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ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม 
  เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงำนในต ำแหน่ง 

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

------------------------------------ 
ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพ่ือแต่งตั้งให้

ทดลองงานในต าแหน่ง นักวิจัย 5 (2145) เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (0940)(0945) เภสัชกร 5 (0357)(1964)(0038)         
นักการตลาด 5 (1893)(0513)(0089)(1151)(1160) เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 (0624) จ านวน 12 อัตรา เข้ารับการ   
สอบสัมภาษณ์ นั้น  

องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด ได้ท าการสอบสัมภาษณ์เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานตามรายชื่อ
แนบท้ายประกาศ   
 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานตามวันที่ก าหนด ตั้งแต่เวลา 
08.00 – 16.00 น. โดยก าหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบปฎิบัติงาน เวลา 15.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1        
อาคารอ านวยการ องค์การเภสัชกรรม และที ่www.gpo.or.th   

 ต าแหน่งที่   1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11    ประกาศผลวันที่  25 พฤศจิกายน 2564        
 ต าแหน่งที่   2                       ประกาศผลวันที่  14 ธันวาคม 2564                   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
                 

  
 

(นางสาวดนตรี  เกษสุวรรณสิงห์) 
รองผู้อ านวยการ ท าการแทน 

ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
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  เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงำนในต ำแหน่ง 
นักวิจัย 5 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5 เภสัชกร 5 นักกำรตลำด 5 และเจ้ำหน้ำที่งำนบริหำร 5 

สังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กำรเภสัชกรรม 
 

    1. นักวิจัย 5 (2145) สังกัดกลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
   1.1   นางสาวพิมพ์วิภา วิจิตรตระการรุ่ง     ทดสอบปฏิบัติงาน 19,22 พ.ย. 64 
   1.2   นายศิวดล  วีระวัฒน์โสภณ     ทดสอบปฏิบัติงาน 17-18 พ.ย. 64 
 

   2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (0940)(0945) สังกัดกลุ่มงานบริหารผลิตภัณฑ์ กองบริหารผลิตภัณฑ์             
                    ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
   2.1   นายอนุวัฒน์ เหล่ากาญจนา        ทดสอบปฏิบัติงาน 16-18 พ.ย. 64 
   2.2   นางสาวสุภาวด ี สุวานิช      ทดสอบปฏิบัติงาน 23-25 พ.ย. 64
   2.3   นายธนกร  กาญจนคลอด     ทดสอบปฏิบัติงาน 30 พ.ย.-2 ธ.ค.64  
 

 3. เภสัชกร 5 (0357) สังกัดแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
   3.1   นางสาวยลนภา แพทย์ชัยโย     ทดสอบปฏิบัติงาน 17 พ.ย. 64 
   3.2   นางสาวณัฐกมล ลาเรือง      ทดสอบปฏิบัติงาน 18 พ.ย. 64 
 

   4. เภสัชกร 5 (1964) สังกัดแผนกศูนย์ควบคุมเอกสาร กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
   4.1   นางสาวดลยา วัชรวิทยสุนทร        ทดสอบปฏิบัติงาน 15-16 พ.ย. 64 
 

 5. เภสัชกร 5 (0038) สังกัดแผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
   5.1   นายปวีณ  สืบศิริวิริยะกุล     ทดสอบปฏิบัติงาน 15-16 พ.ย. 64 
    

   6. นักการตลาด 5 (1893) สังกัดกองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย 
         6.1   นายอรรถพร         สุขเกษม               ทดสอบปฏิบัติงาน 15-16 พ.ย. 64 
         6.2   นางสาวปิยาภรณ ์   เดชสุภา ทดสอบปฏิบัติงาน 16-17 พ.ย. 64 
         6.3   นางสาวศิรวดี        ภูริวรานนท์           ทดสอบปฏิบัติงาน 17-18 พ.ย. 64  
         6.4   นางสาวสุขรดา      รัตนากร           ทดสอบปฏิบัติงาน 18-19 พ.ย. 64 
                 

 7. นักการตลาด 5 (0513) สังกัดแผนกการขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองการขายภาครัฐ      
                      ฝ่ายการตลาดและการขาย 
   7.1   นายวรรธก  วาดพิมาย     ทดสอบปฏิบัติงาน 15-16 พ.ย. 64 
   7.2   นายธณกร  สรภัคธนานนท์     ทดสอบปฏิบัติงาน 15-16 พ.ย. 64 
 

   8. นักการตลาด 5 (0089) สังกัดแผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ             
                      ฝ่ายการตลาดและการขาย 
   8.1   นางสาวแพรพลอย สินธุสาร      ทดสอบปฏิบัติงาน 15-16 พ.ย. 64 
   8.2   นางสาวปูรณ์ภัสสร  รักษ์ปิยวาณิช     ทดสอบปฏิบัติงาน 15-16 พ.ย. 64 
 
 
 

9. นักการตลาด... 
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 9. นักการตลาด 5 (1151) สังกัดกองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย 
   9.1   นางสาวศรีวิสา ชูแช่ม          ทดสอบปฏิบัติงาน 15-16 พ.ย. 64 
 

 10. นักการตลาด 5 (1160) สังกัดกองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย 
         10.1   นางสาวสิริอร ปานเพ็ง      ทดสอบปฏิบัติงาน 17-18 พ.ย. 64 
     

 11. เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 (0624) สังกัดแผนกแผนงานการผลิต กองบริหารการผลิต ฝ่ายผลิตยา 
         11.1   นายคณัสนันท์ ปรีชาชาญ     ทดสอบปฏิบัติงาน 16 พ.ย. 64 
          11.2   นางสาวมานิตา   ตีระพิมลจันทร์     ทดสอบปฏิบัติงาน 15 พ.ย. 64 
    
   

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




