
 

ศูนยส์อบความรู้ผูข้อข่ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเภสัชกรรม 

ก าหนดการเก่ียวกบัการด าเนินการ 
การสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบียนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเภสชักรรม  สภาเภสชักรรม 

การสอบความรูฯ้ ครัง้ท่ี 1/2555 (MCQ)   วนัท่ี  4-5  กมุภาพนัธ ์2555 
 

วนั วนัท่ีสอบ เวลาสอบ รหสัวิชา  ช่ือชุดวิชา 
เสาร ์ 4 กุมภาพนัธ ์2555 9-12 น 11 ความรูท้างเภสชัศาสตรเ์ชงิบรูณาการ (MCQ11) 
อาทติย ์ 5 กุมภาพนัธ ์2555 9-12 น 12 ความรูท้างเภสชัศาสตรเ์ชงิบรูณาการ (MCQ12) 
 

 ตรวจสอบประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ ครัง้ท่ี 1/2555 (MCQ) ตัง้แต่วนัท่ี 26-30 ธนัวาคม 2554 ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของการสมคัรสอบ ไดแ้ก่ ชุดวชิาทีส่มคัรสอบ ตวัสะกดชื่อสกุลผูเ้ขา้สอบ รหสัประจ าตวัผูส้อบ รวมทัง้บตัร
แสดงสิทธ์ิการสอบทีไ่ดร้บั ใหท้กัทว้งภายในเวลาทีก่ าหนด ได้ท่ี www.plecenter.org  หากมขีอ้ผดิพลาดใดๆ ใหร้บี
แจง้เพื่อขอแกไ้ขทนัททีาง email ph_exam@hotmail.com  หลงัจากนัน้ตรวจสอบประกาศสนามสอบและเลขท่ี
นัง่สอบ ได้ตัง้แต่วนัท่ี 13 มกราคม  2555 
หากไม่เขา้สอบตรงตามเวลาท่ีก าหนด ถือวา่สละสิทธ์ิการสอบในครัง้นัน้ 
  ไปถงึสนามสอบก่อนเวลา  เพื่อป้องกนัความผดิพลาด 
 น าบตัรประจ าตวัประชาชน และเอกสารแสดงสิทธ์ิเขา้สอบ ซ่ึงพิมพจ์ากการสมคัรบนเวบ็อยา่งถกูต้องมา
แสดงเมื่อเขา้สอบ 
 ใหศ้กึษาและปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตักิารเขา้สอบจากคู่มอืการสอบความรูฯ้ 
ค าช้ีแจงการสอบ MCQ11 และ MCQ12  
1. เตรยีมอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสอบใหค้รบถว้น  ไดแ้ก่ ดนิสอ 2B  และยางลบดนิสอ  ระบายค าตอบใหด้ าทบึจนไม่อาจ

เหน็ตวัเลขในช่องได ้ เครื่องตรวจจะไม่สามารถอ่านค าตอบทีไ่มด่ าทบึเพยีงพอ 
2. หา้มน าเครื่องค านวณ และเครื่องมอืสือ่สาร (รวมทัง้โทรศพัทม์อืถอื) ทุกชนิดเขา้หอ้งสอบ 
 
 
 

 
 ประกาศผลการสอบ MCQ ทีศ่นูยส์อบความรูฯ้  สนามสอบทกุแห่งและ ทางเวบ็ไซต ์www.plecenter.org  วนัท่ี 16
กมุภาพนัธ ์ 2555   ผูท่ี้ต้องการสมคัรสอบ OSPE        นินก รช าระ           ร      ขัน้ตอนและเวลา
   ก     เฉพาะวนัท่ี 16-20 กมุภาพนัธ ์2555     
 

การสอบความรูฯ้ ครัง้ท่ี 2/2555 (OSPE)    วนัท่ี  2 มีนาคม  2555 
ณ สนามสอบ คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยัท่ีประกาศเป็นสนามสอบ 

วนั วนัท่ีสอบ เวลาสอบ รหสัวิชา  ช่ือชุดวิชา 
ศุกร ์ 2 มนีาคม 2555 ตามประกาศ 20 ทกัษะทางวชิาชพี (OSPE) 

 
 ตรวจสอบประกาศรายชื่อผูส้อบผ่าน MCQ ซึง่มสีทิธิส์มคัรการสอบความรูฯ้ ครัง้ที ่ 2/2555 (OSPE) วนัท่ี 16
กมุภาพนัธ ์ 2555         นินก รช าระ           ร      ขัน้ตอนและเวลา   ก     เฉพาะวนัท่ี 16-20 

