การสมัครสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม
ครั้งที่ 2/2553
กําหนดการสอบระหวางวันที่ 6-8 ตุลาคม 2553

ผูสมัครสอบตองพรอมทีจ่ ะสอบ ณ สนามสอบใดๆได ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑลและ
ตางจังหวัด หากมีความจําเปนเนื่องจากที่นั่งสอบในกรุงเทพมีจาํ นวนจํากัด
ในการสอบขอใหผูสมัครสอบศึกษาเอกสาร ตอไปนี้
1. คูมือการสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนฯ ป 2546 ราคาเลมละ 40 บาท (หรือโหลดจากเว็บไซต
http://www.pharmacycouncil.org หรือ http://www.plecenter.org
2. คูมือทักษะตามเกณฑความรูความสามารถทางวิชาชีพ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550) ราคารวมซีดีสาธิต
120 บาท
สาเหตุของการที่ไมสามารถสมัครสอบอยางสมบูรณ
1. ไมโอนเงินคาสมัครและไมกรอกขอมูลสมัครสอบตามกําหนดบนหนาเว็บไซตที่เปดใหตามเวลาที่กําหนด โดย
เขาใจผิดวา การกรอกสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม (ชั่วคราว) และจายเงิน 1,000 บาทซึ่งเปนคาธรรมเนียมการ
สมัครสมาชิกที่ทําผานคณะเภสัชศาสตรที่สังกัด เปนการสมัครสอบ
2. ไมโอนจายเงินกอนการกรอกขอมูลสมัครสอบหรือโอนชากวา เนื่องจากขอมูลการโอนเงินจะถูกสงเปน
electronic files จากสํานักงานกลางของธนาคารทุกรอบ 24 ชม. หากไมโอนเงินกอนการสมัครในเวลาที่เหมาะสม
ขอมูลการสมัครและขอมูลการโอนเงินจะไมสามารถเชื่อมตอกันไดทันที ทําใหขั้นตอนการสมัครลาชา ไมสมบูรณ
ทันที
3. โอนเงินทางธนาคาร โดยใชแบบฟอรมการโอนเงินที่มีเลขอางอิงซ้ํากับผูอื่น ควรพรินทเอกสารใบโอนเงินทาง
ธนาคารจากหนาเว็บไซตดวยตนเอง ใบโอนเงินแตละใบจะมีเลขลําดับที่เปลี่ยนไปทุกครั้งที่สั่งพิมพ ใหใชเอกสาร
การโอนเงินเฉพาะสําหรับการโอนเงินของตนเอง หามถายเอกสารจากผูอื่นหรือถายเอกสารจายแจกผูอื่น
เนื่องจากจะทําใหเลขที่การโอนเงินซ้ํากัน เลขที่ดังกลาวเปนเลขอางอิงการจายเงินในการสมัครสอบ เพื่อชวยการ
ตรวจสอบการจายเงินไดงายขึ้น จะตองนําเลขอางอิงในใบโอนเงินดังกลาวนี้กรอกลงใบสมัครบนเว็บไซต
4. ผูสมัครกรอกขอมูลการโอนเงินผิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการกรอกเลขประจําตัวประชาชนและเลขรหัสประจําตัว
สอบ หากไมครบหรือผิดแมตัวเลขเพียง 1 ตัว ขอมูลการโอนเงินจะหาเจาของเงินที่โอนเงินไมได ทําใหไมสามารถ
เชื่อมตอขอมูลกับขอมูลการสมัครสอบ การโอนจํานวนเงินผิดไมสอดคลองกับชุดวิชาที่สมัครสอบ ศูนยสอบฯจะไม
รับผิดชอบการโอนเงินที่ผิดพลาดของผูสมัครสอบที่ตองสูญเงินเปลา และทําใหการสมัครไมสมบูรณ
5. พนักงานธนาคารกรอกขอมูลของทานในการโอนเงินผิดพลาด ทานจึงควรปองกันปญหาโดยการกรอกขอมูล
การโอนเงินดวยลายมือที่อานงายและชัดเจน และตรวจสอบผลการโอนเงินในเอกสารของธนาคารวาถูกตอง
หรือไม หากมีขอผิดพาดใหขอใหพนักงานธนาคารแกไขโดยทันที
6. ผูสมัครสอบกรอกขอมูลการสมัครผิด เชนกรอกสมัครสอบวิชาที่สอบผิด กรอกรายละเอียดขอมูลสวนตัวผิด
โดยเฉพาะอยางยิ่งการกรอกเลขประจําตัวประชาชนและเลขรหัสประจําตัวสอบ หากไมครบหรือผิดแมตัวเลขเพียง
1 ตัว ขอมูลการโอนเงินจะหาเจาของเงินที่โอนเงินคาสมัครสอบไมได ทําใหไมสามารถเชื่อมตอขอมูลกับขอมูลการ
สมัครสอบ นอกจากจะสูญเงินเปลาแลว การสมัครสอบและการสอบของผูสมัครสอบจะถูกปรับเปนโมฆะ ดังนั้น
เมื่อกด submit ครั้งแรก ระบบจะแสดงขอมูลที่ไดรับทั้งหมดใหทานตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
หากผิด ใหขอแกไข หากถูกตองใหกด submit ซ้ําอีกครั้ง
ศูนยสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
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ผูที่มีสิทธิ์สมัครสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนฯ และวิธีการสมัครสอบ
ก. ผูที่เปนสมาชิกสภาเภสัชกรรม กอนวันที่ 1 มีนาคม 2553 ซึ่งมีรหัสประจําตัวสอบแลว ใหใชรหัส
ประจําตัวสอบเดิม กรอกขอมูลสมัครสอบดวยตนเองผานทาง website http://www.pharmacycouncil.org หรือ
http://www.plecenter.org ระหวางวันที่ 1-18 กรกฎาคม 2553
ข. ผูสําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรแลว ยังไมไดสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม และสมัครสอบเปนครั้งแรก ตอง
สมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม ดวยตนเองที่ศูนยสอบความรูฯ ระหวางวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2553 ศูนยสอบความรู
ฯจะแจงรหัสประจําตัวสอบใหทราบ จากนั้น กรอกขอมูลสมัครสอบดวยตนเองผานทาง website
http://www.plecenter.org ระหวางวันที่ 1-18 กรกฎาคม 2553
ค. นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร ที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 สมัครสมาชิก
สภาเภสัชกรรม (ชั่วคราว) ผานสถาบันการศึกษาที่สังกัด คณะรวบรวมเอกสารการสมัครสงศูนยสอบความรูฯ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ศูนยสอบความรูฯจะประกาศรหัสประจําตัวสอบบน website
http://www.plecenter.org ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เปนตนไป จากนั้น กรอกขอมูลสมัครสอบดวย
ตนเองผานทาง website http://www.plecenter.org ระหวางวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2553
ก. การสมัครสอบของผูที่เปนสมาชิกสภาเภสัชกรรมแลว(กอนวันที่ 1 มีนาคม 2553)
กําหนดใหผูที่เปนสมาชิกสภาเภสัชกรรม
และมีรหัสประจําตัวสอบหรือรหัสประจําตัวสมาชิก
สภาเภสัชกรรม (ชั่วคราว) (กอนวันที่ 1 มีนาคม 2553) ใหใชรหัสประจําตัวสอบเดิม สมัครสอบผานทาง
website http://www.pharmacycouncil.org หรือ http://www.plecenter.org เทานั้น (การสมัครดวยรหัส
ประจําตัวที่ผิด หรือขอมูลใดๆผิด ถือวาการสมัครเปนโมฆะ และผลการสอบเปนโมฆะ)
1. กําหนดการรับสมัครทางเว็บไซต ระหวางวันที่ 1-18 กรกฎาคม 2553
2 ผูสมัครสอบตองชําระคาสมัครสอบความรูฯกอน จึงจะเขาไปกรอกขอความสมัครสอบได โดยพิมพแบบฟอรม
ชําระเงินผานธนาคาร จากเว็บไซต http://www.plecenter.org (เปนแบบฟอรมพิเศษตามขอตกลงระหวางศูนย
สอบความรูฯและธนาคารไทยพาณิชย ไมสามารถใชแบบโอนเงินทางธนาคารโดยทั่วไปได) ควรพรินทเอกสารใบ
โอนเงินทางธนาคารจากหนาเว็บไซตดวยตนเอง ใบโอนเงินแตละใบจะมีเลขลําดับที่เปลี่ยนไปทุกครั้งที่สั่งพิมพ ให
ใชเอกสารการโอนเงินเฉพาะสําหรับการโอนเงินของตนเอง หามถายเอกสารจากผูอื่นหรือถายเอกสารจายแจก
ผูอื่น เนื่องจากจะทําใหเลขที่อางอิงในใบการโอนเงินซ้ํากัน เลขที่ดังกลาวเปนเลขอางอิงการจายเงินในการสมัคร
สอบ เพื่อชวยการตรวจสอบการจายเงินไดงายขึ้น จะตองนําเลขอางอิงในใบโอนเงินดังกลาวนี้กรอกลงใบสมัครบน
เว็บไซต
จากนั้นนําไปชําระคาธรรมเนียมการสอบและอื่นๆโดยการโอนเงินผานธนาคารไทยพาณิชย
(ไม
จําเปนตองระบุเลขที่บัญชี) ชือ่ บัญชีศูนยสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนฯ หลังการโอนเงินผานธนาคาร จึงกรอก
เอกสารการสมัครสอบ โดยกรอกขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่โอนใหตรงกับเอกสารการโอนเงิน
