
 
 

     

สำเนาคู่ฉบบั 
 

    ประกาศองค์การเภสัชกรรม 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราว 

สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม  
--------------------------------------------- 

 

          องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) -       
วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวโดยวิธีคัดเลือก (การสอบสัมภาษณ์) 
(ส้ินสุดสัญญาจ้าง 31 มีนาคม 2567) สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 95 อัตรา               
โดยมรีายละเอียดการเปิดรับสมัคร ดังนี้ 
 

      1. วุฒิการศึกษาและจำนวนที่เปิดรับ 
 
 

 วุฒิการศึกษา  จำนวนรับ (อัตรา) 
       - ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 15 
       - ม.3 /ม.6 80 
                   รวม                        95 

      

     2. อัตราเงินเดือน 
 
 

วุฒิการศึกษา อัตราเงินเดือน (บาท) 
       - ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 10,740 
       - ม.3/ม.6 10,150 

 

     3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 

 3.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
 3.2 สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้มีตาบอดสี 
 3.3 สามารถปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืนได้ 
 
 
 

4. เงื่อนไข... 
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     4. เง่ือนไขในการสมัครสอบ 
 

 4.1 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น หากไม่ระบุตำแหน่งท่ีต้องการสมัครหรือ
ระบุ เกินกว่า 1 ตำแหน่ง จะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ ได้รับการพิจารณา และเมื่อเลือกสมัครแล้ว             
จะเปล่ียนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
 4.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งท่ีองค์การเภสัชกรรมประกาศ 
 4.3 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัครตรงตามประกาศรับสมัครและคัดกรองรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรองข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารในการสมัครงานทุกประเภทท่ี
องค์การเภสัชกรรมตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นเอกสารปลอมหรือเอกสารท่ีมิใช่ทางราชการออกให้ องค์การ
เภสัชกรรมจะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และจะดำเนินการยกเลิกการจ้างเพื่อให้พ้นจากสถานะการ
เป็นพนักงาน/ลูกจ้างองค์การเภสัชกรรมทันที ท้ังนี้ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ จากองค์การเภสัชกรรมได้
ท้ังส้ิน  
 

     5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 

 5.1 ใบสมัครงาน  (ใบสมัครงานอยู่แนบท้ายประกาศฯ) 
 5.1 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 5.3 หลักฐานผ่านการตรวจคัดเลือกทหาร (สด.8 หรือ สด.43) เท่านั้น 
 5.4 รูปถ่ายสวมชุดสุภาพ หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
 5.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น 
 

     6. สถานที่และวันเวลารับสมัคร 
 

 สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การเภสัชกรรม ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี หรือท่ีแผนกงานบุคคล ช้ัน 5 องค์การเภสัชกรรม (พระราม 6) ต้ังแต่วันท่ี 1 – 15 มีนาคม 2565    
วั น แ ละ เวลาท ำก าร  จัน ท ร์ -ศุ ก ร์  เว ลา  08 .00  – 1 6 .0 0  น . ข อท ราบ รายละ เอี ย ด เพิ่ ม เติ ม ไ ด้ ท่ี  
http://www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/HRGPO ติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155  
 

     7.  กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก 
 

 องค์การเภสัชกรรมจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. 
ทางเว็บไซต์ http://www.gpo.or.th        
 
 
 
 
 
 
 

8. การคัดเลือก... 
 
 
 

http://www.facebook.com/hrgpo
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     8. การคัดเลือก 
 

 8.1 สอบสัมภาษณ์ 
  - ภายหลังจากการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 8.2 ทดสอบปฏิบัติงาน 
  - ภายหลังจากการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์แล้ว 
 

