สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศองค์การเภสัชกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงาน
ในตาแหน่ง นักการตลาด 5 เภสัชกร 5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5
สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
-----------------------------------ตำมประกำศองค์กำรเภสัชกรรม ลงวันที่ 13 มกรำคม 2564 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้
ทดลองงำนในต ำแหน่ ง นั กกำรตลำด 5 เภสั ชกร 5 เจ้ ำหน้ ำที่ จั ดซื้ อ 5 และเจ้ ำหน้ ำที่ พั สดุ 5 จ ำนวน 9 อั ตรำ
เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ นั้น
ฝ่ ำ ยบริ ห ำรทุ น มนุ ษ ย์ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด ได้ ท ำกำรสอบสั ม ภำษณ์ เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ปรำกฏรำยชื่อผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำน ดังนี้
1. นักกำรตลำด 5 (0582) สังกัดแผนกวำงแผนกำรตลำดภำครัฐและภำคเอกชน กองกำรตลำด
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
1.1 น.ส.พิมพ์วดี
ทิพย์ชัย
ทดสอบปฏิบัติงำน 18 ก.พ. 64
1.2 น.ส.ธิติญำภรณ์
ชูสุวรรณ์
ทดสอบปฏิบัติงำน 17 ก.พ. 64
2. นั กกำรตลำด 5 (0015) สั งกั ดแผนกกำรขำยเขต กทม. และปริ มณฑล กองกำรขำยภำครั ฐ
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
2.1 น.ส.ชนนิกำนต์
คูสว่ำงศรี
ทดสอบปฏิบัติงำน 15-16 ก.พ. 64
3. เภสัชกร 5 (1491) สังกัดแผนกร้ำนค้ำ 4 กองกำรขำยภำคเอกชน ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
3.1 นำงสำวจันทร์เพ็ญ
ศรียำรักษ์
ทดสอบปฏิบัติงำน 17-18 ก.พ. 64
3.2 นำงพลอยไพลิน
รุ่งเรือง
ทดสอบปฏิบัติงำน 15-16 ก.พ. 64
4. เภสัชกร 5 (2035) สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ 2 กองตรวจสอบคุณภำพทำง
จุลชีววิทยำ ฝ่ำยประกันคุณภำพ
4.1 น.ส.ทรรศยำ
แสงเจือ
ทดสอบปฏิบัติงำน 15-17 ก.พ. 64
5. เภสัชกร 5 (2495) สังกัดแผนกประกันคุณภำพวัคซีน กองประกันคุณภำพวัคซีน กำรประกันคุณภำพชีววัตถุ
5.1 น.ส.ธิติญำภรณ์
ชูสุวรรณ์
ทดสอบปฏิบัติงำน 15-16 ก.พ. 64
6. เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ 5 (0948) สังกัดแผนกจัดซื้อ 1 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
6.1 น.ส.ชุติกำญจน์
ฟู่เจริญ
ทดสอบปฏิบัติงำน 15 ก.พ. 64
6.2 น.ส.วิภำวี
พุทธสิริกุล
ทดสอบปฏิบัติงำน 16 ก.พ. 64
6.3 น.ส.ลลิตภัทร
อนันตโชคชัย
ทดสอบปฏิบัติงำน 17 ก.พ. 64
7. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5 (0530) สังกัดกองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
7.1 น.ส.เกล็ดดำว
ธิมำ
ทดสอบปฏิบัติงำน 17 ก.พ. 64
7.2 น.ส.จรัสศรี
เกิดสำรำญ
ทดสอบปฏิบัติงำน 15 ก.พ. 64

-28. เจ้ ำ หน้ ำ ที่ พั ส ดุ 5 (1200) สั ง กั ด แผนกส ำรองวั ต ถุ ดิ บ 2 กองจั ด ซื้ อ และส ำรองวั ต ถุ ดิ บ
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
8.1 น.ส.เกล็ดดำว
ธิมำ
ทดสอบปฏิบัติงำน 15-16 ก.พ. 64
8.2 น.ส.อคิรำภ์
สำมห้วย
ทดสอบปฏิบัติงำน 17-18 ก.พ. 64
9 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5 (0664) สังกัดแผนกกระจำยผลิตภัณฑ์ส่วนกลำง กองคลังและกระจำยผลิตภัณฑ์
ฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์
9.1 นำยวชิร
มำลีวัตร์
ทดสอบปฏิบัติงำน 16 ก.พ. 64
9.2 นำงพลอยไพลิน
รุ่งเรือง
ทดสอบปฏิบัติงำน 17 ก.พ. 64
9.3 น.ส.ลลิตภัทร
อนันตโชคชัย
ทดสอบปฏิบัติงำน 15 ก.พ. 64
ขอให้ผู้มีรำยชื่อข้ำงต้นเข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติงำนตำมวันที่กำหนด ตั้งแต่เวลำ 08.00 - 16.00 น.
โดยกำหนดประกำศรำยชื่อผู้ ผ่ ำนเกณฑ์กำรทดสอบปฏิบัติงำน วัน ที่ 22 กุมภาพัน ธ์ 2564 เวลำ 15.00 น.
ณ บริเวณ ชั้น 1 อำคำรอำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรม และทำง www.gpo.or.th
ประกำศ ณ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

(นำงศิรินุช ชีวันพิศำลนุกูล)
รองผู้อำนวยกำร ทำกำรแทน
ผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม

