
  
 

ส ำเนำคู่ฉบับ  
 
 
 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงาน 

ในต าแหน่ง เภสัชกร 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 
------------------------------------ 

ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2564 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ เพ่ือแต่งตั้ง
ให้ทดลองงำนในต ำแหน่ง เภสัชกร 5 (1682)(1684)(0657)(2711)(0331)(2035)(2495)(1491) นักกำรตลำด 5 (2108) 
จ ำนวน 9 อัตรำ เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ นั้น  

 

องค์กำรเภสัชกรรม ฝ่ำยบริหำรทุนมนุษย์ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด ได้ท ำกำรสอบสัมภำษณ์เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์ เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนตำมรำยชื่อ
แนบท้ำยประกำศ   

 

ขอให้ผู้มีรำยชื่อตำมประกำศแนบท้ำยเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนตำมวันที่ก ำหนด ตั้งแต่เวลำ 
08.00 - 16.00 น ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
  

สังกัด สถานที่ทดสอบปฏิบัติงาน 

  หน่วยงำนในกำรประกันคุณภำพ โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 องค์กำรเภสัชกรรม สำขำ อ.ธัญบุรี จ.ปุทมธำนี 

  หน่วยงำนในโรงงำนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ องค์กำรเภสัชกรรม สำขำ ต.ทับกวำง จ.สระบุรี 

  หน่วยงำนในร้ำนค้ำ 4  องค์กำรเภสัชกรรม สำขำเทเวศร์ กรุงเทพฯ 

  สังกัดหน่วยงำนอื่นๆ นอกเหนือจำกสังกัดข้ำงต้น องค์กำรเภสัชกรรม ถนนพระรำม 6 กรุงเทพฯ 
 

 โดยก ำหนดประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบปฏิบัติงำน ดังนี้   
 

  ต ำแหน่งที่ 1, 2, 4, 7         ประกำศผลวันที่ 23 สิงหำคม 2564          ประกำศผลทำงเว็บไซต์               
  ต ำแหน่งที่ 3, 5, 6            ประกำศผลวันที่ 14 กันยำยน 2564            www.gpo.or.th              

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  16  สิงหำคม  พ.ศ. 2564 
                 
  

 
 (นำงศิรินุช ชีวันพิศำลนุกูล) 
รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
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 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงาน 
ในต าแหน่ง เภสัชกร 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 

............................................................................................................................ 
 
 

    1. เภสัชกร 5 (1682)(1684)(0657) สังกัดแผนกงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพ 4 กองบริหำรระบบ 
                  คุณภำพ 1 กำรประกันคุณภำพโรงงำนผลิตยำรังสิต 1  
  1.1   นำยเดชกร  มหำวิจิตร    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  18-19 ส.ค. 64 
  1.2   นำงสำวรภัศชนก  กันณีย์     ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  18-19 ส.ค. 64 
  1.3   นำงสำวศรุดำ  วิศำลสิงห์    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  18-19 ส.ค. 64 
  1.4   นำยพีรพัฒน์  สิทธิวิรัชธรรม    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  18-19 ส.ค. 64 
  1.5   นำงสำวบุรัสกร  ขิมมำกทอง    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  18-19 ส.ค. 64 
  1.6   นำงสำวสำยธำร  ขันธศักดิ ์    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  18-19 ส.ค. 64 
  1.7   นำงสำวอำรียำ  โนนทะรำช    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  18-19 ส.ค. 64 
  1.8   นำงสำงณิชกำนต์ ว่องธรรมวิชำ    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  18-19 ส.ค. 64 
  1.9   นำงสำวนฤภร  อึงคณิตำนนท์    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  18-19 ส.ค. 64
  

 2. เภสัชกร 5 (2711) สังกัดแผนกงำนวิเครำะห์ 2 กำรควบคุมคุณภำพ 2 กำรประกันคุณภำพ 
                  โรงงำนผลิตยำรังสิต 1   
  2.1   นำงสำวอำรียำ  โนนทะรำช    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  18 ส.ค. 64 
  2.2   นำงสำวบุศรินทร์  มหำสินไพศำล    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  18 ส.ค. 64 
  2.3   นำงสำวณัฐชำ  วสุจรูญวงศ ์    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  18 ส.ค. 64 
  2.4   นำงสำวณิชกำนต์ ว่องธรรมวิชำ    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  18 ส.ค. 64 
  2.5   นำงสำวนฤภร  อึงคณิตำนนท์    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  18 ส.ค. 64 
 

    3. เภสัชกร 5 (0331) สังกัดกลุ่มควบคุมคุณภำพ โรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะกลุ่มเบตำ-แลคแตม 
  3.1   นำงสำวณัฐชำ  วสุจรูญวงศ ์    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  23 ส.ค. 64 
  3.2   นำงสำวณัฐชยำ  เล็กสมบูรณ์    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  24 ส.ค. 64 
  3.3   นำงสำวนันทพัทธ์ แพละออง    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  25 ส.ค. 64 
  3.4   นำงสำวสำยธำร  ขันธศักดิ ์    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  26 ส.ค. 64 
    

 4. เภสัชกร 5 (2035) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 2  กองตรวจสอบคุณภำพ                           
                  ทำงจุลชีววิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ 
  4.1   นำงสำวณิชำภัทร บุญกำร     ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  19 ส.ค. 64 
  4.2   นำงสำวสุรัชฎำ  แก้วประชำ    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  20 ส.ค. 64 
  4.3   นำยนภัสดล  ศักดิ์ดำวัต    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  18 ส.ค. 64 
 
 
 
 

5. เภสัชกร 5... 
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 5. เภสัชกร 5 (2495) สังกัดแผนกประกันคุณภำพวัคซีน กองประกันคุณภำพวัคซีน กำรประกัน 
                  คุณภำพชีววัตถุ 
  5.1   นำงสำวพำณี  ปิมปำ     ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  23 ส.ค. 64 
  5.2   นำงสำวณัฏฐนิช  พ่วงทรัพย์สิน    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  23 ส.ค. 64 
  5.3   นำยพีรพัฒน์  สิทธิวิรัชธรรม    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  24 ส.ค. 64 
  5.4   นำยณัฐพล  ชูพลู     ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  24 ส.ค. 64 
  5.5   นำงสำวอรฑิตำ  ทิพย์เดช     ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  25 ส.ค. 64 
  5.6   นำงสำวศจีรัตน์  แก้วประสม    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  25 ส.ค. 64 
 

 6. เภสัชกร 5 (1491) สังกัดแผนกร้ำนค้ำ 4 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 
  6.1   นำงสำวปิยำภรณ์ เดชสุภำ     ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  1-3 ก.ย. 64 
  6.2   นำยอรรถพร  สุขเกษม     ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  26-27,30 ส.ค. 64 
  6.3   นำยรัฐพงษ์  พงษ์ประเสริฐ    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  6-8 ก.ย. 64 
  6.4   นำยเสฎฐวุฒิ  ทัศนภำค    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  23-25 ส.ค. 64 
 

 7. นักกำรตลำด 5 (2108) สังกัดแผนกกำรขำยเขตกทม. และปริมณฑล  กองกำรขำยภำครัฐ           
                  ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย   
  7.1   นำยธนวัฒน์  เกิดแก้ว     ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  19-20 ส.ค. 64 
  7.2   นำงสำวฐำวรำ  แจ่มจ ำรัส    ทดสอบปฏิบัติงำนวันที่  19-20 ส.ค. 64 
 
 
                                               ............................................................... 
 
 

 
 

 


