
เลขท่ีสอบ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

2145 631805332 นาย กศิต เลิศสิทธ์ิสมบูรณ์

2146 631805333 นางสาว กานต์ธีรา ศุกรสีสด

2147 631805342 นาย ณัฐภัทร อ่อนระทวย

2148 631805345 นางสาว ธนพร เทพอาวุธ

2149 631805346 นางสาว ธมนวรรณ ศิลปชัย

2150 631805350 นางสาว นัทธภัทรา ภาษิต

2151 631805353 นางสาว ปทิตตา ทัศน์สุวรรณ

2152 631805355 นางสาว เปรมยุดา เจียนศิริจินดา

2153 631805358 นางสาว เพชรศิรินทร์ วินิจกุล

2154 631805363 นางสาว ศุภนิดา อุชชิน

2155 641805441 นางสาว กณิกนันต์ จ าปาทิพย์

2156 641805442 นาย กีรติ กุลกฤตพงษ์

2157 641805443 นางสาว จันทร์ธิดา แซ่กิม

2158 641805444 นางสาว ฉัตรปวีณ์ เรืองวรรณสิริ

2159 641805445 นางสาว ชญานิษฐ์ ยุวาพัฒน์

ประกำศวงสอบ  รอบสอบ  และเลขท่ีน่ังสอบ

กำรสอบควำมรู้ฯ คร้ังท่ี 11/2564 (PLE-CC2)

วันศุกร์ท่ี 17 ธันวำคม พ.ศ. 2564       เวลำ 11.00-18.10 น

สนำมสอบ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์     (วง 1 รอบ 1     จ ำนวน 15 คน )



เลขท่ีสอบ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

2160 641805446 นางสาว ชลลดา เอ่ียมนนท์

2161 641805447 นาย ชิษณุพงศ์ ชิษสวัสด์ิ

2162 641805448 นางสาว ชุณหกาญจน์ น่ิมสุวรรณ

2163 641805449 นาย โชคเฉลิมวัฒน์ ช่ืนธรรมการย์

2164 641805450 นางสาว โชติกา ชุณห์กุล

2165 641805451 นางสาว ญาณิศา น าหิรัญกุล

2166 641805452 นางสาว ญาติกา สุพรรณโชติ

2167 641805453 นางสาว ฑิตฐิตา เกิดทรัพย์

2168 641805454 นางสาว ณัฐกฤตา ครองแถว

2169 641805455 นางสาว ณัฐภัสสร วีรพัฒนคุปต์

2170 641805456 นางสาว ณิชมน กันหากุล

2171 641805457 นางสาว ณิชาภัทร พงศ์สร้อยเพชร

2172 641805458 นาย ทวีทรัพย์ เอ้ียเจริญ

2173 641805459 นางสาว แทนอินทร์ ผกานนท์

2174 641805460 นาย ธนกฤต โสเจยยะ

ประกำศวงสอบ  รอบสอบ  และเลขท่ีน่ังสอบ

กำรสอบควำมรู้ฯ คร้ังท่ี 11/2564 (PLE-CC2)

วันศุกร์ท่ี 17 ธันวำคม พ.ศ. 2564       เวลำ 11.00-18.10 น

สนำมสอบ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์     (วง 1 รอบ 2     จ ำนวน 15 คน )



เลขท่ีสอบ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

2175 641805461 นาย ธนัตถ์ เมืองไทย

2176 641805462 นางสาว ธิดารัตน์ ช่วยเกิด

2177 641805463 นางสาว นภสร คุณาวงษ์กฤต

2178 641805464 นางสาว นภัสสร พานิชกุล

2179 641805465 นางสาว นฤมล จันทร์ชูชัย

2180 641805466 นางสาว นัฐมล พุ่มไสว

2181 641805467 นางสาว บุณยวีร์ ธาตวากร

2182 641805468 นาย พรสวรรค์ ใหม่เอ่ียมพรพันธ์

2183 641805469 นางสาว พิชชาภรณ์ ดุลยทวีสิทธ์ิ

2184 641805470 นางสาว มัณฑนา สุวดิษฐ

2185 641805471 นางสาว ยงธิดา แสวงสุข

2186 641805472 นางสาว วธัญญา ผ่องใส

2187 641805473 นางสาว วิชญาพร พูลเกิด

2188 641805474 นางสาว วิพุธธิดา จิตตนูนท์

2189 641805475 นางสาว วิลาสินี อินพรหม

ประกำศวงสอบ  รอบสอบ  และเลขท่ีน่ังสอบ

กำรสอบควำมรู้ฯ คร้ังท่ี 11/2564 (PLE-CC2)

วันศุกร์ท่ี 17 ธันวำคม พ.ศ. 2564       เวลำ 11.00-18.10 น

สนำมสอบ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์     (วง 1 รอบ 3     จ ำนวน 15 คน )



