(สำเนำคู่ฉบับ)
ประกาศองค์การเภสัชกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างๆ
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
---------------------------------------ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ.2562 ให้ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติ
งำน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ำงๆ สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม เพื่อบรรจุเป็นพนักงำน
จำนวน 53 อัตรำ และจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจำ จำนวน 9 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว จำนวน 48 คน เข้ำรับกำรทดสอบ
ปฏิบัติงำน นั้น
องค์กำรเภสัชกรรม โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด ได้ทำกำรทดสอบปฏิบัติ
งำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกตำมรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ
ขอให้ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก นำรำยกำรตรวจสุขภำพตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำงนี้ไปตรวจสุขภำพและ
นำผลกำรตรวจสุขภำพมำรำยงำนตัวที่แผนกงำนบุคคล กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล องค์กำรเภสัชกรรม
(พระรำม 6) ตำมวันและเวลำที่กำหนด หำกพ้นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิและองค์กำรเภสัชกรรมสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเข้ำทำงำน หำกสุขภำพมีผลต่อลักษณ์งำนที่ต้องปฏิบัติหรือขำดคุณสมบัติตำมข้อ 8
สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในลำดับสำรองให้ขึ้นบัญชีสำรองไว้เป็นระยะเวลำ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกำศ
ประกำศ ณ วันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ) นำยพิศำล อัสนี
(นำยพิศำล อัสนี)
รองผู้อำนวยกำร ทำกำรแทน
ผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม

รายการตรวจสุขภาพสาหรับผู้สอบได้
1. ให้ผู้สอบได้ไปทำกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำยที่โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล (ได้ทั้งของรัฐและเอกชน)
ตำมรำยกำรดังนี้
1.1 เอ็กซเรย์ปอด (ขอใบอ่ำนผล พร้อมฟิล์มเอ็กซเรย์ด้วย)
1.2 ตรวจเลือด (ขอใบอ่ำนผลด้วย ไม่เอำใบอ่ำนผลที่เป็นใบรับรองแพทย์)
- ตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบกำรทำงำนของไต 2 รำยกำร (BUN และ Creatinine)
- ตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบกำรทำงำนของตับ 2 รำยกำร (SGOT และ SGPT)
- ตรวจเลือด เพื่อตรวจควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
*ในกรณีที่ผลกำรตรวจสอบกำรทำงำนของตับ (SGOT และ SGPT) มีค่ำสูงเกินกว่ำค่ำปกติให้ตรวจ
ไวรัสตับอักเสบเพิ่มเติม ดังนี้
- HBsAg
- Anti-HCV

-2รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างๆ
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
-----------------------------------

พนักงาน
1. ตำแหน่ง นักวิจัย 5 (2310) กลุ่มงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ
- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบปฏิบัติงำน 2. ตำแหน่ง เลขำนุกำร 4 (1908) แผนกเลขำนุกำร กองอำนวยกำร สำนักอำนวยกำร
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
2.1 นำยประกำศิต รักษำแก้ว
2.2 น.ส.ภัควดี
โมคศักดิ์

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
23 พ.ค.62 เวลำ 13.00 น.
สำรอง

3. ตำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 4 (1220) โรงงำนผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
3.1 น.ส.ณัฐนันท์ ประทุมมำ
3.2 น.ส.วัลลภำ
เครือวงษ์

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
23 พ.ค.62 เวลำ 13.00 น.
สำรอง

4. ตำแหน่ง วิศวกร 4 (1306) โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
4.1 น.ส.นพรัตน์ สินกิ่ง
4.2 นำยอำรยะ
สำยรวมญำติ

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
23 พ.ค.62 เวลำ 13.00 น.
สำรอง

5. ตำแหน่ง พนักงำนวิทยำศำสตร์ 3 (1381) แผนกพัฒนำวิธีวิเครำะห์ กองมำตรฐำนกำรผลิต ฝ่ำยประกันคุณภำพ
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
5.1 น.ส.พรพฤกษำ นำควรรณ

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
23 พ.ค.62 เวลำ 13.00 น.

6. ตำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ 3 (2645-2647) แผนกงำนเครื่องจักรผลิต กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
6.1 นำยอริย์ธัช
วรรณปทุมจินดำ
24 พ.ค.62 เวลำ 09.00 น.
6.2 นำยนิพล
ขำวุฒิ
24 พ.ค.62 เวลำ 09.00 น.
24 พ.ค.62 เวลำ 09.00 น.
6.3 นำยสุทธิชยั
สุวรรณลำภำ
/7. ตำแหน่ง.....

-37. ตำแหน่ง ช่ำงเครื่องกล 3 (2653-2654) แผนกงำนเครื่องจักรผลิต กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
ลำดับ
7.1
7.2
7.3
7.4

ชื่อ-สกุล
นำยชนะเดช แสนก๋ำ
นำยคฤหำสน์ รอดพึ่ง
นำยนพรัตน์ สุดำทิพย์
นำยปัญจรัตน์ หลิมปัญญำ

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
24 พ.ค.62 เวลำ 10.00 น.
24 พ.ค.62 เวลำ 10.00 น.
สำรอง 1
สำรอง 2

8. ตำแหน่ง ช่ำงเครื่องกล 3 (2655-2656) แผนกงำนอำคำรและระบบน้ำ กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
8.1 นำยพีร์
แก้วประเสริฐ
24 พ.ค.62 เวลำ 10.00 น.
8.2 นำยปฐมศักดิ์ จันทร์ศรี
24 พ.ค.62 เวลำ 10.00 น.
8.3 สิบตรียศธร
จันทรโรจน์
สำรอง
9. ตำแหน่ง ช่ำงเครื่องกล 3 (2658-2659) แผนกงำนไฟฟ้ำและสนับสนุนกำรผลิต กองกำรวิศวกรรม โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
9.1 นำยธวัชชัย
เติบโต
9.2 นำยจิรฐั ติ
ชำติทอง

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
24 พ.ค.62 เวลำ 13.00 น.
24 พ.ค.62 เวลำ 13.00 น.

10. ตำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 2 (0346) แผนกเวชปฏิบัติ กองกำรแพทย์และอนำมัย ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
10.1 นำยกิตติศักดิ์ เนียก๊ำศ

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
24 พ.ค.62 เวลำ 13.00 น.

11. ตำแหน่ง พนักงำนพัสดุ 2 (0890) แผนกสำรองวัตถุดิบ 3 กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
11.1 นำยธีระพงษ์ แช่มขุนทด
11.2 นำยจักรพันธ์ แก้วพันธุ์ศรี

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
24 พ.ค.62 เวลำ 13.00 น.
สำรอง

ลูกจ้างประจา
 วุฒิปริญญาตรี

12. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (42905)(40021) โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
ชื่อ-สกุล
ลำดับ
พำนทอง
12.1 น.ส.วิชุดำ
ศรีม่วง
12.2 น.ส.ธนันธร
ศรีมณฑล
12.3 น.ส.อรรพี

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
27 พ.ค.62 เวลำ 09.00 น.
27 พ.ค.62 เวลำ 09.00 น.
สำรอง
/13. ตำแหน่ง.....

-413. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (42108) กลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
13.1 นำยวชิรวิทย์ บุญบูชำไชย

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
27 พ.ค.62 เวลำ 09.00 น.

14. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (42449)(42636) กลุ่มงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ชื่อ-สกุล
ลำดับ
14.1 น.ส.พำขวัญ สุทธินุ่น
14.2 น.ส.ปำณิสรำ เทพคำดี
14.3 น.ส.ธัญญำรัตน์ คำจันทรำ

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
27 พ.ค.62 เวลำ 10.00 น.
27 พ.ค.62 เวลำ 10.00 น.
สำรอง

15. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (42817)(42228) กลุ่มงำนด้ำนตรวจสอบควำมถูกต้องของวิธีวิเครำะห์ กลุ่มวิจัยเภสัช
เคมีวิเครำะห์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
15.1 น.ส.อำภัสรำ จันทร์ช่วย
15.2 น.ส.กรณิกำร์ ฉิ้มสังข์
15.3 นำยกฤตเมธ ธมธำรำธิคุณ

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
27 พ.ค.62 เวลำ 10.00 น.
27 พ.ค.62 เวลำ 10.00 น.
สำรอง

16. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (42320) กลุ่มงำนด้ำนศึกษำควำมคงสภำพของผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบปฏิบัติงำน 17. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (42112)(421120-21) แผนกกำรขำยเขต กทม.และปริมณฑล กองกำรขำยภำครัฐ
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
17.1 น.ส.ฉัตรสุดำ วัฒยำนนท์
17.2 นำยประพันธ์ จันโท

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
27 พ.ค.62 เวลำ 13.00 น.
27 พ.ค.62 เวลำ 13.00 น.

18. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (42297) กลุ่มศึกษำชีวสมมูล สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ชื่อ-สกุล
นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
ลำดับ
18.1 น.ส.กมลวรรณ โภควัฒน์
27 พ.ค.62 เวลำ 13.00 น.
วรคุตตำนนท์
สำรอง
18.2 น.ส.ชลิตำ
/19. ตำแหน่ง....
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19. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (32240)(30022) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 กองบริหำรระบบคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
19.1 นำยสุทธิชำติ มูลผล

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
27 พ.ค.62 เวลำ 13.00 น.

20. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (32162) แผนกงำนวิเครำะห์ 3 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
20.1 น.ส.สุชญำ
แซ่เจี่ย

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
28 พ.ค.62 เวลำ 09.00 น.

