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ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม 
เรื่อง  รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง  

สังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กำรเภสัชกรรม 
  

 ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต ในต าแหน่ง นักวิจัย 5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5       
เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 จ านวน 18 อัตรา สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม  
ซึ่งได้ปดิรับสมัครไปแล้ว นั้น 
 องค์การเภสัชกรรมโดยฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ได้ท าการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร              
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และก าหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 
และ 17 มกรำคม พ.ศ. 2565 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ  
 

รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์ สถำนที่  
On Site ณ สโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2 
On line แผนกงานบุคคลจะแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และส่งลิงก์สัมภาษณ์

On line ทาง E-mail ที่ผู้สมัครได้ส่งเอกสารสมัครงาน ก่อนวันเริ่มสัมภาษณ์ 
1 วัน เพ่ือให้เตรียมความพร้อม   

 

        โดยก าหนดประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น.         
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอ านวยการ องค์การเภสัชกรรม และท่ี www.gpo.or.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 

  (นางสาวดนตรี  เกษสุวรรณสิงห์) 
  รองผู้อ านวยการ ท าการแทน 

  ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
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เรื่อง  รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง  

สังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กำรเภสัชกรรม 

 
1. ต าแหน่งนักวิจัย 5 (2145)  สังกัดกลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก สถาบันวิจัยและพัฒนา   
   (สอบสัมภาษณ ์On Line วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.)   
 

  1.1  นางสาวปารณีย์ ชวาล ี
  

2. ต าแหน่งนักวิจัย 5 (2144)  สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา  
   (สอบสัมภาษณ ์On Site วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2)   
 

      2.1  นายชลสิทธ ์  จิตต์ใจฉ่ า  
      2.2  นางสาวปรียาภรณ ์ ช านาญ              
 

3. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0038) สังกัดแผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
   (สอบสัมภาษณ์ On Site วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ สโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2)   
  

   3.1   นางสาวสมิตาณัน จันทมาศ  
     

4. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0899) สังกัดแผนกพัฒนากระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ 
   (สอบสัมภาษณ์ On Site วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ สโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2) 
 

  4.1  นางสาววีรกานต์ เลิศกิจหิรัญกุล 
       

5. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1624) สังกัดแผนกพัฒนาระบบคุณภาพ 1 กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
   (สอบสัมภาษณ์ On Site วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ สโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2)   
 

  5.1 นางสาวบุรัสกร ขิมมากทอง 
     

6. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1450) สังกัดแผนกพัฒนาระบบคุณภาพ 3 กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
 

    - ไม่มีผู้สมัคร - 
  

7. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0897) สังกัดแผนกมาตรฐาน GMP กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
   (สอบสัมภาษณ์ On Site วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ สโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2)    
  

  7.1 นายกรวีย์ เด่นพัฒนพิทักษ์  
 

8. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0814) สังกัดแผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 2 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
   - ไม่มีผู้สมัคร – 
 

9. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0320)  สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1 กองตรวจสอบคุณภาพทาง  
    จุลชวีวิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ   

- ไม่มีผู้สมัคร -  
 

 
10. ต าแหน่ง... 
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10. ต าแหน่งนักการตลาด 5 (0089)(0279)(0559)(2101)  สังกัดแผนกการขายเขต กทม. และปริมณฑล     
      กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย   
     (สอบสัมภาษณ์ On Site วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2)  
 

10.1   นางสาวชญาณิศ เกศมุกดา 
10.2   นางสาวสริญญา นาคดี 

 

11. ต าแหน่งนักการตลาด 5 (0542)  สังกัดแผนกบริหารการขายภาคเอกชน กองการขายภาคเอกชน           
      ฝ่ายการตลาดและการขาย   
      (สอบสัมภาษณ ์On Line วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.)    
  

11.1   นายธณกร สรภัครนานนท์ 
 

12. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (1916)  สังกัดแผนกส ารองบรรจุภัณฑ์ 2 กองจัดซื้อและส ารองบรรจุภัณฑ์    
     ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์   
     (สอบสัมภาษณ ์On Line วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.)   

 

12.1   นายรักษิตชนน์ ลีลาเลิศวัฒนะ 
12.2   นายคัณธารัตน์ ปรีชาชาญ 
 

13. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ จัดซื้อ  5 (1962 )  สังกัดแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ  กองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ  
      ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์   
      (สอบสัมภาษณ์ On Site วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2)   
 

13.1   นายพัชศิลป์ สุดแสนยา 
 

ลูกจ้ำงประจ ำ 
14. ลูกจ้างประจ า 5 (52871)(52708)  สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
     (สอบสัมภาษณ์ On Site วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2)    
 

14.1   นางสาวสุทธิดา      ทชิากรสกุล 
  
  

 
 


