
เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

998 610354255 นางสาว กฤษฏิยาภรณ์ รูปสมดี

999 610354258 นางสาว กัญญ์วรา เลิศวณิชย์วัฒนา

1000 610354265 นางสาว ขวัญฐิตา แจ่มกระจ่าง

1001 610354272 นางสาว จิราภรณ์ เจริญรัตน์

1002 610354280 นาย ชานนท์ คูนุกูล

1003 610354295 นางสาว ณิชารีย์ สุวรรณวัฒน์

1004 610354298 นาย ทศพร แก่นทรัพย์

1005 610354304 นาย ธนารักษ์ คลทา

1006 610354317 นางสาว นราธัญ ธรรมจิตรสกุล

1007 610354322 นางสาว นันทินี สายปัน

1008 610354332 นาย พชร ภูมิวัฒนะ

1009 610354339 นางสาว พิราภรณ์ อุดมเดช

1010 610354342 นางสาว ภริดา ใจดี

1011 610354349 นางสาว รินรดา รัตนบรรเทิง

1012 610354350 นางสาว วรรณพัทธ เตไชยกูล

1013 610354351 นางสาว วรัทยา ช้างสี

1014 610354355 นาย วริศ สิงห์มณีสกุลชัย

1015 610354365 นาย กรัณย์ภวัต ภิญญาพัชญ์โภคิน

1016 610354376 นาย อลงกรณ์ อันประนิตย์

1017 611805272 นางสาว ชญานิศ ทองศรี

1018 611805273 นางสาว ชนกเนตร ยศปัญญา

1019 611805276 นางสาว เชษฐ์ธิดา สุทธิประภา

1020 611805277 นาย ทศพร โลกสันติสุข

1021 611805281 นาย นวพล กาญจนบวร

1022 611805282 นางสาว นันทวรรณ เลิศศักด์ิศรีสกุล

ประกำศศูนย์สอบควำมรู้ฯ
เร่ือง เลขท่ีน่ังสอบ และห้องสอบ กำรสอบคร้ังท่ี 6/2563 (PLE-PC1)

สนำมสอบ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
อำคำรเรียนรวม 3 (SC3) ช้ัน 4 ห้อง 413 จ ำนวน 94 คน (เวลำสอบ 13:00 - 16:00 น.)
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1023 611805286 นาย ภควัต คีตวัฒนกุล

1024 611805288 นางสาว วรรณวรัชญ์ อารีย์

1025 611805289 นางสาว วริศรา เจริญวิริยะภาพ

1026 610414384 นาย กิตติคุณ ทองแพ

1027 610414389 นาย เจษฎาพงศ์ อ้วนพรหมมา

1028 610414394 นางสาว ชัญญา ทองแท้

1029 610414396 นางสาว โชติกา ซอหมัด

1030 610414412 นางสาว ธีรดา เมฆพรรณโอภาส

1031 610414413 นาย ธีรธันย์ ชวรัฐเลิศสกุล

1032 610414414 นาย นภัทร แก้วแพง

1033 610414430 นางสาว ปุณยนุช สุวังบุตร

1034 610414436 นาย พีรวัฒน์ ตรีรัตนพินทุสร

1035 610414437 นางสาว พุทธชาด เป่ียมปรีดา

1036 610414440 นางสาว แพรวพรรณ กุลบุตร

1037 610414445 นางสาว วรรณพร แก้วก้อนน้อย

1038 610414447 นาย วัชรพรรษ นิธรรม

1039 610414452 นาย วีระชัย มูลรังษี

1040 610414455 นางสาว ศิชลนภา วัชรสินธ์ุ

1041 610414459 นาย ศุกล ศิริภัทรกูร

1042 611625199 นางสาว กชนันท์ ฤทธ์ิมาก

1043 611625202 นางสาว กนิษฐา ทะวิชัย

1044 611625203 นางสาว กมลชนก ไมล์หรือ

1045 611625204 นางสาว กมลนัทธ์ ลาน้อย

1046 611625207 นาย กิติณัฐ จันทมาลี

1047 611625210 นางสาว จิรภิญญา บุญศรี

1048 611625213 นางสาว ชุติมา สมลา

1049 611625214 นาย โชติรส ศรีชัยบุญสูง
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1050 611625215 นางสาว ณัชรัตน์ สีสุวรรณ์

