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ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม 
เรื่อง  รำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งใหท้ดลองงำนในต ำแหน่ง                                           

นักวิจัย 5 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5 เภสัชกร 5 นักกำรตลำด 5 และเจ้ำหน้ำที่งำนบริหำร 5  
สังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กำรเภสัชกรรม 

  

 ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก และบรรจุ
เป็ นพนั กงานทดลองงาน ใน ต าแหน่ ง นั กวิ จั ย  5 เจ้ าหน้ าที่ พั สดุ  5 เภสั ชกร 5 นั กการตลาด  5                            
และเจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 จ านวน 12 อัตรา สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้ปิดรับสมัคร    
ไปแล้ว นั้น 
 องค์การเภสัชกรรมโดยฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ได้ท าการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร              
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 
 ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ก าหนด ณ สโมสรพนักงำนองค์กำร
เภสัชกรรม ชั้น 2 โดยก าหนดประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2564 เวลา 15.00 น. ณ 
บริเวณ ชั้น 1 อาคารอ านวยการ องค์การเภสัชกรรม และท่ี www.gpo.or.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
 

  (นางสาวดนตรี  เกษสุวรรณสิงห์) 
  รองผู้อ านวยการ ท าการแทน 

  ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 

http://www.gpo.or.th/
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เรื่อง  รำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งใหท้ดลองงำนในต ำแหน่ง                                           
นักวิจัย 5 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5 เภสัชกร 5 นักกำรตลำด 5 และเจ้ำหน้ำที่งำนบริหำร 5  

สังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กำรเภสัชกรรม 

 
1. ต าแหน่งนักวิจัย 5 (2145)  สังกัดกลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก สถาบันวิจัยและพัฒนา    
    (สอบสัมภำษณ์วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2564  เวลำ 11.00 น.) 
 

  1.1 น.ส.พิมพ์วิภา วิจิตรตระการรุ่ง  
  1.2  นายศิวดล  วีระวัฒน์โสภณ 
    

2. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (0940)(0945) สังกัดกลุ่มงานบริหารผลิตภัณฑ์ กองบริหารผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุ         
    และผลิตภัณฑ ์  (สอบสัมภำษณ์วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2564  เวลำ 09.00 น.)     
   

2.1   นายอนุวัฒน์ เหล่ากาญจนา  
  2.2   นายภูม ิ พลับชิต 

2.3   น.ส.กุลภัทรา เอนกพงษ ์
  2.4   น.ส.สุภาวดี สุวานิช 
  2.5   นายธนกร กาญจนคลอด 
  2.6   นายกัณฑ์เอนก ศรีระพล 

2.7   น.ส.จารุวรรณ จะชาลี 
  

3. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0357) สังกัดแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ    
   (สอบสัมภำษณ์วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2564  เวลำ 13.30 น.)   
     

   3.1   น.ส.ยลนภา แพทย์ชัยโย 
   3.2   น.ส.ณัฐกมล ลาเรือง 
   3.3   นายอัครวุฒิ ประเสริฐธีระชัย 
 

4. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1964) สังกัดแผนกศูนย์ควบคุมเอกสาร กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ                  
    (สอบสัมภำษณ์วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2564  เวลำ 13.30 น.) 
 

  4.1   น.ส.ดลยา วัชรวิทยสุนทร  
       

 5. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0038) สังกัดแผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ         
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2564  เวลำ 13.30 น.) 
 

  5.1   นายปวีณ สืบศิริวิริยะกุล 
 
 
 
 

6. ต าแหน่งนักการตลาด...  
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6. ต าแหน่งนักการตลาด 5 (1893) สังกัดกองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย 
   (สอบสัมภำษณ์วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2564  เวลำ 09.00 น.) 
 

  6.1   นายอรรถพร สุขเกษม 
  6.2   น.ส.ปิยาภรณ์ เดชสุภา 
  6.3   น.ส.ศิรวดี ภูริวรานนท์ 
  6.4   น.ส.สุขรดา รัตนากร 
  

7. ต าแหน่งนักการตลาด 5 (0513) สังกัดแผนกการขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองการขายภาครัฐ  
    ฝ่ายการตลาดและการขาย  (สอบสัมภำษณ์วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2564  เวลำ 13.30 น.) 
  7.1   นายวรรธก วาดพิมาย  
  7.2   นายธณกร สรภัคธนานนท์  
 

8. ต าแหน่งนักการตลาด 5 (0089) สังกัดแผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ  
    ฝ่ายการตลาดและการขาย  (สอบสัมภำษณ์วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2564  เวลำ 13.30 น.) 
  8.1   น.ส.มะลิวัลย์ คัตะวงษ์ . 
  8.2   น.ส.พาณ ี ปิมปา 
  8.3   น.ส.แพรพลอย สินธุสาร 
  8.4   น.ส.ปูรณ์ภัสสร รักษ์ปิยวาณิช    
 

9. ต าแหน่งนักการตลาด 5 (1151)  สังกัดกองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย  
   (สอบสัมภำษณ์วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2564  เวลำ 9.00 น.) 

9.1   น.ส.ศรีวสิา ชูแช่ม 
  

10. ต าแหน่งนักการตลาด 5 (1160)  สังกัดกองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย  
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2564  เวลำ 9.00 น.) 

10.1   น.ส.สิริอร ปานเพ็ง 
 

11. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 (0624)  สังกัดแผนกแผนงานการผลิต กองบริหารการผลิต ฝ่ายผลิตยา  
     (สอบสัมภำษณ์วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2564  เวลำ 13.30 น.) 

11.1   นายคณสันันท์ ปรีชาชาญ 
11.2   นางสาวมานิตา ตีระพิมลจันทร์    
 

    
 
 


