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ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม 
เรื่อง  รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำน 

สังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กำรเภสัชกรรม 
  

 ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
และทดสอบทางจิตวิทยาในหัวข้อ แบบทดสอบสมรรถภาพในการปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงาน ต าแหน่ง เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 จ านวน 33 อัตรา สังกัดหน่วยงานต่างๆ  
ในองค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้ปิดรับสมัครไปแล้ว นั้น 
 

 องค์การเภสัชกรรมโดยฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ได้ท าการตรวจสอบคุณสมบัติและแบบทดสอบ
สมรรถภาพในการปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ  
  

                ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ก าหนด ณ สโมสรพนักงำนองค์กำร
เภสัชกรรม ชั้น 2 โดยก าหนดประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 กรกฎำคม 2565 เวลา 15.00 น.         
ที่ www.gpo.or.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

                     
 

  (นางสาวดนตรี  เกษสุวรรณสิงห์) 
  รองผู้อ านวยการ ท าการแทน 

  ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
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เรื่อง  รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำน   
สังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กำรเภสัชกรรม 

 
1. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0320) แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1 กองตรวจสอบคุณภาพทาง            
    จุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ     (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.10 น.)           
                         1.1  นางสาวจิราภรณ์   เต็มธนาภัทร์ 

  

2. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0954) แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทาง           
    จุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ    (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.10 น.)  
      2.2  นายธนวิน   หาญชาญชัย 
      2.1  นางสาวชญานิศ   สุเฌอ 
 

3. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1964) แผนกศูนย์ควบคุมเอกสาร กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
       (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.)  
   3.1   นายจิรพงศ ์  วงศ์ทา 
 

4. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0655) กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ  
       (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.)  
   4.1   นายคณิศร  ลภัชวรานนท์ 
   4.2   นางสาวปิยาภา  แก้วฉาย 
 

5. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1624) แผนกพัฒนาระบบคุณภาพ 1 กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ  
       (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.)  
 5.1   นางสาววรกมล  สังขสูตร์ 
   5.2   นางสาวโชติกา  ศรีวิชัย 
 

6. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1450) แผนกพัฒนาระบบคุณภาพ 3 กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
       (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.)   
 6.1   นางสาวปัณฑิตา  ลีลากรกิจ 
    

7. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0897) แผนกมาตรฐาน GMP กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
       (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.)   
 7.1   นางสาวสิริญภัทฒ ์  กฤษณกาญจน์ 
 

8. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0917)(1096) แผนกพัฒนาระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ 
        (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.10 น.)  
 8.1   นายพิชญุตม์  บุญมาพงษ์ 
   8.2   นางสาวเมธาพร  สุมโนจิตราภรณ์ 
   8.3   นางสาวพิมพกานต ์ ชาอุ่น 
   8.4   นางสาวปัญญาพร  ปัณนะพงษ ์
   8.5   นายธีรภัทร  ชวนตระกูล  
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9. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0701) แผนกพัฒนากระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ 
        (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.10 น.) 
 9.1   นางสาวกัญญนันทน์ ธนเศรษฐวิทย์   
   9.2   นางสาวธัญวรัตม์  ไชยแก้ว 
   9.3   นางสาวเจตน์รดา  หุ่งเฮง 
 

10. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1380) แผนกพัฒนาวิธีวิเคราะห์ กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ 
         (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.10 น.)  
 10.1   นางสาวสุรชัฎา  แก้วประชา 
          10.2   นายต่อพงษ ์  สังข์ศิลปชัย 
          10.3   นางสาววณิชชา  อ่อนสง่า 
 

11. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0357) แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ  
         (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.10 น.) 
 11.1   นางสาวณัฐชา  วสุจรูญวงศ์ 
          11.2   นางสาวกษมา  สวัสดิกานนท์ 
   

12. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1916) แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ  
         (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.10 น.) 
 12.1   นางสาวกัญญาพัชร พิเศษกลุ 
 

13. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0038) แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
                 - ไม่มีผู้สมัคร -             

 

14. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (0814)(0827) แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 2 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ 
            - ไม่มีผู้สมัคร - 

 

15. ต าแหน่งนักการตลาด 5 (1771) กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย 
             (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.) 
 15.1   นายณัฐธัญ  พรายงาม 
         15.2    นางสาวพิชญา  ฟูสิริพงษ ์
         15.3    นายธนกร  สรภัคธนานนท์ 
         15.4    นางสาวพนิตสุภา  สุขพิพัฒน์  
16. ต าแหน่งนักการตลาด 5 (0089)(0559)(2101) แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ  
     ฝ่ายการตลาดและการขาย       (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.) 

               16.1    นายธนูเทพ  ชาลี 
         16.2    นายพชร  เที่ยงค าด ี

 

17. ต าแหน่งนักการตลาด 5 (1583) แผนกวางแผนการตลาดภาครัฐและภาคเอกชน กองการตลาด           
      ฝ่ายการตลาดและการขาย      (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.) 

                 17.1    นายพัชรากร  เพียงงาม 
         17.2    นางสาวเบญจพร  เศวตไกรพ 
         17.3    นางสาวสนธิพร  นิลสนธิ  
 
 



4 
 

18. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (1112) แผนกส ารองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์      
     ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์   (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.10 น.) 

               18.1    นางสาวธัญญกัญจน์ จันทรประสิทธิ์  
 18.2   นางสาวสิริมนต์  ทองพระพักตร์ 
              18.3   นายคัณธารัตน์  ปรีชาชาญ   

        18.4   นางสาววิสสุตา  กัยวิกัยโกศล   
                               18.5    นางสาวธัญญลักษณ์  แซ่ภู่     
   

19. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1507) กลุ่มงานประกันคุณภาพ กองงานประกันคุณภาพ ฝ่ายสมุนไพรและเภสัเคมีภัณฑ์ 
                                           - ไม่มีผู้สมัคร – 

 

20. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1950) แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1 กองบริหารระบบคุณภาพ 1               
      การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1    (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.) 
                               20.1   นางสาวพิชญา  เรืองสังข์ 
    

21. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1958)(2462) แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 2 กองบริหารระบบคุณภาพ 1        
     การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1   (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.)   
                               21.1   นางสาวเบญจมาศ  คุ้มแก้ว 
        21.2   นางสาวอัชฌาริกา  ทองจันทร์ 

  

22. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (2443) แผนกงานสนับสนุนระบบคุณภาพ กองบริหารระบบคุณภาพ 2 การประกัน 
     คุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1  (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.) 

22.1   นางสาวศุภานัน  มุลกุณี 
    

23. ต าแหน่ งเภสัชกร 5 (2441) แผนกงานมาตรฐานกระบวนการผลิต  กองมาตรฐานการผลิต                   
     การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1    (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.)  

23.1   นางสาวสมิตาณัน  จันทมาศ 
 

24. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1363) แผนกประกันคุณภาพชีววัตถุ กองประกันคุณภาพชีววัตถุ การประกันคุณภาพ     
     ชีววัตถุ     
        - ไม่มีผู้สมัคร –     

 

25. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (2490)(2502) แผนกประกันคุณภาพวัคซีน กองประกันคุณภาพวัคซีน การประกัน 
     คุณภาพชีววัตถุ    (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.10 น.) 

25.1   นายสุรศักดิ์  อินทร์ลับ 
   25.2   นางสาวพรพรรณ  ศรีกลัด 

 

26. ต าแหน่งเภสัชกร 5 (2486) แผนกบรรจุ 2 กองการบรรจุ โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ      
      (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.10 น.) 

26.1   นางสาวปวีณวิชญ ์  ช านาญ 
   26.2   นายเตชินท์  จรุงธนะกิจ 
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27 ต าแหน่งเภสัชกร 5 (1011) แผนกผลิตภัณฑ์ยา กองปฏิบัติการทะเบียน ฝ่ายทะเบียนและกฎหมาย 
     ผลิตภัณฑ์   (ล าดับที่ 27.1 – 27.7  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.) 
                    (ล าดับที่ 27.8 – 27.14  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.10 น.) 
                    (ล าดับที่ 27.15 – 27.21  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.) 

27.1   นายอิศราภิวัฒน์  ประเสริฐสังข์ 
27.2   นางสาวณัฐปัถย์  ทองห่อ 
27.3   นางสาวรินทร์ลดา  วัชรเลิศวาณิช 
27.4   นางสาวปิยธิดา  แก้วประดิษฐ์ 
27.5   นางสาวกัญณภัทร  โฉมงาม 
27.6   นายธัญเทพ  มุ่งปั่นกลาง 
27.7   นางสาวปนัดดา  เริ่มสุข 
27.8   นางสาวพานีนาฎ  ศรีถนอมวงศ์ 
27.9   นายวิชญ์ศรุต  เสรีมงคลสุข 
27.10   นางสาวเบญญาภา อุไรสกุล 
27.11   นางสาวพิชชาอร  มั่นเมือง 
27.12   นางสาวณัฐกมล  เต็มวงษ์ 
27.13   นายอธิษฐ์  รัตนวราหะ 
27.14   นางสาวสาธิดา  แจ้งเจริญ 
27.15   นางสาวปริณดา  พงษ์เสวลักษณ์ 
27.16   นางสาวนัทกานต์ พานิชยิ่ง 
27.17   นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วลังกา 
27.18   นายปริญญา  มุสิกะพงศากุล 
27.19   นางสาวภชรบงกช สุขมี 
27.20   นางสาวณัฐชา  บูรพาชน 
27.21   นางสาวทิพยาภรณ์ กาวชู 
 
 

 

 


