
 

ก ำหนดกำรด ำเนินกำร 
กำรสอบควำมรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2545 (กำรสอบตำมระบบเดิม) 
ส ำหรับผู้ที่เข้ำศึกษำในคณะเภสัชศำสตร์ก่อนปีกำรศึกษำ 2557 

กำรสอบ คร้ังที่ 5/2562 (OSPE) วันที่ 2 สิงหำคม 2562 
กำรสอบ คร้ังที่ 6/2562 (MCQ) วันที่ 3-4 สิงหำคม 2562 

 
ล ำดับ 

วันที่ กำรด ำเนินกำร 

1 10-14 มิถุนายน 2562 
คณะเภสัชศาสตร์ส่งเอกสารการสมัครเข้าระบบสอบของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา มายังศูนย์สอบความรู้ความรู้ฯ 

2 10-14 มิถุนายน 2562 
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่เคยสมัครเข้าระบบสอบ มาสมัครด้วยตนเองที่
ศูนย์สอบความรู้ความรู้ฯ 

3 18 มิถุนายน 2562 
ประกาศรหัสประจ าตัวสอบของนักศึกษาที่สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ 
(รหัสขึ้นต้นด้วย 62) 

4 19-30 มิถุนายน 2562  
เปิดหน้า Website www.plecenter.org สมัครสอบฯ การสมัครสอบความรู้ฯ ครั้ง
ที่ 5/2562 (OSPE) และ 6/2562 (MCQ) 

5 5 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และ 6/2562 (MCQ) 

6 5-14 กรกฎาคม 2562 
ทักท้วงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และ 6/2562 
(MCQ) 

7 22 กรกฎาคม 2562 
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขท่ีนั่งสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 
(OSPE) และ 6/2562 (MCQ) 

8 2 สิงหาคม 2562 การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 (OSPE) 
9 3-4 สิงหาคม 2562 การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 6/2562 (MCQ) 

10 13 สิงหาคม 2562 
คณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯพิจารณาเห็นชอบผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 
5/2562 (OSPE) และ 6/2562 (MCQ) 

11 16 สิงหาคม 2562 
หมดเขตท่ีผู้สมัครเข้าระบบสอบส่งหลักฐานใบรับรองส าเร็จการศึกษา (ท่ีได้รับการ
ตรวจสอบจากคณะฯแล้ว) ส่งทางเว็บศูนย์สอบความรู้ฯ www.plecenter.org  (ผู้
ที่ไมส่่งเอกสารฯในก าหนด จะมีผลการสอบเป็นโมฆะ) 

12 19 สิงหาคม 2562 
สภาเภสัชกรรมพิจารณาอนุมัติผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และ 
6/2562 (MCQ) 

13 19 สิงหาคม 2562 
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และ 6/2562 (MCQ) 
และรายชื่อผู้สอบผ่านได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

 

http://www.plecenter.org/
http://www.plecenter.org/


ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ่นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

ตารางสอบและก าหนดการ 
การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรม  สภาเภสชักรรม 

การสอบความรู้ฯ คร้ังท่ี 5/2562 (OSPE)    วันที่ 2 สิงหาคม 2562 
ณ สนามสอบ คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยท่ีประกาศเป็นสนามสอบ 

วัน วันที่สอบ เวลาสอบ รหัสวิชา  ชื่อชุดวิชา 
ศุกร ์ 2 สิงหาคม 2562 ตามประกาศ 20 ทักษะทางวิชาชีพ (OSPE) 

 
 ไปถึงสนามสอบก่อนเวลารายงานตัวสอบที่มีการประกาศ อย่างน้อย 30 นาที    เพื่อป้องกันความผิดพลาด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรอบสอบและเวลาเข้าสอบของการสอบ OSPE    หากไม่เข้าสอบตรงตามเวลาท่ีก าหนด ถือว่าสละสิทธิก์ารสอบใน
คร้ังนั้น 
 น าบัตรประจ าตัวประชาชน และเอกสารแสดงสิทธิ์เข้าสอบ ซ่ึงพิมพ์จากการสมัครบนเว็บอย่างถูกต้องมาแสดงเมื่อเข้า
สอบ 
 ให้ศึกษาและปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบัติการเข้าสอบจากคู่มือการสอบความรูฯ้ 
 หมดเขตที่ผู้สมัครเข้าระบบสอบส่งหลักฐานใบรับรองส าเร็จการศึกษา (ท่ีได้รับการตรวจสอบจากคณะฯแล้ว) ส่งทางเว็บ
ศูนย์สอบความรู้ฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 
 ประกาศผลการสอบ OSPE ทางเว็บไซต์ www.plecenter.org  วันที่ 19 สิงหาคม 2562 
ค าชี้แจงการสอบ OSPE 
1.    ผู้สอบจะต้องมาถึงสนามสอบตามเวลาที่นัดไว้ให้ทันช่วงการเก็บตัวก่อนเข้าห้องสอบ 
2.    ห้ามน าโทรศัพท์มือถือและเคร่ืองมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องเก็บตัวก่อนเข้าห้องสอบและช่วงสอบ 
1. เนื่องจากในการสอบ OSPE ผู้สอบจะต้องเคลื่อนย้ายท่ีนั่งสอบไปในสถานสีอบต่างๆ จึงขอให้จัดเตรียมอุปกรณ์สอบ