1051 611625218 นางสาว ณัฐกมล อินชัย

1052 611625222 นางสาว ณัฐสุดา จินดาศรี

1053 611625223 นางสาว ถิรดา จิรพิสุทธ์ิ

1054 611625225 นางสาว ธนพร เจริญธนะรุ่งเรือง

1055 611625226 นางสาว ธนัชพร กาบแก้ว

1056 611625227 นางสาว ธัชฎานันธ์ จันต๊ะวงศ์

1057 611625228 นาย นรากร ออมสิน

1058 611625229 นางสาว นฤมล มะยุรา

1059 611625231 นาย นายณัฐนนท์ จันจาเร

1060 611625232 นาย นิรุจน์ บุญมา

1061 611625236 นาย ปฏิภาณ จิตประทุมรัตน์

1062 611625237 นางสาว ปณิดา ชาวเหนือ

1063 611625239 นาย ปวรพงศ์ ทองค าปลิว

1064 611625240 นางสาว ปาลิตา บังวรรณ

1065 611625241 นางสาว พนิดา บุญศรี

1066 611625242 นางสาว พรศิริ ต้ังสุวรรณ์

1067 611625243 นางสาว พรหมณี ดวงพรหม

1068 611625245 นาย พิชญ์ ล้ีวงศกร

1069 611625250 นางสาว ภัทรธิดา ตรีธนะ

1070 611625251 นางสาว มณีรัตน์ ผิวมณี

1071 611625252 นางสาว มธุรดา มณีวงศ์

1072 611625255 นางสาว เมตตาพร ตุ้ยดง

1073 611625256 นางสาว รพีพรรณ เขียวอุบล

1074 611625257 นางสาว วรพรรณ เลิศเจริญปัญญา

1075 611625258 นางสาว วรัญญา แปงแก้ว

1076 611625260 นางสาว ศรัณย์พร กิจภาค
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1077 611625261 นางสาว ศิริกานดา ปาวณา

1078 611625264 นางสาว สโรชินี บุณยะโสรัจจ์

1079 611625265 นางสาว สุจารีนุช สุยะ

1080 611625266 นางสาว สุภารัตน์ สุปง

1081 611625270 นางสาว อาริศา ค าด า

1082 611115088 นางสาว กฤติกา เกษมศรี

1083 611115094 นางสาว เจนจิรา แป้นทอง

1084 611115096 นาย ณัชฎ์ฐกิตต์ ตีระเจริญ

1085 611115099 นาย ธนภัทร นันตา

1086 611115101 นางสาว นันทิชา นิมิตภาคภูมิ

1087 611115102 นางสาว แพรวพรรณ ศรีรักษ์

1088 611115103 นางสาว ภาวิณี ลิขิตวรกุล

1089 611115105 นางสาว วิสุทธิพร ลาวพันธ์

1090 611115107 นาย ศรัณย์ บริบูรณ์บันเทิง

1091 611115113 นางสาว อภิชญา หริกจันทร์
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ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม 
เร่ือง ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบสำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC1 หรือ MCQ 

(ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2544, ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2544  

และเม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2550) 

1. การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ
1.1 เตรียมใบแสดงสิทธิเข้าสอบของรายวิชาที่เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชน เพ่ือนำไปแสดง

ต่อกรรมการควบคุมการสอบในวันสอบ มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ เงื่อนไขเกี่ยวกับเอกสารทั้งสองรายการ 
มีดังนี ้

ก. ใบแสดงสิทธิเข้าสอบของรายวิชาที่เข้าสอบ ต้องมข้ีอความว่า “ผลการลงทะเบียนของท่าน
เสร็จสิ้นสมบูรณ์” 

ข. บัตรประจำตัวประชาชนต้องไม่หมดอายุ หากบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุต้องมีบัตรอ่ืน 
ท่ีทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายท่ีแสดงชัดเจน เช่น ใบอนุญาตขับขีร่ถยนต์ หนังสือเดินทาง (Passport) 

