
 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม 
เรื่อง รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง 

สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม 
---------------------------------------- 

 ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบ
ข้อเขียน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน 
จ านวน 13 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจ า จ านวน 25 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 35 อัตรา             
รวมจ านวน 73 อัตรา ไดย้ื่นเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือก นั้น 
 

 องค์การเภสัชกรรมโดยฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ได้ท าการตรวจสอบเอกสารของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบ
ข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 
 

 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 วันที่สอบสัมภำษณ์ สถำนที่สอบสัมภำษณ์ 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565  - อาคารอ านวยการ องค์การเภสัชกรรม  (อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี) 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 
 - สโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2  องค์การเภสัชกรรม          
   (ถนนพระราม 6) 

 
 ก าหนดประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กรกฎำคม 2565 เวลา 15.00 น สามารถติดตาม
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ได้ทางเว็บไซต์ www.gpo.or.th ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
 

 
  
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่   12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 

           
 (นางศิริกุล  เมธีวีรังสรรค์) 

รองผู้อ านวยการ ท าการแทน 
ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 

 



 
 

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง 
สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม 

----------------------------------------- 
 

พนักงำน 
 

1. ต าแหน่งบุคลากร 4 (2285) แผนกวิเคราะห์ข้อมูลทุนมุนษย์ กองกลยุทธ์และนโยบายทุนมนุษย์ 
    ฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์    (สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.) 
 

 1.1  103003 นายศิวกร  มะลิ 
 

2. ต าแหน่งบุคลากร 4 (0429) แผนกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ 
   (สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.) 
 

  2.1  104001  นายณัฐพล  เขียวเฉกนิล 
  2.2  104002 นางสาวธนิษฐา   เจริญพงศ์ 
  2.3  104003 นางสาวอภิษฐา  แห่งวงศ์งาม 
  2.4  104005 นางสาวกฤตยลักษณ์  บุญยะรัตน์ 
  2.5  104006 นางสาวกรกนก   สมงาม 
  2.6  104007 นางสาวธมลวรรณ   ประดิษฐ์ 
  2.7  104008 นายภานุพงศ์   งามศิริ 
   2.8  104010   นายพลวัตร            วงศ์สาวัตร 
 

3. ต าแหน่ง วิศวกร 4 (1306) โรงงานผลิตยารังสิต 1   (สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.) 
   

  3.1 106002 นายพิชาภพ   พิมสุด 
  3.2 106011 นายวีระชัย   คิ้ววิจิตร 
 

4. ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4 (2592) แผนกควบคุมคุณภาพวัคซีน 2 กองประกันคุณภาพวัคซีน การประกัน 
    คุณภาพชีววัตถ ุ    (สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.10 น.) 
 

  4.1 108008 นางสาวกุลวานีย์   ปาทาน 
  4.2 108017 นางสาวสุนิสา   ทรงสาตร์ 
   

ลูกจ้ำงประจ ำ 
 

1. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ป.ตรี (40349) แผนกผลิตเครื่องมือแพทย์ กองเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตราย           
    ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์      (สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.10 น.) 
  

  1.1 201016 นางสาวนัจกร   จันทร์ด า  
  1.2 201018 นางปาริชาติ   บุญเกตุ    

1.3      201034 นางสาวกนกวรรณ   โพธิ์นุช  
1.4      201038 นางสาวจิตติมา   สาริบุตร 
1.5    201043 นางสาวลักษมณ   อาจคิดการ 
                                                                                         2. ต าแหน่ง... 
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2. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ปวส. (32531) แผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
   (สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.) 
    

  2.1 207008 นายอศลย์   รวยมา 
  2.2 207025 นางสาวกนกวรรณ   สงวนงาม 
  2.3 207028 นางสาวสุมนตรา  บัวเบา 
  2.4 207040 นางสาวนริศรา   สิงห์งาม    
   

3. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.6 วิทย์ (10566)  แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์                
     ฝ่ายประกันคุณภาพ    (สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.) 
 

   3.1 218001 นางสาวสุธาสินี จีนฉาย 
  3.2 218007 นางสาวธัญญรัตน์   อ่วมอนงค์ 
  3.3 218008 นางสาวณัฐนรี   พงษ์รื่น 
  3.4 218009 นางสาวนนทิยา  ชื่นจิตร 
  3.5 218010 นายนะอีม   นาวาวี 
  3.6 218011 นางสาวกนกวรรณ   เพ็ชรักษ์ 
 

4. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.6 (00097-98) กลุ่มการผลิต 2 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
    (สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.10 น.) 
 

   4.1 219001 นางสาวกมลชนก กันตะสุข 
  4.2 219002 นายวัชรพล   คงเสรีด ารง 
  4.3 219003 นางสาวณัฐธิดา  เดชเพ็ชร 
  4.4 219009 นางสาวสว่างจิตต์   แสนกล้า 
  4.5 219012 นางสาวกัญญารัตน์   ช้างกระทัด 
  4.6 219020 นายเจษฎางค์  ไทยเขียว 
  4.7 219022 นางสาวจิณห์วรา   กาทอง 
  4.8 219025 นายสหรัถ   แก่นใน 
  4.9 219026 นายคณิน   ปฏิโกศล 
  4.10 219027 นางสาวจิรพรรณ   ผดุงกิจ  
  4.11 219029 นางสาวชุติวรรณ   กุศลจิตกรณ์ 
 

5. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.6 (00701) แผนกงานผลิต 2 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
   (สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.) 
 

