เลขที่ นอ03-ต.ค./60
(สาเนาคู่ฉบับ)
ประกาศองค์การเภสัชกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างๆ
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
---------------------------------------ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จานวน
30 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจา จานวน 9 คน ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 176 คน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ นั้น
องค์การเภสัชกรรม โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด ได้ทาการสอบสัมภาษณ์
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ปรากฏรายชื่ อผู้ ผ่ านเกณฑ์ก ารสอบสั มภาษณ์และมีสิ ทธิเ ข้ารับ การทดสอบปฏิ บัติงาน
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ
ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานตามวันที่กาหนด ตั้งแต่เวลา
08.00 - 16.00 น. โดยกาหนดประกาศผลการทดสอบปฏิ บัติงานวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น.
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอานวยการ องค์การเภสัชกรรมและทางเวปไซต์ www.gpo.or.th
สาหรับลาดับที่ 4.5 - 4.6 ให้ขึ้นบัญชีสารองไว้มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
(นางอภิชชา โยธาประเสริฐ)
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ทาการแทน
ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม

.

เลขที่ นอ03-ต.ค./60
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างๆ
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
-----------------------------------

พนักงาน
 วุฒิปริญญาโท
1. ตาแหน่ง นักวิจัย 4-5 (2313) สังกัดกลุ่มศึกษาชีวสมมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.1
1.2
1.3
1.4

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย

จุฑาทิพย์
ปรียาพรรณ
ณัฐกานต์
สุเมธ

พันธ์รูปท้าว
ศรีพลอย
หนูรุ่น
คุณเสงี่ยม

ทดสอบปฏิบัติ 17 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 18 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 19 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 22 ม.ค.61

 วุฒิปริญญาตรี
2. ตาแหน่ง วิศวกร 4 (1992) สังกัดโรงงานผลิตยารังสิต 1
(ทดสอบปฏิบัติที่องค์การเภสัชกรรม สาขา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี)
2.1 นาย นิติพัฒน์

สุรีย์พงษ์

ทดสอบปฏิบัติ 18 ม.ค.61

3. ตาแหน่ง วิศวกร 4 (1670)(1091) สังกัดโรงงานผลิตยารังสิต 1
(ทดสอบปฏิบัติที่องค์การเภสัชกรรม สาขา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี)
3.1 นาย ธนาณัติ
3.2 นาย เภิร์นชัย
3.3 นาย สรณัฏฐ์

แสนกุย
สมหมาย
จันทรโชติ

ทดสอบปฏิบัติ 17 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 18 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 19 ม.ค.61

4. ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 4 (0343) สังกัดแผนกมาตรฐานชีววัตถุ 2 กองมาตรฐานชีววัตถุ ฝ่ายประกันคุณภาพ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ธีรภัทร
ชุลีพร
อโรชา
ศุภกานต์
กรชนก
นิภา

พุ่มขุน
เงินนาค
นุ่มนวล
กันชัยเทพ
ธราวัฒน์ชานนท์
นาสมจิตร

ทดสอบปฏิบัติ 15-16 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 17-18 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 19 และ 22 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 23-24 ม.ค.61
สารอง 1
สารอง 2
/5. ตาแหน่ง......

เลขที่ นอ03-ต.ค./60

-25. ตาแหน่ง นิติกร 4 (2572) สังกัดกลุ่มงานวินัย กองแรงงานสัมพันธ์และวินัย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5.1 น.ส. ขวัญดาว
5.2 น.ส. อัญชิสา
5.3 น.ส. ชัญญา

สัมมาทัต
รัตนวินิจกุล
รุจิเรกานุสรณ์

ทดสอบปฏิบัติ 15-16 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 17-18 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 22-23 ม.ค.61

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

6. ตาแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 (2528) สังกัดฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
6.1 นาย วิธวัตร

สารสิทธิ์

ทดสอบปฏิบัติ 17 ม.ค.61

7. ตาแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 (2374)(2379) สังกัดแผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ
ฝ่ายประกันคุณภาพ
7.1 น.ส. สโรณี

เมียเซฟ

ทดสอบปฏิบัติ 18 ม.ค.61

8. ตาแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 (2380) สังกัดกองการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1
(ทดสอบปฏิบัติที่องค์การเภสัชกรรม สาขา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี)
8.1 น.ส. สุกัญญา
8.2 น.ส. สดุดี
8.3 น.ส. มีนา

สิริพัฒนานุกุล
ผลมะขาม
เฟื่องแก้ว

ทดสอบปฏิบัติ 15 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 15 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 15 ม.ค.61

 วุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
9. ตาแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (2568-2570) สังกัดกลุ่มการผลิต 2 โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
9.1 นาย ณัชพล

บุญญาดีวงศ์

ทดสอบปฏิบัติ 17-19 ม.ค.61

10. ตาแหน่ง พนักงานพัสดุ 2 (0857)(0890) สังกัดแผนกสารองวัตถุดิบ 3 กองจัดซื้อและสารองวัตถุดิบ
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
10.1 นาย คณัสนันท์
10.2 นาย สุธิภาส

