสุวรรณสิงห์) 
             รองผู้อ านวยการ ท าการแทน 
           ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
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รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งใหท้ดลองงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ 

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

1. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1747) แผนกยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ายผลิตยา    
 

- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก - 
 

2. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (2352) แผนกยาเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3 ฝ่ายผลิตยา 

  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่/เวลา 
2.1 นางสาวหทัยชนก     มุธุศรี 20 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 น. 

 

3. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1459) แผนกร้านค้า 1 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่/เวลา 
3.1 นางสาวณัฐวรรณ      โล้เจรญิรัตน์ 20 ธ.ค. 65 เวลา 09.20 น. 
3.2  นางสาวธนัชพร        นาคประกอบ ส ารอง  

 

4. ต าแหน่งนักการตลาด 5 (0089) แผนกการขายเขตกทม. และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาด 
    และการขาย 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่/เวลา 
4.1 นางสาวนัยน์ปพร      สุวรรณรัตน์ 20 ธ.ค. 65 เวลา 09.30 น. 

 

5. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1177) แผนกพัฒนาระบบคุณภาพ 2 กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่/เวลา 
5.1 นางสาวสิริญภัทฒ์     กฤษณกาญจน์ 20 ธ.ค. 65 เวลา 09.45 น. 

 

6. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1916) แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่/เวลา 
6.1 นางสาวมนชนก        ด้วงด ี 20 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น. 

 

7. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0838) แผนกผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองปฏิบัติการทะเบียน ฝ่ายทะเบียนและกฎหมาย 
     ผลิตภัณฑ์ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่/เวลา 
7.1 นางสาวอนันต์พร      จังกอบพัฒนา 20 ธ.ค. 65 เวลา 10.20 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ต าแหน่ง... 
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8. ต าแหน่งนักวิจัย 5 (1254) กลุ่มงานวิจัยวัคซีนจากไวรัส กลุ่มวิจัยชีววัตถุ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ยื่นผลตรวจสุขภาพวันที่/เวลา 
8.1 นางสาวปณิดา         สาธร 20 ธ.ค. 65 เวลา 10.30 น. 

 
  

9. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1958)(2462) แผนกบริหารจัดการคุณภาพ 2 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกัน   
    คุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 
 

- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑก์ารคัดเลือก - 
 
 

 

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

 
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 