พกติดตัวเฉพาะที่จ าเป็น ได้แก่ ปากกาลูกลื่น และน  ายาลบค าผิด เป็นต้น 
2. แต่งกายสุภาพ ผู้สอบหญิงสวมกระโปรงแบบสุภาพ ผู้สอบชายสวมกางเกงขายาวแบบสภุาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือ

รองเท้าผ้าใบ สนามสอบตดิบัตรประจ าตัวสอบหรือป้ายชื่อที่สนามสอบเตรียมไว้ให้เห็นชัดเจน เพื่อท่ีอาจารย์ประจ าสถานี
สอบสามารถตรวจสอบและให้คะแนนได้ 

 

ผู้สอบต้องพร้อมที่จะสอบ ณ สนามสอบใดๆได้ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑลและต่างจังหวัด ตามที่ศูนย์สอบ
ความรู้ฯก าหนด  เนื่องจากที่นั่งสอบในแต่ละสนามสอบมีจ านวนจ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.plecenter.org/


 

ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ่นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

 
ตารางสอบและก าหนดการ 

การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรม  สภาเภสชักรรม 
การสอบความรู้ฯ คร้ังท่ี 6/2562 (MCQ)   วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 

ณ สนามสอบ คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยท่ีประกาศเป็นสนามสอบ 
 

วัน วันที่สอบ เวลาสอบ รหัสวิชา  ชื่อชุดวิชา 
เสาร ์ 3 สิงหาคม 2562 9:00-12:00 น 11 ความรู้ทางเภสัชศาสตรเ์ชิงบูรณาการ (MCQ11) 
อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2562 9:00-12:00 น 12 ความรู้ทางเภสัชศาสตรเ์ชิงบูรณาการ (MCQ12) 
 

  ไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 30 นาที  เพื่อป้องกันความผิดพลาด 
 น าบัตรประจ าตัวประชาชน และเอกสารแสดงสิทธิ์เข้าสอบ ซ่ึงพิมพ์จากการสมัครบนเว็บอย่างถูกต้องมาแสดงเมื่อเข้า
สอบ 
 ให้ศึกษาและปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบัติการเข้าสอบจากประกาศทางเว็บไซต์ www.plecenter.org 
ค าชี้แจงการสอบ MCQ11 และ MCQ12  
1.เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้ครบถ้วน  ได้แก่ ดินสอ 2B  และยางลบดินสอ  ระบายค าตอบให้ด าทึบจนไม่อาจเห็น
ตัวเลขในช่องได้  เครื่องตรวจจะไม่สามารถอ่านค าตอบท่ีไม่ด าทึบเพียงพอ 
2. ห้ามน าเครื่องค านวณ เครื่องอิเล็คทรอนิคสแ์ละเครื่องมือสื่อสาร (รวมทั งโทรศัพท์มือถือ) ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
 
 
 

 
 

 หมดเขตที่ผู้สมัครเข้าระบบสอบส่งหลักฐานใบรับรองส าเร็จการศึกษา (ท่ีได้รับการตรวจสอบจากคณะฯแล้ว) ส่งทางเว็บ
ศูนย์สอบความรู้ฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 

 ประกาศผลการสอบ MCQ ทางเว็บไซต์ www.plecenter.org  วันที่ 19  สิงหาคม 2562 
 

ผู้สอบต้องพร้อมที่จะสอบ ณ สนามสอบใดๆได้ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑลและต่างจังหวัด ตามที่ศูนย์สอบ
ความรู้ฯก าหนด  เนื่องจากที่นั่งสอบในแต่ละสนามสอบมีจ านวนจ ากัด 

 

 โปรดระมัดระวังการเขียน  ระบายเลขรหัสประจ าตัวผู้สอบและข้อมลูต่างๆในกระดาษค าตอบให้ถูกต้อง 
 การระบายค าตอบจะต้องด าทึบเต็มช่องท่ีก าหนดให้เรียบร้อย 
 หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ  กระดาษค าตอบของท่านอาจจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

http://www.plecenter.org/
http://www.plecenter.org/