หลิ่วสุวรรณ
แซ่โค้ว

ทดสอบปฏิบัติ 22-23 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 24-25 ม.ค.61

11. ตาแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0806) สังกัดแผนกร้านค้า 4 กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
(ทดสอบปฏิบัติที่ ร้านยาองค์การเภสัชกรรม สาขาเทเวศน์)
11.1 นาย ปิยะพงษ์

รุ่งวิทยาพล

ทดสอบปฏิบัติ 15-17 ม.ค.61
/12. ตาแหน่ง.....
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12. ตาแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0566) สังกัดแผนกบริหารการสั่งซื้อ 2 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
12.1 น.ส. ชลธิชา

อาจสกุล

ทดสอบปฏิบัติ 16-18 ม.ค.61

13. ตาแหน่ง พนักงานการขาย 2 (0526) สังกัดแผนกบริหารการสั่งซื้อ 3 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
13.1 นาย อรรถพล

ศิริปาลกะ

ทดสอบปฏิบัติ 16-18 ม.ค.61

14. ตาแหน่ง พนักงานพัสดุ 2 (0857)(0890) สังกัดแผนกสารองวัตถุดิบ 3 กองจัดซื้อและสารองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ 15. ตาแหน่ง พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ 2 (0597) สังกัดแผนกสารสนเทศการบริหาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักอานวยการ
15.1 น.ส. ปราณปรียา ยุรศักดิ์

ทดสอบปฏิบัติ 24 ม.ค.61

16. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหาร 4 (0283) สังกัดแผนกจัดการสิ่งพิมพ์ กองการพิมพ์ ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
16.1
16.2
16.3
16.4

นาง
น.ส.
นาย
น.ส.

ปรียาภรณ์
ขวัญฤทัย
ภาวุฒิธร
วรวรรณ

อ่อนระยับ
เกษดี
พูลทวี
วรวาทิน

ทดสอบปฏิบัติ 15 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 16 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 17 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 18 ม.ค.61

/ลูกจ้างประจา.....
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ลูกจ้างประจา
 วุฒิปริญญาตรี
17. ลูกจ้างประจา (2132) สังกัดแผนกการขายเขตภาคเหนือและภาคใต้ กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย
17.1 น.ส. กนกวรรณ
17.2 น.ส. อรยา
17.3 นาย วีระยุทธ

สาสะเดาะห์
กลิ่นอาไพ
สุวรรณเนตร

ทดสอบปฏิบัติ 17 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 17 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 17 ม.ค.61

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
18. ลูกจ้างประจา (2201) สังกัดแผนกศูนย์ควบคุมเอกสาร กองบริหารเอกสารประกันคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
18.1 น.ส. วันวิสาข์

สุริวงค์

ทดสอบปฏิบัติ 15-17 ม.ค.61

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

19. ลูกจ้างประจา (2537)(2538) สังกัดแผนกแผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
19.1
19.2
19.3
19.4

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

กาญจนพรรณ
พิมพ์อาภา
น้าทิพย์
นพิชญ์ธิญา

ไทรทอง
โพธิ์ลิบ
จิตต์ซื่อ
แสงกล้า

ทดสอบปฏิบัติ 15 และ 18 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 16 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 17 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 15 ม.ค.61

ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 กย.62)
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
20. ลูกจ้างชั่วคราว (2320-2321) สังกัดกองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
20.1 น.ส. ชฎาพร

ยืนยาว

ทดสอบปฏิบัติ 19 ม.ค.61

21. ลูกจ้างชั่วคราว (2291) สังกัดแผนกบริหารงานทั่วไป กองอานวยการ โรงงานผลิตยารังสิต 1
(ทดสอบปฏิบัติที่องค์การเภสัชกรรม สาขา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี)
21.1 น.ส. จริยาพร

ภูดวงสอ

ทดสอบปฏิบัติ 15 ม.ค.61
/22. ลูกจ้างชั่วคราว.....

เลขที่ นอ03-ต.ค./60

-522. ลูกจ้างชั่วคราว (2121) สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา
- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
23. ลูกจ้างชั่วคราว (2031) สังกัดกองธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายการตลาดและการขาย
23.1 นาย กฤษณะ

แก้วเรือนทอง

ทดสอบปฏิบัติ 18-19 ม.ค.61

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์
24. ลูกจ้างชั่วคราว (2107-2114) สังกัดกองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ
24.1 นาย เด่นเดชา
24.2 นาย ธวัชชัย

ปั้นจาด
มูลขุนทด

ทดสอบปฏิบัติ 18 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 23 ม.ค.61

25. ลูกจ้างชั่วคราว (2309) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา
ฝ่ายประกันคุณภาพ
- ผู้สมัครไม่มาสอบสัมภาษณ์ 26. ลูกจ้างชั่วคราว (2017) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา
ฝ่ายประกันคุณภาพ
26.1 นาย อดิศร

แก้วจุฑามณี

ทดสอบปฏิบัติ 16-17 ม.ค.61

27. ลูกจ้างชั่วคราว (2128) สังกัดกลุ่มควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
27.1 น.ส. วิลาวัณย์

ลูกอินทร์

ทดสอบปฏิบัติ 17 ม.ค.61

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

28. ลูกจ้างชั่วคราว (2024)(2294)(2420) สังกัดแผนกงานผลิต 1 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
(ทดสอบปฏิบัติที่องค์การเภสัชกรรม สาขา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี)
28.1 นาย นพพร
28.2 นาย อดิเรก

สีอุดตะ
พิมพา

ทดสอบปฏิบัติ 16 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 17 ม.ค.61
/29.ลูกจ้างชั่วคราว.....