เลขท่ีสอบ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

2190 641805476 นางสาว วิศัลย์ศยา ศิริเมือง

2191 641805477 นาย วีรชาติ ขจรจารุพันธ์

2192 641805478 นาย สรัช ธีระสุต

2193 641805479 นางสาว สวรรยา จ านงค์

2194 641805480 นาย สิรพล โอฬารเสถียรกุล

2195 641805481 นางสาว สิรินทิพย์ วัจนเทพินทร์

2196 641805482 นางสาว สิริวิมล จ ารูญศิริ

2197 641805483 นางสาว สุปรียา มูลสุวรรณ

2198 641805484 นางสาว อภิษฎา พรสุทธิรดี

2199 641805485 นางสาว อภิสรา คงสืบ

2200 641805486 นางสาว อรปรียา มานะศักด์ิศิริกุล

2201 641805487 นาย เอกราช จีระนุช

ประกำศวงสอบ  รอบสอบ  และเลขท่ีน่ังสอบ

กำรสอบควำมรู้ฯ คร้ังท่ี 11/2564 (PLE-CC2)

วันศุกร์ท่ี 17 ธันวำคม พ.ศ. 2564       เวลำ 11.00-18.10 น

สนำมสอบ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์     (วง 1 รอบ 4     จ ำนวน 12 คน )



 
 
 

ห้องรำยงำนตัว  
กำรสอบทักษะทำงวิชำชีพ ครั้งที่ 11/2564 (PLE-CC2)  

ห้องปฏิบัติกำร ชั้น 10  
อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรรวม 



ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ  
เรื่อง การจัดรอบสอบ เวลาการรายงานตัว การเก็บตัวและการเข้าสอบ 

การสอบทักษะทางวิชาชีพ ครั้งที่ 13/2564 (OSPE) ครัง้ที่ 11/2564 (PLE-CC2) 
วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564  ระหว่างเวลา  11.30-18.10 น  

*ผู้เข้าสอบต้องรายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด มิฉะน้ันจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบ*
*ผู้เข้าสอบต้องเข้าเก็บตัวหลังสอบในช่วงเวลาท่ีกำหนด   มิฉะนั้นจะถูกปรับตกให้ผลการสอบเป็นโมฆะ* 

การสอบ 1 วง สอบได้สูงสุดครั้งละ 15 คน ใช้เวลาสอบรอบละ 64 นาที 

รอบที่ 1, 2 และ 3 รอบที่ 4 และ 5 
รายงานตัว 11.00 - 11.15 น. รายงานตัว  14.45-15.00 น 
รอบที่ 1 เข้าสอบ 11. 45 -12.49 น. รอบที่ 4 เข้าสอบ  15.45-16.49 น 
รอบที่ 2 เข้าสอบ 13.00 - 14.04 น. รอบที่ 5 เข้าสอบ 17.00-18.04 น. 
รอบที่ 3 เข้าสอบ 14.10 -15.14 น. 

ห้ามผู้เข้าสอบใช้อปุกรณ์การสื่อสารทกุชนิดระหว่างการเก็บตัว ต้องฝากอุปกรณ์สื่อสารทุกชนดิไว้กับกรรมการ
คุมสอบ 

ทุกสนามสอบต้องเก็บตัวผู้เข้าสอบทุกคนหลังสอบเสร็จไว้จนถึงเวลา 17.10 น ซึ่งเป็นเวลาทีผู่้เข้าสอบรอบ
สุดท้ายเข้าสอบพอสมควรแล้ว จึงใหผู้้เข้าสอบออกจากพื้นที่เก็บต้วได้



การเตรียมตัวกอนเขาหองสอบ PLE-CC2 และ OSPE 
1. เตรียมใบแสดงสิทธิเขาสอบของรายวิชาท่ีเข าสอบและบัตรประจําตัวประชาชน เพ่ือนําไปแสดง

ตอกรรมการควบคุมการสอบในวันสอบ มิฉะน้ันจะไมมีสิทธิเขาสอบ เง่ือนไขเก่ียวกับเอกสารท้ังสองรายการ 

มีดังน้ี 

ก. ใบแสดงสิทธิเขาสอบของรายวิชาท่ีเข าสอบ ตองมีข อความวา “ผลการลงทะเบียนของทานเสร็จ

ส้ินสมบูรณ” 

ข. บัตรประจําตัวประชาชนตองไมหมดอายุ หากบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุตองมีบัตรอ่ืน 
ท่ีทางราชการออกให โดยมีรูปถายท่ีแสดงชัดเจน เชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต หนังสือเดินทาง (Passport) 

2. แตงกายอยางสุภาพและเรียบรอย ใหสมศักด์ิศรีของผู ท่ีเตรียมความพรอมจะประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม ดังน้ี 

ก. สตรี สวมเส้ือกาวนหรือเสื้อ ท่ีมีแขนเส้ือและยาวถึงสะโพก สวมกระโปรงทรงสุภาพและ 

ยาวคลุมเขา สวมรองเทาแบบสุภาพและหุมสน 

ข. ชาย สวมเส้ือกาวนหรือเส้ือเช้ิตซ่ึงสอดเขาขอบเอวกางเกง สวมกางเกงทรงสุภาพ สวมรองเทา

แบบสุภาพและหุมสน 

 ทั้งนี้ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามขอกําหนดของผูเขาสอบในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

ของแตละสนามสอบ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งดานลาง)

https://plecenter.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=2327&catid=17

https://plecenter.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=2327&catid=17
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