
  
 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม 
เรื่อง  รำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งใหท้ดลองงำนในต ำแหน่ง                                           

นักกำรตลำด 5 เภสัชกร 5 เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ 5 และเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม 
  

 ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก และบรรจุ
เป็นพนักงานทดลองงานในต าแหน่ง นักการตลาด 5 เภสัชกร 5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 จ านวน       
9 อัตรา สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้ปิดรับสมัครไปแล้ว นั้น 
 องค์การเภสัชกรรมโดยฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ได้ท าการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร              
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 
 ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ก าหนด ณ สโมสรพนักงำนองค์กำร
เภสัชกรรม ชั้น 2 โดยก าหนดประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. 
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอ านวยการ องค์การเภสัชกรรม และท่ี www.gpo.or.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  มกราคม พ.ศ. 2564 
 

 
  (นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล) 

  รองผู้อ านวยการ ท าการแทน 
  ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 

http://www.gpo.or.th/
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เรื่อง  รำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งใหท้ดลองงำนในต ำแหน่ง                                           

นักกำรตลำด 5 เภสัชกร 5 เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ 5 และเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม 

 
 

1. นักการตลาด 5 (0582)  สังกัดแผนกวางแผนการตลาดภาครัฐและภาคเอกชน กองการตลาด ฝ่ายการตลาด 
    และการขาย   (สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 มกราคม 2564  เวลา 09.00 น) 
  1.1 น.ส.พิมพ์วดี    ทิพย์ชัย  
  1.2  น.ส.ปานพัชร   ณ เชียงใหม่ 
  1.3 น.ส.ภสัร์ชยาน ์  พรรณภัทราพงษ์ 
  1.4 น.ส.ธิติญาภรณ ์  ชูสุวรรณ ์  
  1.5 น.ส.วภิาว ี  พุทธสิริกุล 
    

2. นักการตลาด 5 (0015) สังกดัแผนกการขายเขต กทม. และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย      
   (สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 มกราคม 2564  เวลา 09.00 น)     
  2.1   น.ส.ภัสร์ชยาน ์  พรรณภัทราพงษ์  
  2.2   น.ส.ชนนิกานต์  คูสว่างศรี 
  

3. เภสัชกร 5 (1491) สั งกัดแผนกร้านค้า 4กองการขายภาคเอกชน ฝ่ ายการตลาดและการขาย    
   (สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 มกราคม 2564  เวลา 13.00 น)   
   3.1   นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรียารักษ์ 
   3.2   นายอัตถ ์  ค าโพธิ์ 
   3.3   นางพลอยไพลิน  รุ่งเรือง 
 

4. เภสัชกร 5 (2035) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 
ฝ่ายประกันคุณภาพ   (สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 มกราคม 2564  เวลา 09.00 น) 
  4.1   น.ส.ทรรศยา  แสงเจือ  
  4.2   น.ส.จรัสศรี  เกิดส าราญ 
       

 5. เภสัชกร 5 (2495) สังกัดแผนกประกันคุณภาพวัคซีน กองประกันคุณภาพวัคซีน การประกันคุณภาพชีววัตถุ         
     (สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 มกราคม 2564  เวลา 13.00 น) 
  5.1   น.ส.ธิติญาภรณ์  ชูสุวรรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 

6. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5... 
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6 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 (0948) สังกัดแผนกจัดซื้อ 1 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
   (สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 มกราคม 2564  เวลา 09.00 น) 
  6.1   นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรียารักษ์ 
  6.2   น.ส.ชนนิกานต์  คูสว่างศรี 
  6.3   น.ส.ปานพัชร  ณ เชียงใหม ่
  6.4   น.ส.ชุติกาญจน์  ฟู่เจริญ 
  6.5   นายวชิร  มาลีวัตร์ 
  6.6   นายธนกร  ลีลาลัย  
  6.7   นายอัตถ ์  ค าโพธิ์ 
  6.8   น.ส.วิภาวี  พุทธสิริกุล 
  6.9   น.ส.ลลิตภัทร  อนันตโชคชัย 
     

7. เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (0530) สังกัดกองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
   (สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 มกราคม 2564  เวลา 13.00 น) 
  7.1   น.ส.ชุติกาญจน์  ฟู่เจริญ  
  7.2   น.ส.เกล็ดดาว  ธิมา  
  7.3   น.ส.จรัสศรี  เกิดส าราญ   
 

8. เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (1200) สังกัดแผนกส ารองวัตถุดิบ 2 กองจัดซื้อและส ารองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์  (สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 มกราคม 2564  เวลา 13.00 น) 
  8.1   น.ส.ทรรศยา  แสงเจือ  
  8.2   น.ส.เกล็ดดาว  ธิมา 
  8.3   น.ส.อคิราภ์  สามห้วย   
 

9 เจ้าหน้าที่ พัสดุ  5 (0664) สังกัดแผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนกลาง กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์           
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์   (สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 มกราคม 2564  เวลา 13.00 น) 

9.1   นายวชิร  มาลีวัตร์  
  9.2   นายธนกร  ลีลาลัย 
  9.3   น.ส.อคิราภ ์  สามห้วย 
  9.4   นางพลอพไพลิน  รุ่งเรือง 
  9.5   น.ส.ลลิตภัทร  อนันตโชคชัย 

    
 
  

  
 
 
 

 