เลขที่ นอ03-ต.ค./60
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29. ลูกจ้างชั่วคราว (2027)(2136)(2464)(2467) สังกัดแผนกงานผลิต 4 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
(ทดสอบปฏิบัติที่องค์การเภสัชกรรม สาขา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี)
29.1 น.ส. บุณยานุช
29.2 น.ส. ลลิตา
29.3 นาย จิระพล

ชาญชานิ
ทองทิว
หงษ์ร่อน

ทดสอบปฏิบัติ 15-16 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 15-16 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 15-16 ม.ค.61

30. ลูกจ้างชั่วคราว (2242-2243) สังกัดแผนกงานคลังสารองวัตถุดิบ กองการคลังสารอง โรงงานผลิตยารังสิต 1
(ทดสอบปฏิบัติที่องค์การเภสัชกรรม สาขา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี)
30.1 นาย วิทยา
30.2 นาย อัฐพงษ์

บุญมา
นุ่มมีศรี

ทดสอบปฏิบัติ 15 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 15 ม.ค.61

 วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

31. ลูกจ้างชั่วคราว (2497 - 2499) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภาค กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
31.1 น.ส. อารีรัตน์

หะริตา

ทดสอบปฏิบัติ 15-16 ม.ค.61

32. ลูกจ้างชั่วคราว (2038)(2070) สังกัดแผนกสารองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและสารองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
32.1 นาย สิปปการ

หมันหลี

ทดสอบปฏิบัติ 15 ม.ค.61

33. ลูกจ้างชั่วคราว (2344 - 2351) สังกัดกองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
33.1 นาย ชาญวิทย์

เศรษฐิวัฒน์

ทดสอบปฏิบัติ 15-16 ม.ค.61

34. ลูกจ้างชั่วคราว (2234)(2358-2359)(2244-2245) สังกัดแผนกสารองผลิตภัณฑ์องค์การ กองคลังและกระจาย
ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
34.1 นาย ศดานันท์

รักษาเขตร์

ทดสอบปฏิบัติ 15-16 ม.ค.61

35. ลูกจ้างชั่วคราว (2371-2379)(2488-2491) สังกัดแผนกบรรจุยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ายผลิตยา
35.1 นาย อนันทพร
35.2 น.ส. บัญจวรรณ

นามหอม
อ่อนจู

ทดสอบปฏิบัติ 15-17 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 15-17 ม.ค.61
/36. ลูกจ้างชั่วคราว.....
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เลขที่ นอ03-ต.ค./60

36. ลูกจ้างชั่วคราว (2338-2340)(2062)(2067-2069) สังกัดแผนกบรรจุยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา
36.1 น.ส. มณีรัตน์

เหล่าบัวดี

ทดสอบปฏิบัติ 16-18 ม.ค.61

37. ลูกจ้างชั่วคราว (2077-2080) สังกัดแผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา
37.1 นาย เนติ

ดาเอี่ยม

ทดสอบปฏิบัติ 22-24 ม.ค.61

38. ลูกจ้างชั่วคราว (2088-2095)(2328)(2105) สังกัดแผนกยาเม็ด 3 กองเภสัชกรรม 3 ฝ่ายผลิตยา
38.1 น.ส. พีรดา
38.2 น.ส. ปิยวรรณ

พึ่งกุศล
ชื่นเจริญ

ทดสอบปฏิบัติ 23-24 ม.ค.61
ทดสอบปฏิบัติ 18-19 ม.ค.61

39. ลูกจ้างชั่วคราว (2484-2486) สังกัดแผนกจัดการสิ่งพิมพ์ กองการพิมพ์ ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
39.1 น.ส. สิดาพร

ลอยวัฒนกุล

ทดสอบปฏิบัติ 19 ม.ค.61

ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี)
 วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

40. ลูกจ้างชั่วคราว (2001)(2154) สังกัดแผนกงานผลิต 3 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
(ทดสอบปฏิบัติที่องค์การเภสัชกรรม สาขา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี)
40.1 นาย อภิเดช

พุฒิวรรธนะ

ทดสอบปฏิบัติ 15-16 ม.ค.61

41. ลูกจ้างชั่วคราว (2150)(2155-2156)(2160)(2165) สังกัดแผนกงานผลิต 4 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
(ทดสอบปฏิบัติที่องค์การเภสัชกรรม สาขา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี)
41.1 นาย ศราวุธ

สิริพัฒนานุกุล

ทดสอบปฏิบัติ 15-16 ม.ค.61

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