     9. หมายเหตุ 
 

 9.1 การประกาศรับสมัครครั้งนี ้ องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการยกเลิกไม่ว่าจะมีการสอบ
แล้วหรือไม่ก็ตาม 
 9.2 กรณีปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐานไม่ตรงกับที่แจ้ง
ไว้ในใบสมัคร องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในกาพิจารณาเลิกจ้างทันที 
 9.3 เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมเป็นสถานท่ีผลิตยาตามมาตฐาน GMP และตามประกาศองค์การ
เภสัชกรรม กำหนดให้โรงงานผลิตยาเป็นเขตปลอดบหรี่  ดังนั้น องค์การเภสัชกรรมจึงสงวนสิทธิไม่พิจารณา   
ผู ้ที ่ส ูบบุหรี ่ หากตรวจสอบภายหลังว่า ผู ้ผ ่านการสอบคัดเลือก ม ีพฤติกรรมเกี ่ยวข้องกับการสูบบ ุหรี ่      
องค์การเภสัชกรรมจะพิจารณาเลิกจ้างทันที 
 9.4 ถ้าองค์การเภสัชกรรม หรือหน่วยงานใดๆ จะต้องย้ายไปปฏิบัติงานสถานที่อื่น ผู้ได้รับการ
คัดเลือก และจ้างเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง จะต้องตกลงยินยอมทำตามสัญญาผูกพันที่จะย้ายไปทำงานใน
สถานท่ีใหม่ โดยไม่เรียร้องสิทธิใดๆ อีก  
 
 

                          ประกาศ ณ วันท่ี  1  มีนาคม   พ.ศ. 2565 

                                                                                                                                    

                                                  (นางสาวดนตรี  เกษสุวรรณสิงห์) 
                                                  รองผู้อำนวยการ ทำการแทน 

                                                  ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 
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รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

   ◘  วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 
 

ตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ลูกจ้างชั่วคราว (10156) จำนวน 1 อัตรา   
    สังกัด  แผนกมาตรฐานและวิเคราะห์คุณภาพด้าน 
                 เภสัชภัณฑ์ 
             กองสอบเทียบและทดสอบ 
             สำนักอำนวยการ 

- ปฏิบั ติงานล้างเครื่องแก้วและอุปกรณ์ ท่ีใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ เทของเสียจากการวิเคราะห์ จัดทำ
เอกสารตามระบบมาตรฐาน  ISO/IEC 17025 
ค ว บ คุ ม แ ล ะ จั ด เก็ บ  บั น ทึ ก แ ฟ้ ม เอ ก ส า ร           
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ลูกจ้างชั่วคราว (11272-75)(11278)  
   จำนวน 5 อัตรา 
   สังกัด  แผนกบริหารจัดการคุณภาพ 4 
            กองบริหารระบบคุณภาพ 1 
            การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 

- สุ่มตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ คุณภาพยาใน
ระหว่างการผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลทำ Trend 
Analysis สุ่มตรวจคุณภาพน้ำบริสุทธิ์ ท่ีใช้ในการ
ผลิต บันทึกผลตรวจรับรองยา และปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ลูกจ้างชั่วคราว (11285-86) จำนวน 2 อัตรา 
   สังกัด  แผนกชีววิเคราะห์ 
            กองควบคุมคุณภาพ 1 
            การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 

- เป็นผู้ช่วยในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างในการ
ตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของวัตถุ ดิบ   
ควบคุมดูแลระบบการทำงานในห้องปฏิบั ติการ 
จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องแก้ว และปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ลูกจ้างชั่วคราว (11283) จำนวน 1 อัตรา 
   สังกัด  แผนกงานวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ 
            กองควบคุมคุณภาพ 1 
            การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 

- สุ่มตัวอย่างบรรจุภัณฑ์และส่ิงพิมพ์ จัดเตรียม
อุปกรณ์และเอกสารสำหรับการสุ่มตัวอย่าง เป็น
ผู้ช่วยในการตรวจวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์และส่ิงพิมพ์
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

5. ลูกจ้างชั่วคราว (11287)(11290)(11296-97) 
     จำนวน 4 อัตรา 
    สังกัด  แผนกงานวิเคราะห์ 1 
            กองควบคุมคุณภาพ 2 
            การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 

- เป็นผู้ช่วยในการจัดเตรียมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการวิ เคราะห์สาร ทำการวิ เคราะห์ ตัวอย่าง
วัตถุดิบท่ีเป็นตัวยาสำคัญ ทำลายตัวอย่างวัตถุดิบ
และกำจัดของเสีย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

6. ลูกจ้างชั่วคราว (11298) (11302) จำนวน 2 อัตรา 
   สังกัด  แผนกงานวิเคราะห์ 3 
            กองควบคุมคุณภาพ 2 
            การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 

- จัดเตรียมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์
สาร เป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบท่ีเป็น
ตั วย าสำ คัญ  ตรวจ Stability ข องผ ลิตภั ณ ฑ์
สำเร็จรูป จัดเตรียมสารเคมี และปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

หมายเหตุ   :  ตำแหน่งท่ี 1 ปฏิบัติงานท่ีองค์การเภสัชกรรม (ถนนพระราม 6) 
               :  ตำแหน่งท่ี 2-6 ปฏิบัติงานท่ีองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

7. ลูกจ้างช่ัวคราว... 
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   ◘   วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
 

ตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
7. ลูกจ้างชั่วคราว (11114-16) จำนวน 3 อัตรา 
   สังกัด   แผนกผลิตสารสกัดกัญชา 
     กองผลิตภัณฑ์กัญชา 
    ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
     

- ตรวจสอบการเบิกวัตถุ ดิบ/อุปกรณ์การผลิต 
เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และห้องผลิต
สำหรับการผลิต บันทึกและตรวจสอบเอกสารการ
ผลิต ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์สำหรับการผลิต และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย   

8. ลูกจ้างชั่วคราว (11117-21) จำนวน 5 อัตรา 
   สังกัด แผนกผลิตผลิตภัณฑ์กัญชา 
            กองผลิตภัณฑ์กัญชา 
            ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
  

- ตรวจสอบการเบิกวัตถุ ดิบ/อุปกรณ์การผลิต 
เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และห้องผลิต
สำหรับการผลิต บันทึกและตรวจสอบเอกสารการ
ผลิต ทำความสะอาดและดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์สำหรับการผลิต และปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9. ลูกจ้างชั่วคราว (01132)(01136) จำนวน 2 อัตรา 
   สังกัด  แผนกงานความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
             กองอำนวยการ 
             โรงงานผลิตยารังสิต 1    

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย (รปภ.) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
ระงับอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน  ตู้น้ ำ
ดับเพลิง รถดับเพลิง ควบคุมดูแลตรวจสอบกล้อง
วงจรปิด รับส่งและจัดเก็บเอกสารท้ังภายในและ
ภายนอก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

10. ลูกจ้างชั่วคราว (01218-20) จำนวน 3 อัตรา 
     สังกัด แผนกงานผลิต 1 
             กองการผลิต 
             โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 

- ปฏิบัติงานในกระบวนการผสมผงยา กระบวนการ
ตอกเม็ดยา/บรรจุผงยาลงแคปซูล การเคลือบเม็ดยา 
คัดเลือกเม็ดยา บรรจุยาลงขวดพลาสติกหรือเข้าแผง
ยา การบรรจุหีบห่อ และบันทึกข้อมูลการผลิต   
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

11. ลูกจ้างชั่วคราว (01225-26) จำนวน 2 อัตรา 
     สังกัด แผนกงานผลิต 2 
             กองการผลิต 
             โรงงานผลิตยารังสิต 1 
  

- ปฏิบัติงานในกระบวนการผสมผงยา กระบวนการ
ตอกเม็ดยา/บรรจุผงยาลงแคปซูล การเคลือบเม็ดยา 
คัดเลือกเม็ดยา บรรจุยาลงขวดพลาสติกหรือเข้าแผง
ยา การบรรจุหีบห่อ และบันทึกข้อมูลการผลิต   
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
  

12. ลูกจ้างช่ัวคราว... 
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   ◘   วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (ต่อ) 
 

ตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
12. ลูกจ้างชั่วคราว (01231-51)(01256-59) 
     จำนวน 25 อัตรา 
     สังกัด แผนกงานผลิต 5 
             กองการผลิต 
             โรงงานผลิตยารังสิต 1 

- ปฏิบัติงานในกระบวนการผสมผงยา การตอกเม็ด
ยา/บรรจุผงยาลงแคปซู ล  การเค ลือบ เม็ ดยา 
คัดเลือกเม็ดยา บรรจุยาลงขวดพลาสติกหรือเข้าแผง
ยา การบรรจุหีบห่อ และบันทึกข้อมูลการผลิต   
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

13. ลูกจ้างชั่วคราว (01260)(01262-65)  
     จำนวน 5 อัตรา 
     สังกัด แผนกงานผลิตยาระดับทดลอง Pilot Scale 
             กองการผลิต 
             โรงงานผลิตยารังสิต 1 

