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ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม 
เรื่อง  รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให ้                                          

ทดลองงำนในต ำแหน่ง เภสัชกร 5 นักวิจัย 5 เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ 5 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5 และนักกำรตลำด 5 
สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม 

  

 ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่  25 พฤษภาคม 2563 รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก           
และบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในต าแหน่ง เภสัชกร 5 นักวิจัย 5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และ    
นักการตลาด 5 จ านวน 18 อัตรา สังกดัหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้ปิดรับสมัครไปแล้ว นั้น 
 

 องค์การเภสัชกรรมโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ท าการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร              
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

 1. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1215) สังกัดโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ  
  1.1  น.ส.รวิกร รักษ์เมือง 
  1.2  น.ส.ชนิกานต ์ กลับวงศา 
  1.3  นายฐปนน อิศระภิญโญ 
  1.4 น.ส.รังษิมา ภู่ผกาพันธุ์พงษ์ 
  1.5 น.ส.นพวรรณ วัสนชิน 
   

 2. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (2515) สังกัดโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ 
  2.1  น.ส.รวิกร รักษ์เมือง 
  2.2    น.ส.กัญญาวีร์ จ าลองพิมพ์ 
  2.3 นายธนกร จึงสมเจตไพศาล 
  2.4 น.ส.ตุลยา พึงไชยพัฒน์ 
  2.5 น.ส.นพวรรณ วัสนชิน  
     
   3. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (2490) สังกัดโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ 
   3.1    น.ส.เกวรี           สอดศรี 
   3.2 น.ส.ตุลยา  พึงไชยพัฒน์ 
    

 4. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (2487) สังกัดแผนกประกันคุณภาพวัคซีน กองประกันคุณภาพวัคซีน  
การประกันคุณภาพชีววัตถุ 
   4.1 นายธนกร  จึงสมเจตไพศาล 
 
 
 

   4. ต าแหน่งเภสัชกร 5... 
 
 
 



 5. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1470) สังกัดแผนกทดสอบ กองบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น            
ฝ่ายประกันคุณภาพ 
 5.1 น.ส.วริศรา  มารคทรัพย์ 
 5.2 น.ส.เกล็ดดาว  ธิมา 
 5.3    นายฐปนน  อิศระภิญโญ 
  
 6. ต าแหน่งเภสชักร 5 (0180) สังกัดแผนกร้านค้า 1 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย 
  6.1 นางพลอยไพลิน   รุ่งเรือง 
  6.2 น.ส.สิทธิณ ี   ธีรทรัพย์กุล 
  6.3 นายอนุรักษ์   บัลลังน้อย 
  6.4 น.ส.นิรชา   สระบัว 
  6.5 นายธนกร   วานิจจะกูล 
  6.6 น.ส.พิชญาภา   พิเชียรโสภณ 
 
 7. ต าแหน่งเภสชักร 5 (0770) สังกัดแผนกร้านค้า 2 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย 
   - ไม่มีผู้สมัคร -   

8. ต าแหน่งเภสชักร 5 (1915) สังกัดแผนกร้านค้า 3 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย              
             8.1 นายธนกร  วานิจจะกูล 

    
   9. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1498)(1381) สังกัดแผนกพัฒนาวิธีวิเคราะห์ กองมาตรฐานการผลิต      
ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  9.1 นายรักษธิวัท  งามรัตนกุล  
  9.2 น.ส.ปนัดดา  ซังยัง 
  9.3 น.ส.ธนวัลย ์  ลออวรคุณ 
  9.4 น.ส.กิ่งสกุล  หลักแหลม  
  9.5 น.ส.ศุภรัตน ์  เนตรวชิรกุล 
  9.6 น.ส.ณภัทรา  แจ่มจันทร์ 
  9.7 นายชยานันต์  วิชกูล 
 
 10. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0140) สังกัดแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์       
ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  10.1  น.ส.เปมิกา  รักธงชัย 
  10.2 น.ส.ปนัดดา  ซังยัง 
  10.3 น.ส.ธนวัลย ์  ลออวรคุณ 
  10.4 น.ส.กิ่งสกุล  หลักแหลม 
  10.5 น.ส.ณภัทรา  แจ่มจันทร์ 
  10.6 นายชยานันต์  วิชกูล 
  10.7  นายวิทยา  บริบูรณ์ 
 

11. ต าแหน่งนักวิจัย 5... 

-2- 



 
 11. ต าแหน่งนักวิจัย 5 (2310) สังกัดกลุ่มงานด้านพัฒนาวิธีวิเคราะห์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  11.1 นายรักษธิวัท งามรัตนกุล  
 
 12. ต าแหน่งนักวิจัย 5 (2012) สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  12.1 น.ส.วริศรา มารคทรัพย์ 
  12.2 น.ส.เปมิกา รักธงชัย  
  12.3 น.ส.เกวร ี สอดศรี   
  12.4 น.ส.เพชรรัตน ์ ศูนย์จันทร์ 
  12.5 น.ส.ศุภรัตน ์ เนตรวชิรกุล 
  12.6  นายรุจิกร ยิ่งประเสริฐ 
 

 13. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 (0903) สังกัดแผนกแผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอ่ืน       
กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  13.1 น.ส.ชญาภา เพ็งใส 
  13.2 น.ส.อารียา ยงค์นุสรณ์วานิช 
  13.3 นายจิตตกร ธิลา 
 
     14. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (0955) สังกัดแผนกงานคลังส ารองวัตถุดิบ กองการคลังส ารอง        
ฝ่ายโรงงานผลิตยารังสิต 1 
                14.1  น.ส.ชญาภา เพ็งใส 
   14.2  น.ส.กัญญาวีร์ จ าลองพิมพ์ 
   14.3  น.ส.ชนิกานต ์ กลับวงศา   
 
    15. ต าแหน่งนักการตลาด 5 (0513) สังกัดแผนกการขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย 
                  - ไม่มีผู้สมัคร – 
  
       16. ต าแหน่งนักการตลาด 5 (0015) สังกัดแผนกการขายเขต กทม. และปริมณฑล กองการขาย
ภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย 
                16.1  น.ส.พิชญาภา พิเชียรโสภณ 
   16.2  นายจิตตกร ธิลา  
 
     17. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0968) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1 กองตรวจสอบ
คุณภาพทางจุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ 
                17.1  น.ส.เกล็ดดาว ธิมา 
   17.2  น.ส.อารียา ยงค์นุสรณ์วานิช  
   17.3  นายณภัทร โรจน์เอกจิตต์  
   17.4  นายวิทยา บริบูรณ ์

ขอให้ผู้มีรายชื่อ... 
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  ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ใน วันที่  3 กรกฏำคม 2563 เวลำ 08.30 น.               
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรม โดยก าหนดประกาศผลการสอบสัมภาษณ์               
ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอ านวยการ องค์การเภสัชกรรม และที่ 
www.gpo.or.th  
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
 

  (นางสาวดนตรี เกษสุวรรณสิงห์) 
  รองผู้อ านวยการ ท าการแทน 

  ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
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