
เลขท่ีน่ังสอบ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1852 631805345 นางสาว ธนพร เทพอาวุธ

1853 641805441 นางสาว กณิกนันต์ จ าปาทิพย์

1854 641805442 นาย กีรติ กุลกฤตพงษ์

1855 641805443 นางสาว จันทร์ธิดา แซ่กิม

1856 641805444 นางสาว ฉัตรปวีณ์ เรืองวรรณสิริ

1857 641805445 นางสาว ชญานิษฐ์ ยุวาพัฒน์

1858 641805446 นางสาว ชลลดา เอ่ียมนนท์

1859 641805447 นาย ชิษณุพงศ์ ชิษสวัสด์ิ

1860 641805448 นางสาว ชุณหกาญจน์ น่ิมสุวรรณ

1861 641805449 นาย โชคเฉลิมวัฒน์ ช่ืนธรรมการย์

1862 641805450 นางสาว โชติกา ชุณห์กุล

1863 641805451 นางสาว ญาณิศา น าหิรัญกุล

1864 641805452 นางสาว ญาติกา สุพรรณโชติ

1865 641805453 นางสาว ฑิตฐิตา เกิดทรัพย์

1866 641805454 นางสาว ณัฐกฤตา ครองแถว

1867 641805455 นางสาว ณัฐภัสสร วีรพัฒนคุปต์

1868 641805456 นางสาว ณิชมน กันหากุล

1869 641805457 นางสาว ณิชาภัทร พงศ์สร้อยเพชร

1870 641805458 นาย ทวีทรัพย์ เอ้ียเจริญ

1871 641805459 นางสาว แทนอินทร์ ผกานนท์

1872 641805460 นาย ธนกฤต โสเจยยะ

1873 641805461 นาย ธนัตถ์ เมืองไทย

1874 641805462 นางสาว ธิดารัตน์ ช่วยเกิด

1875 641805463 นางสาว นภสร คุณาวงษ์กฤต

1876 641805464 นางสาว นภัสสร พานิชกุล

1877 641805465 นางสาว นฤมล จันทร์ชูชัย

ประกำศศูนย์สอบควำมรู้ฯ

เร่ือง เลขท่ีน่ังสอบ และห้องสอบ กำรสอบคร้ังท่ี 12/2564 (PLE-CC1)

สนำมสอบ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

อำคำรบรรยำยเรียนรวม 1 (บร.1) ห้อง 206 จ ำนวน 48 คน
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1878 641805466 นางสาว นัฐมล พุ่มไสว

1879 641805467 นางสาว บุณยวีร์ ธาตวากร

1880 641805468 นาย พรสวรรค์ ใหม่เอ่ียมพรพันธ์

1881 641805469 นางสาว พิชชาภรณ์ ดุลยทวีสิทธ์ิ

1882 641805470 นางสาว มัณฑนา สุวดิษฐ

1883 641805471 นางสาว ยงธิดา แสวงสุข

1884 641805472 นางสาว วธัญญา ผ่องใส

1885 641805473 นางสาว วิชญาพร พูลเกิด

1886 641805474 นางสาว วิพุธธิดา จิตตนูนท์

1887 641805475 นางสาว วิลาสินี อินพรหม

1888 641805476 นางสาว วิศัลย์ศยา ศิริเมือง

1889 641805477 นาย วีรชาติ ขจรจารุพันธ์

1890 641805478 นาย สรัช ธีระสุต

1891 641805479 นางสาว สวรรยา จ านงค์

1892 641805480 นาย สิรพล โอฬารเสถียรกุล

1893 641805481 นางสาว สิรินทิพย์ วัจนเทพินทร์

1894 641805482 นางสาว สิริวิมล จ ารูญศิริ

1895 641805483 นางสาว สุปรียา มูลสุวรรณ

1896 641805484 นางสาว อภิษฎา พรสุทธิรดี

1897 641805485 นางสาว อภิสรา คงสืบ

1898 641805486 นางสาว อรปรียา มานะศักด์ิศิริกุล

1899 641805487 นาย เอกราช จีระนุช
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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) 
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