- ปฏิบัติงานในกระบวนการผสมผงยา การตอกเม็ด
ยา/บรรจุผงยาลงแคปซูล การเคลือบและคัดเลือก
เม็ดยา บรรจุยาลงขวดพลาสติกหรือเข้าแผงยา   
การบรรจุหี บ ห่ อ  และบั น ทึ กข้ อมู ลก ารผลิต        
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

14. ลูกจ้างชั่วคราว (01137-39)(01141-46) 
     (01150-52)  จำนวน 12 อัตรา 
     สังกัด แผนกงานคลังสำรองวัตถุดิบ 
             กองการคลังสำรอง 
             โรงงานผลิตยารังสิต 1 

- ตรวจสอบเอกสารการรับวัตถุดิบ จัดเก็บวัตถุดิบให้
ถู ก ต้ อ งตามห ลัก  GMP จัด เตรียม วั ตถุ ดิ บ ให้
หน่วยงานสุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ช่ัง-จ่าย วัตถุดิบ
และลงบันทึก EBR และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

15. ลูกจ้างชั่วคราว (01162-67) จำนวน 6 อัตรา 
     สังกัด แผนกงานคลังสำรองบรรจุภัณฑ์ 
             กองการคลังสำรอง 
             โรงงานผลิตยารังสิต 1 

- ตรวจรับและจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ เตรียมบรรจุภัณฑ์
เพื่อการสุ่มตัวอย่าง จ่ายบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน GMP และลงบันทึก EBR ควบคุมการ
ทำงานเครื่องพิมพ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

16. ลูกจ้างชั่วคราว (01201-03)(01266)  
     จำนวน 4 อัตรา 
     สังกัด แผนกงานคลังสำรองยาสำเร็จรูป 
             กองการคลังสำรอง 
             โรงงานผลิตยารังสิต 1 

- ปฏิบัติงานในการควบคุมและตรวจสอบความ
ถูกต้องของการจัดส่งวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์แก่หน่วย
ผลิต รับและจัดเก็บยาสำเร็จรูปขึ้นรถขนส่ง เดินทาง
ไปกับรถขนส่งยาและประสานงานกับคลังสินค้า 
ปลายทาง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

หมายเหตุ  :  ตำแหน่งท่ี 7-16 ปฏิบัติงานท่ีองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. ลูกจ้างช่ัวคราว... 
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◘  วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) - วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
 

ตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
17. ลูกจ้างชั่วคราว (01128-31) จำนวน 4 อัตรา  
    สังกัด  แผนกผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ 
     กองเภสัชภัณฑ์ 
    ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 

- ตรวจสอบการเบิกวัตถุ ดิบ/อุปกรณ์การผลิต 
เตรียมเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับการผลิต 
ต รวจสอ บ คุณ ภ าพ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ร ะห ว่ า งผ ลิ ต         
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

18. ลูกจ้างชั่วคราว (01102)(01111)(01123-24) 
     จำนวน 4 อัตรา  
    สังกัด  แผนกผลิตวัตถุดิบกัญชา 
     กองผลิตภัณฑ์กัญชา 
             ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์  

- จัดเตรียมวัสดุปลูกและสารละลายธาตุอาหารพืช 
เพาะเมล็ดและอนุบาลต้นกล้า ปักชำกิ่งและอนุบาล
กิ่งปักชำ ดูแลต้นกัญชา ตัดแต่งทรงพุ่ม ช่ังน้ำหนัก
และบรรจุหีบห่อ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย   

 

   ◘  วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) - วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (ต่อ) 
 

ตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
19. ลูกจ้างชั่วคราว (01100)(01113)(01122) 
     (01125-26) จำนวน 5 อัตรา  
    สังกัด  แผนกผลิตวัตถุดิบกัญชา 
     กองผลิตภัณฑ์กัญชา 
             ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 

- จัดเตรียมวัสดุปลูกและสารละลายธาตุอาหารพืช 
เพาะเมล็ดและอนุบาลต้นกล้า ปักชำกิ่งและอนุบาล
กิ่งปักชำ ดูแลพืชท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา  
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

 

หมายเหตุ  :  ตำแหน่งท่ี 17-18 ปฏิบัติงานท่ีองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
              :  ตำแหน่งท่ี 19 ปฏิบัติงานท่ีองค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








