ประกาศจังหวัดอางทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
..............................................
ดวยจังหวัดอางทอง จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ
ราชการ
ในตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 55 และ ๕๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หนังสือ สํานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔.๑ /ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่นร ๑๐๐๔/ว 12 ลงวันที่ 21
กันยายน ๒๕60 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ
เงินเดือนที่จะไดรับ ตามที่ระบุในเอกสารแนบทาย
๒. จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก
จํานวน ๑ อัตรา ตําแหนงเลขที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง

-

๑๑๑๖๔ กลุมงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลสามโก

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุในเอกสารแนบทาย
การคัดเลือก

๔. คุณสมบัติ ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับ

๔.๑ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา
๓๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒)
เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
./
(๔) เปนผูบ กพรองในศีลธรรม...

-๒(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนผูเคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
(๙)
เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริต ในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน
หนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘)
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม (๑๐) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ใหมีสิทธิสมัคร
คัดเลือกได แตจะมีสิทธิไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่ผานการคัดเลือกไดตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองแลว
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัคร และไมอาจใหเขารับการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทาย
๕. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
๕.๑
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก
รับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ไดที่ กลุมงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง โทรศัพท ๐ ๓๕๖๑ ๑๒๒๒ ตอ ๑๒๒
๕.๒
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแตวันที่ ๓ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
ภาคเชาเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๕.๓
คาธรรมเนียมในการสมัเข
ครารับการคัดเลือก จํานวน๒๐๐ บาท
๕.๔ ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมแลว จะไดรับเลขประจําตัว โดยจะกําหนดเลขตามลําดับ
ของการชําระคาธรรมเนียม
เมื่อสมัครคัดเลือกแลว คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนให เวนแตมีการยกเลิกการ
คัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปทางทุจริตจึงจายคาธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแกผูสมัคร
เฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้น

-๓-

./๕.๕ หลักฐานที่ตองยื่น....

๕.

๕ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมแวนตาดํา ไมสวมหมวก (ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว) ถายไมเกิน
๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ( Transcript of
Records) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปดรับ
สมัครคัดเลือก (วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑)
กรณียังไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ก็ใหนําหนังสือ
รับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(๓) สําเนา ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม
กฎ ก.พ. วาดวยโรค ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไดแก
- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง ” และลงชื่อกํากับ
ไวดวย (ใหนําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย)
๖. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก
ผูสมัครคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี
การผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงตาม
คุณวุฒิหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครจังหวัดอางทอง จะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
ครั้งนี้มาตั้งแตตน
./๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ...

-๔๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
จังหวัดอางทอง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่
คัดเลือกใหทราบในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ที่เว็บไซต http://www.ato.moph.go.th หรือที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เปนการ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติม
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่ใชอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและ สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง
๙. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนในการสัมภาษณ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับคัดเลือก
10.1 จังหวัดอางทอง จะประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับคัดเลือกโดยเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนสูง สุด
ลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑการพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ที่ ก.พ. และจังหวัดอางทองกําหนด ในกรณีที่ผูไดรับคัดเลือกไดคะแนนเทากัน จะใหผูไดรับเลขประจําตัวสมัคร
เขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในในลําดับสูงกวา
10.2 การขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไวจนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ แตถามี
การคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก และไดประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกได
ในครั้งนี้เปนอันยกเลิก
๑๑. การบรรจุและแตงตั้ง
๑๑.๑ ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูไดรับการคัดเลือก
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร
ในขอ ๑
๑๑.๒ ในกรณีที่มีผูไดรับคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวางเพิ่มอีก
จังหวัดอางทองอาจบรรจุและแตงตั้งผูไดรับคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาว หรือจะดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได
๑๒. การรับโอนผูไดรับคัดเลือก
จังหวัดอางทอง ไมรับโอนผูที่ไดรับคัดเลือกที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
./
๑๓. เงื่อนไข ขอความอื่น ๆ....

-๕๑๓. เงื่อนไข ขอความอื่น ๆ ที่ผูสมัครควรทราบ
จังหวัดอางทอง ไมอนุญาตใหผู ไดรับการคัดเลือก ในตําแ หนงดังกลาว โอนไปสวนราชการอื่น
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดเงื่อนไขสําหรับผูไดรับการบรรจุจะตองไมมี
การโยกยาย รวมถึงการโอน การยืมตัว ภายในเวลา ๓ ป เวนแต ลาออกจากราชการ
จังหวัดอางทอง จะดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผูใด
แอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอยาได
หลงเชื่อ และแจงใหผูวาราชการจังหวัดอางทอง ทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) รัฐฐะ สิริธรังศรี
(นายรัฐฐะ สิริธรังศรี)
รองผูวาราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดอางทอง

สําเนาถูกตอง
ธนพร ทรวงถูก
(นางธนพร ทรวงถูก)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เอกสารแนบทาย
รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ
แนบทายประกาศจังหวัดอางทอง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ
1. อัตราเงินเดือน
๑.๑
อัตราเงินเดือน ระหวาง ๑๕,๘๐๐ – ๑๗,๓๘๐ บาท (สําหรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่
เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาเภสัชศาสตร ที่มีหลักสูตรกําหนดการศึกษาไมนอยกวา ๕ ป ตอจากคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ
๑.๒ อัตราเงินเดือน ระหวาง ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท (สําหรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่
เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาเภสัชศาสตร ที่มีหลักสูตรกําหนดการศึกษาไมนอยกวา ๖ ป ตอจากคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา)
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเปนไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และที่
แกไขเพิ่มเติม
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑.ดานการปฏิบัติการ
(๑) บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องตน เพื่อบรรลุผลการรักษา ปองกัน ควบคุมโรค
และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใชยา สมุนไพร ผลิตภัณฑสุขภาพ
(๒) คุมครองผูบริโภค ตรวจวิเคราะห ประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการเบื้องตนดานยา สมุนไพร
ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการ ไดมาตรฐานเปนธรรมและปลอดภัย
(๓) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย กําหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้องตน
เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภค
(๔) จัดทํา พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คูมือเบื้องตนทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครอง
ผูบริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
๒.ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓.ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงามหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔.ดานการบริการ...

./
-๒-

๔.ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครอง
ผูบริโภคในระดับเบื้องตนแกผูปวย ญาติ หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูสนใจไดทราบ
ขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูล ใหบริการขอมูลเบื้องตนทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภค
เพื่อใหสอดคลอง สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดแผนงาน หลักเกณฑ
มาตรการตาง ๆ
(๓) สอน นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข
การคุมครองผูบริโภคแกนักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อใหมีความรูความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง
๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร และ
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

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