  5.1 220002 นายสรวิศ  คงทน 
  5.2 220003 นายณฐพล  โพธิมาก 
  5.3 220008 นางสาวเกษรินทร์  รุจิศักดิ์ 
  5.4 220010 นายชนายุทธ  บัวแย้ม 
  5.5 220011 นางสาววิชุรดา  ปุ่นสกุล 
  5.6 220016 นายวุฒิวัฒน์  ยุระไชย 

                                                                                                                5.7 220021... 
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  5.7 220021 นายทรงพล  พงษ์เพ็ชร 
  5.8 220030 นางสาวอรวรา  มังสังข์ 
  5.9 220039 นางสาววนิดา พรหมปฏิมา 
 

6. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ม.6 (01040) แผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภาค กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์  
    ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์     (สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.10 น.) 
 

  6.1 221001 นางสาวกมลพรรณ  บัณฑิตนุกูล 
  6.2 221005 นางสาวณัฐรัตน์  บัวดวง 
  6.3 221007 นายศุภนิตย์  บุญทวี 
  6.4 221016 นายกริช  เจริญศิริ 
  6.5 221021 นางสาวสุรัสวดี  คชรัตน์ 
 
 

ลูกจ้ำงช่ัวครำว (สิ้นสดุสัญญำจ้ำง 31 ธันวำคม 2565) 
 

1. ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41379-81) แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1 กองบริหารระบบคุณภาพ 1  
    การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1        (สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.) 
 

   1.1      305002  นายชิษณุพงศ์           เทพมณี 
   

2. ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41382)(41385)(41388)(41391-95) แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 4      
    กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
       (สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.) 
 

   2.1 306005 นายทวีเกียรติ   ทรัพย์ปรุง 
   2.2 306010 นางสาวพรธีรา   ค าใจหนัก 
   2.3 306013 นางสาวฉัตรฑริกา   ม่วงสีตอง 
      
         

3. ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (40148) แผนกงานสนับสนุนระบบคุณภาพ กองบริหารระบบคุณภาพ 2        
    การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1       (สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น.) 
 

 3.1 308009 นางสาวธนกร  เต็มลักษมี 
  

4. ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41399)(41400) แผนกงานชีววิเคราะห์ กองการควบคุมคุณภาพ 1 การประกัน 
    คุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1        (สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.10 น.) 
 

  4.1 309001 นางสาวดุสิตา  ทองเปี่ยม 
      
                                                                        

5. ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (41410)(42003)(42009) แผนกงานวิเคราะห์ 1 กองการควบคุมคุณภาพ 2  
    การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1     (สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.10 น.) 
 

  5.1 311001 นางสาวพิมพ์พักตร์  เสนพรหม   
                                                                                                                   6. ต าแหน่ง...  
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ลูกจ้ำงช่ัวครำว (สิ้นสดุสัญญำจ้ำง 31 สิงหำคม 2566) 
  

6. ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี (42325)(42564)(42236)(42413)(42395) โรงงานผลิตยารังสิต 1     
   (สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.10 น.) 
           

  6.1 314001 นางสาววณิชา  ศิริยามัน 
  6.2 314002 นางสาวอรอนงค์  สมภักด ี
  6.3 314010 นางสาวน้ าเพชร  ล้ าประเสริฐ 
  6.4 314011 นางสาวสิริกร  แสงกระจ่าง 
  6.5 314016 นางสาวอภิญดา  ปู่มั่นคง 
  6.6 314017 นายปฏิภาน  พ่ึงสุขแดง 
  6.7 314023 นางสาวณภัคภัทร  บัวบุตร 
  6.8 314027 นางสาวศันสนีย์  ใจค า 
  6.9 314029 นายมาโนชญ์  มั่นประเสริฐ 
  6.10 314035 นางสาวปรีญาวัลย์  ปรุงใจ 
  6.11 314037 นางสาวมานิตา  บุติลา 
  6.12 314041 นางสาวกุลปรียา  เพ็ญโพธิ์ 
  6.13 314047 นางสาวจุฑารัตน์  มั่นเจริญทรัพย์ 
  6.14 314059 นางสาวสุวรรณา  สุตกุล 
  6.15 314069 นางสาวศิริลักษณ์  เมติเจียม 
  6.16 314075 นางสาวชลธิชา  เติมจันทึก 

 

ลูกจ้ำงช่ัวครำว (สิ้นสดุสัญญำจ้ำง 31 สิงหำคม 2567) 
 

7. ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ม.6 (10837) แผนกคลังพัสดุ กองสนับสนุนการผลิต ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
    (สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.) 
  7.1 316001 นายจิรกิตติ์  พันธุ์สุขเลิศ  
 7.2 316003 นายหัสวรรษ  เอ่ียมมา 
   

8. ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ม.3/ม.6 (01126) แผนกผลิตวัตถุดิบกัญชา กองผลิตภัณฑักัญชา ฝ่ายสมุนไพรและ 
     เภสชัเคมีภัณฑ์     (สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.) 
 

  8.1 317001 นายวิทยา  วงษ์เกตุ 
 
 

--------------------------------------------- 
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