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

21. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02530)(22002) แผนกจัดซื้อ 1 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
ชื่อ-สกุล
ลำดับ
21.1 น.ส.วรำงคนำ แสงทองไทย
21.2 น.ส.กัณทิชำ คล่องเชิงสำร
21.3 น.ส.สุกัญญำ โคตะมะ

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
28 พ.ค.62 เวลำ 09.00 น.
28 พ.ค.62 เวลำ 09.00 น.
สำรอง

22. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (22202) แผนกร้ำนค้ำ 5 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบปฏิบัติงำน  วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์

23. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (12214) แผนกพัฒนำกระบวนกำรผลิต กองมำตรฐำนกำรผลิต ฝ่ำยประกันคุณภำพ
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
23.1 นำยกฤษดำ เบ็ญจะปัก

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
28 พ.ค.62 เวลำ 10.00 น.

24. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (12215) กองมำตรฐำนวัตถุดิบ ฝ่ำยประกันคุณภำพ
- เลื่อนประกำศผลกำรทดสอบปฏิบัติเป็นวันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ.2562 /25. ตำแหน่ง....

-725. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (12216) แผนกตรวจสอบควำมคงตัวของยำ กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยประกันคุณภำพ
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
25.1 นำยธีรพงศ์
เพ็งคำ

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
28 พ.ค.62 เวลำ 10.00 น.

26. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02990) แผนกงำนบริหำรคุณภำพด้ำนสำรสนเทศและเอกสำร กองบริหำรระบบ
คุณภำพ กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
26.1 น.ส.อนุสรำ
เฟืองผึ้ง

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
28 พ.ค.62 เวลำ 10.00 น.

27. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02988)(12054) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 1 กองบริหำรระบบคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
ชื่อ-สกุล
ลำดับ
เม่ำกลำง
27.1 น.ส.สุธำวี
27.2 น.ส.มณีรัตน์ พงษ์โต

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
28 พ.ค.62 เวลำ 13.00 น.
28 พ.ค.62 เวลำ 13.00 น.

28. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (12056)(10023-24) แผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 2 กองบริหำรระบบคุณภำพ
กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
ชื่อ-สกุล
ลำดับ
จิตรประสำร
28.1 น.ส.ธีรดำ
28.2 นำยพณณกร วงค์เพ็ง

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
28 พ.ค.62 เวลำ 13.00 น.
28 พ.ค.62 เวลำ 13.00 น.

29. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (12059) แผนกงำนวิเครำะห์ 1 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
- เลื่อนประกำศผลกำรทดสอบปฏิบัติเป็นวันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ.2562 30. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (12593) แผนกงำนวิเครำะห์ 4 กองกำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
- ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบปฏิบัติงำน -

/31. ตำแหน่ง....

-8 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

31. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02218) กำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
31.1 น.ส.กันยำรัตน์ สุวรรณภักดี
31.2 น.ส.กำญจนำ ชมภูนุช

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
29 พ.ค.62 เวลำ 09.00 น.
สำรอง

32. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02984)(02985) แผนกงำนคลังสำรองบรรจุภัณฑ์ กองกำรคลังสำรอง โรงงำนผลิต
ยำรังสิต 1
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
32.1 นำยวรวัฒน์ ผิวอ่อน
32.2 นำยกิตติศักดิ์ วงษ์พรม
32.3 นำยวิทยำ
บุญมำ

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
29 พ.ค.62 เวลำ 09.00 น.
29 พ.ค.62 เวลำ 09.00 น.
สำรอง

33. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02987) แผนกงำนคลังสำรองยำสำเร็จรูป กองกำรคลังสำรอง โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
33.1 นำยอนิรุต
แตงเย็น
33.2 นำยศักดิด์ ำ
จำปำศรี

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
29 พ.ค.62 เวลำ 10.00 น.
สำรอง

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

34. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02793) แผนกบริหำรงำนทั่วไป กองอำนวยกำร โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
34.1 นำยณัฐวุฒิ
เทพนุเครำะห์
29 พ.ค.62 เวลำ 10.00 น.
เกิดนรินทร์
34.2 น.ส.ปสุตำ
สำรอง
35. ตำแหน่ง ลูกจ้ำงประจำ (02978)(02979)(02982) แผนกผลิตยำระดับทดลอง Pilot Scale กองกำรผลิต
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1
ชื่อ-สกุล
ลำดับ
35.1 นำยเกียรติศักดิ์ กณำพันธุ์
35.2 น.ส.สมฤทัย ภิญญะวัย

นำผลตรวจสุขภำพมำยื่นวันที่/เวลำ
29 พ.ค.62 เวลำ 10.00 น.
29 พ.ค.62 เวลำ 10.00 น.

