
 
(ส ำเนำคู่ฉบับ)  

 
 
 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงาน 

ในต าแหน่ง เภสัชกร 5 นักวิจัย 5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และนักการตลาด 5   
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

------------------------------------ 
ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2563 ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ เพ่ือแต่งตั้ง

ให้ทดลองงำนในต ำแหน่ง เภสัชกร 5 นักวิจัย 5 เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ 5 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5 และนักกำรตลำด 5 จ ำนวน   
18 อัตรำ เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ นั้น  

 

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด ได้ท ำกำรสอบสัมภำษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏ
รำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำน ดังนี้ 

 

1. ต ำแหน่งเภสัชกร 5 (1215) สังกัดโรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ   
     1.1    น.ส.รังษิมำ  ภู่ผกำพันธุ์พงษ์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 14-16 ก.ค. 63
     1.2    น.ส.นพวรรณ วัสนชิน  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 14-16 ก.ค. 63 

  
2. ต ำแหน่งเภสัชกร 5 (2515) สังกัดโรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ    

  2.1 น.ส.กัญญำวีร์  จ ำลองพิมพ์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 16 ก.ค. 63 
  2.2 น.ส.ตุลยำ  พึงไชยพัฒน์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 16 ก.ค. 63

     
   3. ต ำแหน่งเภสัชกร 5 (2490) สังกัดโรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
      - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสัมภำษณ์           
    

 4. ต ำแหน่งเภสัชกร 5 (2487) สังกัดแผนกประกันคุณภำพวัคซีน กองประกันคุณภำพวัคซีน            
กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ 

 4.1 นำยธนกร  จึงสมเจตไพศำล ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 13-15 ก.ค. 63
  

 5. ต ำแหน่งเภสัชกร 5 (1470) สังกัดแผนกทดสอบ กองบริหำรคุณภำพผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอ่ืน             
ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

 5.1 น.ส.วริศรำ  มำรคทรัพย์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 15-16 ก.ค. 63 
   

 6. ต ำแหน่งเภสชักร 5 (0180) สังกัดแผนกร้ำนค้ำ 1 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 6.1  น.ส.สิทธิณี  ธีรทรัพย์กุล ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 17,20-21 ก.ค. 63 
 6.2  นำยอนุรักษ์  บัลลังน้อย ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 30-31 ก.ค . 63 – 3 ส.ค. 63 
 6.3  น.ส.นิรชำ  สระบัว  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 22-24 ก.ค. 63 

 
6. ต ำแหน่งเภสัชกร 5.. 



7.  ต ำแหน่งเภสัชกร 5 (0770) สังกัดแผนกร้ำนค้ำ 2 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
 - ไม่มีผู้มำสัมภำษณ์  
 

 8. ต ำแหน่งเภสัชกร 5 (1915) สังกัดแผนกร้ำนค้ำ 3 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
  8.1  นำยธนกร   วำนิจจะกูล ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 13-15 ก.ค. 63 

 9. ต ำแหน่งเภสัชกร 5 (1498)(1381) สังกัดแผนกพัฒนำวิธีวิเครำะห์ กองมำตรฐำนกำรผลิต    
ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

 9.1  น.ส.ปนัดดำ  ซังยัง  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 13-14 ก.ค. 63 
 9.2  น.ส.ธนวัลย ์  ลออวรคุณ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 15-16 ก.ค. 63 
 9.3  น.ส.กิ่งสกุล  หลักแหลม ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 15-16 ก.ค. 63 
 9.4  น.ส.ศุภรัตน ์  เนตรวชิรกุล ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 15-16 ก.ค. 63 
 9.5  น.ส.ณภัทรำ   แจ่มจันทร์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันท่ 13-15 ก.ค. 63 
 
          10. ต ำแหน่งเภสัชกร 5 (0140) สังกัดแผนกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1 กองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์      

ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
 10.1 น.ส.ธนวัลย ์  ลออวรคุณ ทดสอบปฎิบัติงำนวันที่ 14 ก.ค. 63 
 
          11. ต ำแหน่งนักวิจัย 5 (2310) สังกัดกลุ่มงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเครำะห์ 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสัมภำษณ์   

 
  12. ต ำแหน่งนักวิจัย 5 (2012) สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนำเภสัชกรรม สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
  12.1 น.ส.วริศรำ  มำรคทรัพย์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 14 ก.ค. 63 
  12.2 น.ส.เพชรรัตน ์  ศูนย์จันทร์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 13 ก.ค. 63 

 
13. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ 5 (0903) สังกัดแผนกแผนงำนและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอ่ืน กองคลัง

และกระจำยผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
  13.1 น.ส.ชญำภำ  เพ็งใส  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 16 ก.ค. 63  

 
      14. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5 (0955) สังกัดแผนกงำนคลังส ำรองวัตถุดิบ กองกำรคลังส ำรอง     
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
                14.1   น.ส.ชญำภำ  เพ็งใส  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 14-15 ก.ค. 63 
   14.2   น.ส.กัญญำวีร ์  จ ำลองพิมพ์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 14-15 ก.ค. 63 
 
   15. ต ำแหน่งนักกำรตลำด 5 (0513) สังกัดแผนกกำรขำยเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กองกำรขำย
ภำครัฐ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
                - ไม่มีผู้มำสัมภำษณ์ 
 

 16. ต ำแหน่งนักกำรตลำด...    
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    16. ต ำแหน่งนักกำรตลำด 5 (0015) สังกัดแผนกกำรขำยเขต กทม. และปริมณฑล กองกำรขำย
ภำครัฐ ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
   - ไม่มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสัมภำษณ์ 
  

   17. ต ำแหน่งเภสัชกร 5 (0968) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 1 กองตรวจสอบ
คุณภำพทำงจุลชีววิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
                17.1   นำยณภัทร  โรจน์เอกจิตต์ ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 14-15 ก.ค. 63 
   17.2   นำยวิทยำ  บริบูรณ์  ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่ 15-17 ก.ค. 63 
 
 
 

ขอให้ผู้มีรำยชื่อข้ำงต้นเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนตำมวันที่ก ำหนด ตั้งแต่เวลำ 08.00 - 16.00 น. 
โดยก ำหนดประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบปฏิบัติงำนในวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 เวลำ 15.00 น.                   
ณ บริเวณ ชั้น 1 อำคำรอ ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรม และทำง www.gpo.or.th  

ส ำหรับต ำแหน่งที่ 6 ก ำหนดประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบปฏิบัติงำนในวันที่ 7 สิงหำคม 
พ.ศ. 2563 เวลำ 15.00 น 

 
 
 
 

 
 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  9 กรกฏำคม  พ.ศ. 2563 
                 

              
(นำงสำวดนตรี เกษสุวรรณสิงห์) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
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