1.2 แต่งกายอย่างสุภาพและเรียบร้อย ให้สมศักดิ์ศรีของผู้ที ่เตรียมความพร้อมจะประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม ดังนี้ 

ก. สตรี สวมเสื ้อกาวน์หรือเสื ้อที ่มีแขนเสื ้อและยาวถึงสะโพก สวมกระโปรงทรงสุภาพและ 
ยาวคลุมเข่า สวมรองเท้าแบบสุภาพและหุ้มส้น 

ข. ชาย สวมเสื้อกาวน์หรือเสื้อเชิ้ตซึ่งสอดเข้าขอบเอวกางเกง สวมกางเกงทรงสุภาพ สวมรองเท้า
แบบสุภาพและหุ้มส้น 

2. ก่อนเข้าห้องสอบ
2.1 ตรวจสอบว่ามีใบแสดงสิทธิเข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนตามเงื่อนไขในข้อ 1.1

กรณีที่เหตุจำเป็นซึ่งทำให้ไม่มีใบแสดงสิทธิเข้าสอบหรือบัตรประจำตัวประชาชนตามเงื ่อนไข 

ในข้อ 1.1 ให้ติดต่อกองอำนวยการสนามสอบโดยด่วน 

2.2 เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ เพราะจะไมไ่ด้รับอนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ 
2.3 นำสิ ่งต่อไปนี้ เข้าห้องสอบได้ ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ (wallet) (แต่ต้องแสดงไว้นอกร่างกาย 

ตลอดระหว่างทำการสอบ อาจใส่ในถุงพลาสติกใสปิดสนิท) เสื ้อกันหนาว ผ้าพันคอ  ปากกา ดินสอ 2B 
น้ำยาลบคำผิด ยางลบดินสอ กบเหลาดินสอ 
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2.4 ไม่นำหรือพกพาสิ่งต่อไปนี้เข้าห้องสอบและห้องเก็บตัวสอบ ได้แก่  
ก. เคร ื ่องม ือสื ่อสารและ/หร ืออุปกรณ์อ ิเล ็กทรอนิกส์ท ุกประเภท (เช ่น โทรศัพท์ม ือถือ 

Smartphone Tablet MP3 อุปกรณบ์ันทึกภาพหรือเสียง) ขอให้ปิดเครื่องมือและ/หรืออุปกรณ์เหล่านี้ 
ข. เครื่องประดับทุกประเภท (เช่น นาฬิกา แหวน สร้อยคอ ต่างหู กำไล) 
ค. เครื่องคำนวณและ/หรือเครื่องคิดเลข  
ง. กล่องดินสอและ/หรือเครื่องเขียนทุกชนิด 
จ. กระเป๋าถือทุกชนิด (เช่น กระเป๋าย่าม เป้) 
ฉ. อาหารและ/หรือเครื่องดื่มทุกประเภท (เช่น ขนม ลูกอม น้ำดื่ม) 
ช. อ่ืนๆ (เช่น กระดาษทิชชู กระดาษโน้ต) 

2.5 วางสิ่งที่ไม่ได้นำหรือพกพาเข้าห้องสอบและห้องเก็บตัวสอบในข้อ 2.4 ไว้ในบริเวณที่กรรมการ 
คุมสอบจัดไว้ แต่กรรมการคุมสอบไม่รับผิดชอบหากสิ่งใด ๆ สูญหาย 

3.  ก่อนสอบ 15 นาที  
3.1 เขียนเลขที่นั่งสอบด้วยปากกาหรือดินสอที่มุมบนขวาของใบแสดงสิทธิเข้าสอบ 
3.2 เข้าแถวบริเวณหน้าห้องสอบ 

3.3 ยื่นใบแสดงสิทธิเข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนตามเงื่อนไขในข้อ 1.1 ให้กรรมการคุมสอบ

ตรวจ 

3.4 ล้วงกระเป๋าเสื้อและกางเกงทุกช่อง เปิดหัวเข็มขัด ถอดเสื้อกันหนาว ผ้าพันคอให้กรรมการคุมสอบ

ตรวจ เพ่ือแสดงว่าไม่ได้นำหรือพกสิ่งของในข้อ 2.4 เข้าห้องสอบ 

3.5 ไมพู่ดคุย เดิน สื่อสาร หรือทำสัญญาณใด ๆ กับผู้เข้าสอบคนอ่ืน หลังจากเข้าห้องสอบแล้ว 