 โปรดระมดัระวงัการเขียน  ระบายเลขรหสัประจ าตวัผูส้อบและข้อมูลต่างๆในกระดาษค าตอบให้ถกูต้อง 
 การระบายค าตอบจะต้องด าทึบเตม็ช่องท่ีก าหนดให้เรียบรอ้ย 
 หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ  กระดาษค าตอบของท่านจะไม่ได้รบัการตรวจให้คะแนน 
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เอกสาร 1  

กมุภาพนัธ ์ 2555    จากนัน้ติดตามประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ วนัท่ี 21-22 กมุภาพนัธ ์ 2555 ท่ี 
www.plecenter.org  และตรวจสอบบตัรแสดงสิทธ์ิการสอบท่ีได้รบั  หากมีปัญหาให้ทกัท้วงภายในวนัท่ี 22 
กมุภาพนัธ ์ 2555 ทาง email ph_exam@hotmail.com  หลงัจากนัน้ตรวจสอบประกาศสนามสอบและเลขท่ีนัง่
สอบ ได้ตัง้แต่วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2555 
  ผูส้มคัรสอบรหสัประจ าตวัสอบขึน้ต้นด้วย 46-54  ท่ีมีคะแนนเกบ็ MCQ ก่อนพฤศจิกายน 2554 ให้สมคัร
สอบผา่นเวบ็ไซต ์www.plecenter.org  ระหว่างวนัท่ี 16-20 มกราคม 2555   จากนัน้ติดตามประกาศรายช่ือผูมี้
สิทธ์ิสอบ วนัท่ี 21-22 กมุภาพนัธ ์ 2555 ท่ี www.plecenter.org  และตรวจสอบบตัรแสดงสิทธ์ิการสอบท่ีได้รบั  
หากมีปัญหาให้ทกัท้วงภายในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์ 2555 ทาง email ph_exam@hotmail.com  หลงัจากนัน้
ตรวจสอบประกาศสนามสอบและเลขท่ีนัง่สอบ ได้ตัง้แต่วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2555 
 
 หากไม่เขา้สอบตรงตามเวลาท่ีก าหนด ถือวา่สละสิทธ์ิการสอบในครัง้นัน้ 
  ไปถงึสนามสอบก่อนเวลา  เพื่อป้องกนัความผดิพลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่รอบสอบและเวลาเขา้สอบของการสอบ 
OSPE    หากไม่เข้าสอบตรงตามเวลาท่ีก าหนด ถือว่าสละสิทธ์ิการสอบในครัง้นัน้ 
 น าบตัรประจ าตวัประชาชน และเอกสารแสดงสิทธ์ิเขา้สอบ ซ่ึงพิมพจ์ากการสมคัรบนเวบ็อยา่งถกูต้องมา
แสดงเมื่อเขา้สอบ 
 ใหศ้กึษาและปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตักิารเขา้สอบจากคู่มอืการสอบความรูฯ้ 
ค าช้ีแจงการสอบ OSPE 
1.    ผูส้อบจะตอ้งมาถงึสนามสอบตามเวลาทีน่ดัไวใ้หท้นัชว่งการเกบ็ตวัก่อนเขา้หอ้งสอบ 
2.    ห้ามน าโทรศพัทม์ือถอืและเครือ่งมือส่ือสารทุกชนิดเขา้ห้องเกบ็ตวัก่อนเขา้ห้องสอบและช่วงสอบ 
3. เน่ืองจากในการสอบ OSPE ผูส้อบจะตอ้งเคลื่อนยา้ยทีน่ัง่สอบไปในสถานีสอบต่างๆ จงึขอใหจ้ดัเตรยีมอุปกรณ์

สอบพกตดิตวัเฉพาะทีจ่ าเป็น ไดแ้ก่ ปากกาลกูลื่น และน ้ายาลบค าผดิ เป็นตน้ 
4. แต่งกายสภุาพ สภุาพสตรสีวมกระโปรง หา้มสวมรองเทา้แตะ/รองเทา้ผา้ใบ ตดิบตัรประจ าตวัสอบหรอืป้ายชื่อให้

เหน็ชดัเจน เพื่อทีอ่าจารยป์ระจ าสถานีสอบสามารถตรวจสอบและใหค้ะแนนได ้ 
 

ผูส้อบต้องพร้อมท่ีจะสอบ ณ สนามสอบใดๆได้ ทัง้ในกรงุเทพ ปริมณฑลและต่างจงัหวดั 
เน่ืองจากท่ีนัง่สอบในกรงุเทพมีจ านวนจ ากดั 
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