(สำเนำคู่ฉบับ)
ประกำศองค์กำรเภสัชกรรม
เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงำน
ในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักกำรตลำด 5 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 5 และเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ 5
สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม
ตามประกาศองค์การเภสั ช กรรม ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลื อก
และบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตาแหน่ง เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5
จานวน 18 อัตรา สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้ปิดรับสมัครไปแล้ว นั้น
องค์ การเภสั ชกรรมโดยฝ่ ายทรัพยากรบุ คคล ได้ท าการตรวจสอบคุ ณสมบั ติ เบื้ องต้ นของผู้ สมั คร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ตาแหน่งเภสัชกร 5 (2490) สังกัดโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ
1.1 น.ส.สุธิดา
สิงห์ชัย
2. ตาแหน่งนักการตลาด 5 (0469) สังกัดฝ่ายการตลาดและการขาย
2.1 น.ส.มัสรียา
การดา
3. ตาแหน่งนักการตลาด 5 (0678) สังกัดแผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล
กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย
3.1 น.ส.มัสรียา
การดา
3.2 นายวรายุทธ
อาบสุวรรณ
4. ตาแหน่งนักการตลาด 5 (0486) สังกัดกองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย
4.1 น.ส.ปภาวรินท์
นุชสาย
5. ตาแหน่งเภสัชกร 5 (0038) สังกัดแผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ
ฝ่ายประกันคุณภาพ
5.1 น.ส.ชญาภา
เพ็งใส
6. ตาแหน่งเภสัชกร 5 (0827) สังกัดแผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 2 กองมาตรฐานวัตถุดิบ
ฝ่ายประกันคุณภาพ
6.1 น.ส.ชญาภา
เพ็งใส
6.2 นายสุชาติ
อร่ามเมลืองศรี
7. ตาแหน่งเภสัชกร 5 (1380) สังกัดแผนกพัฒนาวิธีวิเคราะห์ กองมาตรฐานการผลิต
ฝ่ายประกันคุณภาพ
7.1 นายปิติชัย
ธีระวิกสิต
7.2 น.ส.สรวีย์
สุริยไพฑูรย์
7.3 นายสุชาติ
อร่ามเมลืองศรี
7.4 นายอวัช
ศตวาณิชพงศ์
8. ตาแหน่งเภสัชกร 5.........

-28. เภสัชกร 5 (1143) สังกัดโรงงานผลิตยารังสิต 1
8.1 น.ส.สุชามน
วาระดี
9. เภสัชกร 5 (2444)(2449) สังกัดแผนกงานมาตรฐานระบบผลิต กองมาตรฐานการผลิต
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
9.1 น.ส.สุชามน
วาระดี
9.2 น.ส.ภัชรีพร
เทศไธสง
10. ตาแหน่งเภสัชกร 5 (2442) สังกัดแผนกงานบริหารคุณภาพด้านสารสนเทศและเอกสาร
กองบริหารระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
10.1 นายฐิติกร
ไชยแก้ว
11. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (1042) สังกัดแผนกแลกเปลี่ยนคืนยา กองบริหารการสั่งซื้อ
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
11.1 นายอรรถพล
กลยนี
12. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 (2626) สังกัดแผนกแผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น
กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
12.1 นายฐิติกร
ไชยแก้ว
12.2 นายปิติชัย
ธีระวิกสิต
12.3 นายอรรถพล
กลยนี
12.4 น.ส.ปภาวรินท์
นุชสาย
ขอให้ ผู้ มี ร ายชื่ อ เข้ า รั บ การสอบสั ม ภาษณ์ ในวั น ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 5 อาคารอ านวยการ โดยก าหนดประกาศผลการสอบสั ม ภาษณ์ ในวั น ที่ 31 มกราคม
พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอานวยการ องค์การเภสัชกรรม และที่ www.gpo.or.th
สาหรับตาแหน่งอื่นๆ ตามแนบท้ายประกาศที่ไม่มผี ู้สมัคร องค์การเภสัชกรรม จะประกาศรับสมัครต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายพิศาล อัสนี)
รองผู้อานวยการ ทาการแทน
ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม

ตำแหน่ง เภสัชกร 5 และนักกำรตลำด 5
สังกัดหน่วยงำนในองค์กำรเภสัชกรรม ทีไ่ ม่มีผู้สมัคร
1. เภสัชกร 5 (2624) สังกัดงานบริหารการผลิตชีววัตถุ ฝ่ายชีววัตถุ
2. นักการตลาด 5 (0681) สังกัดแผนกการขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองการขายภาครัฐ
ฝ่ายการตลาดและการขาย
3. นักการตลาด 5 (1000) สังกัดแผนกการขายเขตภาคกลางและภาคตะวันออก กองการขายภาครัฐ
ฝ่ายการตลาดและการขาย
4. นักการตลาด 5 (1642)(0729) สังกัดแผนกการขายเขตภาคเหนือและภาคใต้ กองการขายภาครัฐ
ฝ่ายการตลาดและการขาย