3.6 ไม่เปิดข้อสอบ อ่านข้อสอบ ทำข้อสอบ หรือขีดเขียนข้อความใดลงในกระดาษคำถามและ

กระดาษคำตอบอย่างเด็ดขาดก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ ยกเว้น การอ่านคำชี้แจงบนปกข้อสอบ  

4. เมื่อถึงเวลาเริ่มสอบ 
4.1 ทำข้อสอบได้ทันทีท่ีกรรมการคุมสอบประกาศให้ลงมือทำข้อสอบได ้ 

4.2 ตรวจสอบกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบ เขียนชื่อ-นามสกุล รายละเอียดอื่น ๆ และปฏิบัติ

ตามคำชี้แจงที่ปกข้อสอบให้ครบถ้วน  

4.3 ไมส่ามารถเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มการสอบไปแล้ว 30 นาที  

กรณีที่เข้าสอบสายเกิน 15 นาทีแต่ไม่เกิน 30 นาที ต้องได้รับอนุญาตจากประธานสนามสอบ 
เป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาแสดงต่อประธานประจำห้องสอบก่อนเริ่มทำข้อสอบ ทั้งนี้ การเข้าสอบสาย 
ไม่เป็นเหตุให้ขอต่อเวลาสอบ 
5. ระหว่างการสอบในห้องสอบ 

5.1 วางใบแสดงสิทธิเข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะ เพ่ือให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบ 

5.2 ไม่พูดคุย เดิน สื่อสาร หรือทำสัญญาณใด ๆ กับผู้เข้าสอบคนอื่น  
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5.3 ระหว่างการสอบ กรรมการคุมสอบจะไมอ่ธิบายหรือตอบคำถามใดๆ รวมทั้งไมแ่ก้ไขข้อสอบ 

5.4 หากต้องการทักท้วงข้อสอบข้อใด หรือกระบวนการสอบ ขอให้กรอกแบบทักท้วงการสอบซึ่งอยู่ใน

เว็บไซตข์องสภาเภสัชกรรม ภายในเวลา 5 วันทำการ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบครั้งนั้นๆ 

5.5 ออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเริ่มการสอบแล้วอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 

5.6 ส่งมอบกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบทั้งหมดให้กรรมการคุมสอบ โดยยกมือขึ้นแล้วนั่งรอ

จนกว่ากรรมการเก็บ ตรวจนับกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว จึงนำอุปกรณ์เข้าสอบ  

ส่วนบุคคลออกจากที่นั่งและเดินออกจากห้องสอบ และห้ามกลับเข้ามาในห้องสอบอีก 

5.7 ไม่นำกระดาษคำถามและ/หรือกระดาษคำตอบทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งการกระทำใด ๆ ที่เป็น

การคัดลอกทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบออกจากห้องสอบ หากพบการกระทำดังกล่าว จะถือว่า 

มีเจตนาทุจริตในการสอบ 

ผู้ทุจริตการสอบ จะถูกปรับตกการสอบรหัสวิชานั้นจนถึงปรับตกการสอบทุกรหัสวิชา 
และถูกตดัสิทธิการสอบติดต่อกันไม่เกิน 2 ปี 

ทั้งนี้ ขึ้นกับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ 
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้ง ที่ 4/2544 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2544)







แจ้งข้อมูลส ำหรับผู้เข้ำสอบควำมรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญำตผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม  

กำรสอบครั้งที่ 6/2563 (PLE-PC1)  
สอบวันเสำร์ที่ 19 ธันวำคม 2563  

เวลำสอบ 13.00-16.00 น.  
สนำมสอบ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

สถำนที่สอบ คือ อำคำรเรียนรวม 3 (SC3)  
ชั้น 4 ห้อง 413 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

       Google map ของอำคำรที่เป็นสถำนที่สอบ : 
                                 สแกน QR Code Google map 
  
      
  
 
 
 
 
 
  

อำคำรสถำนที่สอบ  

อำคำรเรียนรวม 3 (SC3) 
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