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ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม 
เรื่อง  รำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งใหท้ดลองงำนใน 
ต ำแหน่ง เภสัชกร 5 และนักกำรตลำด 5 สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม 

  

  
 ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกและบรรจุ
เป็นพนักงานทดลองงานในต าแหน่ง เภสัชกร 5 (1682)(1684)(0657)(2711)(0331)(2035)(2495)(1491)           
และ นักการตลาด 5 (2108) จ านวน 9 อัตรา สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้ปิดรับสมัครไปแล้ว นั้น 
 องค์การเภสัชกรรมโดยฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ได้ท าการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร              
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 
 ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยแผนกงานบุคคลจะแจ้งรายละเอียดการสอบ
สัมภาษณ์และส่งลิงก์สัมภาษณ์ออนไลน์ทาง E-mail ที่ผู้สมัครได้ส่งเอกสารสมัครงาน ก่อนวันเริ่มสัมภาษณ์ 1 วัน 
เพ่ือให้เตรียมความพร้อม โดยก าหนดประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน     
ในวันที่ 16 สิงหำคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ที่เว็บไซต์ www.gpo.or.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

  
 

  (นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล) 
  รองผู้อ านวยการ ท าการแทน 

  ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 

http://www.gpo.or.th/
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เรื่อง  รำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงำนในต ำแหน่ง                                             

เภสัชกร 5 และนักกำรตลำด 5 สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม 

 
 1 . ต าแหน่ ง เภ สั ชกร 5  (1682)(1684 )(0657) สั งกั ดแผน กงานบริห ารจั ดการคุณ ภาพ  4                 
กองบริหารระบบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 (สอบสัมภำษณ์วันที่ 2,5 สิงหำคม 
2564  เวลำ 9.00-16.00 น) 
  1.1  นางสาวอารียา   โนนทะราช  
  1.2 นายเดชกร   มหาวิจิตร 
  1.3 นางสาวรภัศชนก   กันณีย์ 
  1.4 นางสาวศรุดา   วิศาลสิงห์ 
  1.5 นายจิตพัฒน์   กนกนัยการ 
  1.6 นางสาวณัฏฐนิช   พ่วงทรัพย์สิน 
  1.7 นางสาวพาณ ี   ปิมปา 
  1.8 นายพีรัฒน์   สิทธิวิรัชธรรม 
  1.9 นางสาวณัฐชยา   เล็กสมบูรณ์ 
  1.10 นางสาวณชิกานต ์   ว่องธรรมวิชา 
  1.11 นายคัณธารัตน์   ปรีชาชาญ 
  1.12 นายคณัสนันท์   ปรีชาชาญ 
  1.13   นางสาวนฤภร   อึงคณิตานนท์ 
  1.14  นายวรัตถ์     วาจาจ าเริญ 
  1.15 นางสาวปาณิสรา   เชื้อบ ารุง 
  1.16 นางสาวณัฐธิดา   พลสวัสดิ์ 
  1.17 นายวรภัทร   นันทกาวงศ ์
  1.18 นายวุฒินันท์   จอมสมสา 
  1.19 นางสาวสุชา     เทียมศร 
  1.20 นางสาวปาจรีย์   แก้วนิลตา 
  1.21 นางสาวสุพิชญา   รักษ์ก าเนิด 
  1.22 นายนภัสดล   ศักดิ์ดาวัด 
  1.23 นางสาวณัฐกมล   ลาเรือง 
  1.24 นางสาวบุรัสกร   ขิมมากทอง         
  1.25 นายอรรฆวัชร์   อัศวสันติชัย 
  1.26 นายฉัตรชนก   โฆธิพันธุ์ 
  1.27 นางสาวสุพิชฌาย์   ปทุมนุกูลศรี 
  1.28 นางสาวศจีรัตน์   แก้วประสม 
  1.29 นายปวีณ   สืบศิริวิริยะกุล 
 
 

2. ต าแหน่งเภสัชกร 5... 
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 2. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (2711) สังกัดแผนกงานวิเคราะห์ 2 การควบคุมคุณภาพ 2 การประกัน
คุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1  (สอบสัมภำษณ์วันที่ 2,5 สิงหำคม 2564  เวลำ 09.00-16.00 น) 
  2.1 นางสาวอารียา   โนนทะราช 
  2.2 นางสาวบุศรินทร์   มหาสินไพศาล 
  2.3 นางสาวณัฐชา   วสุจรุญวงศ์ 
  2.4 นายจิตพัฒน์   กนกนัยการ 
  2.5 นางสาวณิชกานต์   ว่องธรรมวิชา 
  2.6 นางสาวนฤภร   อึงคณิตานนท์ 
  2.7 นายคัณธารัตน์   ปรีชาชาญ 
  2.8 นายคณัสนันท์   ปรีชาชาญ 
  2.9 นายวรภัทร   นันทกาวงศ ์
  2.10 นายภิฬพัฒน์   จุติสงขลา 
  2.11 นางสาวสุพิชฌาย์   ปทุมนุกูลศรี 
  2.12 นางสาวสุชา   เทียมศร 
  2.13 นางสาวปาจรีย์   แก้วนิลตา 
  2.14 นางสาวนันทพัทธ์   แพละออง 
  2.15 นายธนวัฒน์   โปธา 
  2.16 นายอรรฆวัชร์   อัศวสันติชัย 
  2.17 นางสาวณัฐกมล   ลาเรือง 
  2.18 นายฉัตรชนก   โฆธิพันธุ์ 
  2.19 นางสาวสุพิชญา   รักษ์ก าเนิด 

  
3. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0331) สังกัดกลุ่มควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
    (สอบสัมภำษณ์วันที่ 4 สิงหำคม 2564  เวลำ 09.00-12.00 น) 

  3.1 นายกฤติน   สงเคราะห์ผล 
  3.2 นางสาวศุภิสรา   ยวนังกูร 
  3.3 นางสาวณัฐชา   วสุจรุญวงศ์ 
  3.4 นางสาวณัฐชยา   เล็กสมบูรณ์ 
  3.5 นายธนวัฒน์   เกิดแก้ว 
  3.6 นางสาวสุรัชฎา   แก้วประชา 
  3.7 นางสาวปาณิสรา   เชื้อบ ารุง 
  3.8 นางสาวณัฐธิดา   พลสวัสดิ์ 
  3.9 นายศุภณัฐ   บริบูรณ ์
  3.10 นายณัฐพล   ชูพูล  
  3.11 นางสาวนันทพันธ์   แพละออง 
  3.12 นายสรณ์สิริ   สุขเขียว 
 
        
 
 
 
 
 

4.ต าแหน่งเภสัชกร 5... 
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 4. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (2035) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพ
ทางจุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ (สอบสัมภำษณ์วันที่ 5 สิงหำคม 2564  เวลำ 09.00-12.00 น) 
  4.1 นายกฤติน   สงเคราะห์ผล 
  4.2 นางสาวศุภิสรา   ยวนังกูร 
  4.3 นางสาวณิชาภัทร   บุญการ 
  4.4 นางสาวนุชเนตร   กลั้งเนียม 
  4.5 นางสาวสุรัชฎา   แก้วประชา 
  4.6 นายนภัสดล   ศักดิ์ดาวัต 
 

 5. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (2495) สังกัดแผนกประกันคุณภาพวัคซีน กองประกันคุณภาพวัคซีน การประกัน
คุณภาพชีววัตถุ (สอบสัมภำษณ์วันที่ 4 สิงหำคม 2564  เวลำ 13.30-16.00 น) 
          5.1    นางสาวพาณ ี  ปิมปา 
  5.2 นางสาวณัฏฐนิช   พ่วงทรัพย์สิน 
  5.3 นายพีรพัฒน์   สิทธิวิรัชธรรม 
  5.4 นางสาวณิชาภัทร   บุญการ 
  5.5 นางสาวนุชเนตร   กลั้งเนียม 
  5.6 นายศุภณัฐ   บริบูรณ ์
  5.7 นายวรัตถ์   วาจาจ าเริญ 
  5.8 นายณัฐพล   ชูพูล 
  5.9 นางสาวอรฑิตา   ทิพย์เดช 
  5.10 นางสาวศจีรัตน์   แก้วประสม 
 

6. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1491) สังกัด แผนกร้านค้า 4 กองการขายภาคเอกชน  ฝ่ายการตลาด          
และการขาย (สอบสัมภำษณ์วันที่ 6 สิงหำคม 2564  เวลำ 9.00-12.00 น) 
  6.1 นางสาวเจนจิรา   โฮมแพน 
  6.2 นางสาวฐาวรา   แจ่มจ ารัส 
  6.3 นางสาวปิยาภรณ์   เดชสุภา 
  6.4 นายอรรถพร   สุขเกษม 
  6.5 นายรัฐพงษ์   พงษ์ประเสริฐ 
  6.6 นางสาวธนัชพร   นาคประกอบ 
  6.7 นายสรณ์สิริ   สุขเขียว 
  6.8 นายเสฎฐวุฒิ   ทัศนภาค 
    

 7. ต าแหน่งนักการตลาด 5 (2108) สังกัด แผนกการขายเขตกทม. และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ          
ฝ่ายการตลาดและการขาย  (สอบสัมภำษณ์วันที่ 5 สิงหำคม 2564  เวลำ 13.30-16.00 น) 
  7.1 นายธนวัฒน์   เกิดแก้ว 
  7.2 นางสาวฐาวรา   แจ่มจ ารัส 
  7.3 นางสาวธนัชพร   นาคประกอบ 
  7.4 นางสาวปานพัชร   ณ เชียงใหม ่

 