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 100 บาท
คาธรรมเนียมการสอบวิชาความรูทางเภสัชศาสตรเชิงบูรณาการ (MCQ) 1,000 บาท
คาธรรมเนียมการสอบวิชาทักษะทางวิชาชีพ (OSPE) 2,000 บาท
จากนั้น กด submit
3. กรอกแบบฟอรมคําขอสอบความรูฯ บนเว็บไซต ใสขอมูลรหัสประจําตัวสอบ และขอมูลทุกสวนอยางถูกตอง
และครบถวน กรุณาตรวจสอบการกรอกขอมูล email address ใหถูกตองและใหเปน email address ที่ใชประจํา
อยางสม่ําเสมอ เพราะมีความสําคัญ ตอการติดตอในกรณีขอมูลมีปญหา กด submit
ศูนยสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

3
ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลที่ไดรับทั้งหมดใหทานตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง หากผิด ใหขอแกไข
หากถูกตอง สั่งพิมพหนาใบสมัครที่กรอกเรียบรอยแลว เก็บไวเปนหลักฐาน กรณีมีปญหาการสมัครสอบ
จากนั้นกด submit
4. เมื่อกรอกสมัครสอบเรียบรอยแลว ระบบจะตรวจสอบขอมูลผูสมัครสอบและการโอนเงิน หากขอมูลและการโอน
เงินถูกตอง ผูสมัครสอบจะไดรับการตอบกลับจากระบบ เปนเอกสารตอบรับการสมัครสอบ แสดงขอมูลการสมัคร
ไดแก ชื่อ/นามสกุล รหัสประจําตัวสอบ ชุดวิชาที่สมัครสอบ สั่งพิมพและใชเอกสารนี้เปน “บัตรประจําตัวแสดง
สิทธิ์การเขาสอบครั้งที่ 2/2553” ซึ่งจะใชแสดงตนเพื่อเขาสอบโดยใชคูกับบัตรประจําตัวประชาชน หาก
ผูสมัครสอบยังไมไดรับใบการตอบกลับจากระบบ กรุณาเขาตรวจเช็คสถานะการสมัครสอบไดบนเว็ปไซต เพื่อ
พิมพใบแสดงสิทธิ์การเขาสอบ
ที่สถานะการสมัครสอบเรียบรอยแลวเทานั้น
หากสถานะอยูระหวางการ
ดําเนินการ เกิน 4 วันหลังจากสมัครสอบ โปรดแจงปญหาใหศูนยสอบฯเพื่อดําเนินการตรวจสอบในขั้นตอนตอไป
ทาง email
ผูสมัครสอบทุกคนตองติดตามดูประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ หากมีปญหาไมมีชื่อของทานใน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ใหรีบทักทวงเพื่อขอแกไขเพิ่มเติมขอมูล โดยดวน ดูรายละเอียดในหัวขอ
การติดตามผลการสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ (หนา 6)
หากผูสอบที่เปนสมาชิกสภาเภสัชกรรมดําเนินการสมัครสอบโดยวิธีที่ไมเปนไปตามที่กําหนด
หรือโอนเงินเขาในบัญชีอื่นที่ไมไดระบุไวตามนี้ ศูนยสอบความรูฯ จะไมรับผิดชอบในการสมัครสอบและ
การชําระเงินของทาน
ข. การสมัครสอบของผูสําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรแลว ยังไมไดสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม และ
สมัครสอบเปนครั้งแรก **สมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรมดวยตนเองที่ศูนยสอบความรูฯกอนการสมัคร
สอบ** *
ผูที่สําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรที่ยังไมเคยสอบมากอนและยังไมเปนสมาชิกสภาเภสัชกรรม
จะตอง
สมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรมใหเรียบรอยกอน ผูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ใหยื่นเสนอ
transcript และหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาและหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตรโดยยื่นเอกสาร สภ.๒๖ ที่สํานักงาน
เลขาธิการสภาเภสัชกรรม ตรวจสอบคุณสมบัติกอนรับสมัครอยางนอย 2 เดือน กอนการสมัครสอบ
การสมัครสอบมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้
1. รับใบสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม (ชั่วคราว)และยื่นใบสมัครดวยตนเอง ระหวางวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2553
เวลา 8.30-14.00 น (ปดทําการระหวาง 12.00-13.00 น)
2. ยื่นเอกสารการสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม ประกอบดวย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
รูปถาย 1 นิ้ว 2 รูป (ติดที่คําขอสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม)
สําเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ (นําฉบับจริงมาแสดง) หรือเอกสารรับรองการสําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร
(ฉบับจริง)
ใบแสดงผลการศึกษา (transcript) 1 ฉบับ (ฉบับจริง)
คาธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม 1,000 บาท
3. การชําระเงิน ใชแบบฟอรมชําระเงินผานธนาคาร จากเว็บไซต http://www.pharmacycouncil.org หรือ
http://www.plecenter.org (เปนแบบฟอรมพิเศษตามขอตกลงระหวางศูนยสอบความรูฯและธนาคารไทยพาณิชย
ไมสามารถใชแบบโอนเงินทางธนาคารโดยทั่วไปได) นําไปชําระคาธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม
ศูนยสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
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และคาธรรมเนียมการสมัครสอบและอื่นๆโดยการโอนเงินผานธนาคารไทยพาณิชย
(ไมจําเปนตองระบุเลขที่
บัญชี) ชื่อบัญชี “ศูนยสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนฯ” นําสําเนาการโอนเงินทางธนาคารมาแสดงที่ศูนยสอบความรู
ฯ
4. ศูนยสอบความรูฯกําหนดรหัสประจําตัวสอบใหแกผูสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรมเรียบรอยแลว พรอมกับออก
บัตรแสดงการสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรมชั่วคราว (ซึ่งใชเปนหลักฐานแสดงเมื่อขอขึ้นทะเบียนฯเมื่อสอบผาน)
5. ผูสมัครสอบฯกรอกขอมูลการสมัครสอบความรูฯ ระหวางวันที่ 1-18 กรกฎาคม 2553 โดยใชรหัสประจําตัว
สอบที่ไดรับจากศูนยศอบความรูฯ การสมัครดวยรหัสประจําตัวที่ผิด หรือขอมูลใดๆผิด ถือวาการสมัครเปน
โมฆะ และผลการสอบเปนโมฆะ สมัครทางเว็บไซต http://www.plecenter.org (ดูรายละเอียดการสมัครขั้น
ตอไป แชนเดียวกับขอ ก. การสมัครสอบของผูที่เปนสมาชิกสภาเภสัชกรรมแลว (กอนวันที่ 1 มีนาคม
2553)
เมื่อกรอกสมัครสอบเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลที่ที่ไดรับทั้งหมดใหทานตรวจสอบ
ความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง หากผิด ใหขอแกไข หากถูกตอง สั่งพิมพหนาใบสมัครที่กรอกเรียบรอยแลว เก็บไว
เปนหลักฐาน กรณีมีปญหาการสมัครสอบ จากนั้นกด submit
ระบบจะตรวจสอบขอมูลผูสมัครสอบและการโอนเงิน หากขอมูลและการโอนเงินถูกตอง ผูสมัครสอบจะ
ไดรับการตอบกลับจากระบบ เปนเอกสารตอบรับการสมัครสอบ แสดงขอมูลการสมัคร ไดแก ชื่อ/นามสกุล รหัส
ประจําตัวสอบ ชุดวิชาที่สมัครสอบ สั่งพิมพและใชเอกสารนี้เปน “บัตรประจําตัวแสดงสิทธิ์การเขาสอบครั้ง
ที่ 2/2553” ซึ่งจะใชแสดงตนเพื่อเขาสอบโดยใชคูกับบัตรประจําตัวประชาชน หากผูสมัครสอบยังไมไดรับใบ
การตอบกลับจากระบบ กรุณาเขาตรวจเช็คสถานะการสมัครสอบไดบนเว็ปไซต เพื่อพิมพใบแสดงสิทธิ์การเขา
สอบ ที่สถานะการสมัครสอบเรียบรอยแลวเทานั้น หากสถานะอยูระหวางการดําเนินการ เกิน 4 วันหลังจากสมัคร
สอบ โปรดแจงปญหาใหศูนยสอบฯเพื่อดําเนินการตรวจสอบในขั้นตอนตอไปทาง email
ผูสมัครสอบทุกคนตองติดตามดูประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ หากมีปญหาไมมีชื่อของทานใน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ใหรีบทักทวงเพื่อขอแกไขเพิ่มเติมขอมูล โดยดวน ดูรายละเอียดในหัวขอ
การติดตามผลการสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ (หนา 6)
หากผูสอบที่เปนสมาชิกสภาเภสัชกรรมดําเนินการสมัครสอบโดยวิธีที่ไมเปนไปตามที่กําหนด
หรือโอนเงินเขาในบัญชีอื่นที่ไมไดระบุไวตามนี้ ศูนยสอบความรูฯ จะไมรับผิดชอบในการสมัครสอบและ
การชําระเงินของทาน
ค. การสมัครสอบของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร ที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2553
**สมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรมผานสถาบันการศึกษาที่สังกัดเทานั้น เพื่อใหไดรับรหัสประจําตัว
สอบกอน จากนั้นจะตองสมัครสอบผานทางเว็บไซตดวยตนเอง**
ค.1 สมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม (ชั่วคราว)
1. กําหนดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรมที่สถาบันการศึกษาที่สังกัดของนิสิตนักศึกษา ตาม
ประกาศของคณะเภสัชศาสตรที่สังกัด
ใบสมัครจะตองสงถึงศูนยสอบความรูฯภายในวันที่
30
มิถุนายน 2553
2. จัดเตรียมและยื่นเอกสารการสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม ประกอบดวย
เอกสารคําขอสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
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รูปถาย 1 นิ้ว 1 รูป (ติดที่คําขอสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม)
เอกสารรับรองการสําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร (ยื่นฉบับจริงเพิ่มเติมกอน 15 พฤศจิกายน 2553)
เอกสารแสดงผลการศึกษา (transcript) ตลอดหลักสูตร (ยื่นฉบับจริงเพิ่มเติมกอน 15 พฤศจิกายน 2553)
คาธรรมเนียมการสมัครสมาชิก 1,000 บาท
คณะเภสัชศาสตรรวบรวมและสงเอกสารการสมัคร พรอมทั้งไฟล สงถึงศูนยสอบความรูฯ ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2553
3. การชําระเงินคาสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม ใหคณะเภสัชศาสตรรวบรวมและโอนเงินคาสมัคร
สอบรวมเปนหมูคณะ โดยพิมพแบบฟอรมชําระเงินผานธนาคารจากเว็บไซต http://www.pharmacycouncil.org
หรือ http://www.plecenter.org (เปนแบบฟอรมพิเศษตามขอตกลงระหวางศูนยสอบความรูฯและธนาคารไทย
พาณิชย ไมสามารถใชแบบโอนเงินทางธนาคารโดยทั่วไปได) นําไปชําระคาธรรมเนียมการสอบและอื่นๆโดยการ
โอนเงินผานธนาคารไทยพาณิชย (ไมจําเปนตองระบุเลขที่บัญชี)
o ชื่อในใบโอนเงินใหระบุสถาบันการศึกษาที่โอน
o เลขที่บัตรประชาชนใหใชของผูรับผิดชอบที่ไดรับการมอบหมายจากสถาบันการศึกษา
4. ศูนยสอบความรูฯกําหนดรหัสประจําตัวสอบใหแกนิสิตนักศึกษาผูสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรมเรียบรอยแลว
แตละราย ประกาศทางเว็บไซต http://www.pharmacycouncil.org ตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เปนตนไป
ค.2 ขั้นตอนการสมัครสอบความรูฯ
1. การสมัครสอบ ระหวางวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2553 ผูสมัครสอบตองชําระเงินคาสมัครสอบความรูฯกอน
จึงจะเขาไปกรอกขอความสมัครสอบความรูฯได
ผูสมัครสอบตองชําระคาสมัครสอบความรูฯกอน จึงจะเขาไปกรอกขอความสมัครสอบได
โดยพิมพ
แบบฟอรมชําระเงินผานธนาคาร จากเว็บไซต http://www.plecenter.org (เปนแบบฟอรมพิเศษตามขอตกลง
ระหวางศูนยสอบความรูฯและธนาคารไทยพาณิชย ไมสามารถใชแบบโอนเงินทางธนาคารโดยทั่วไปได)
ควร
พรินทเอกสารใบโอนเงินทางธนาคารจากหนาเว็บไซตดวยตนเอง ใบโอนเงินแตละใบจะมีเลขลําดับที่เปลี่ยนไปทุก
ครั้งที่สั่งพิมพ ใหใชเอกสารการโอนเงินเฉพาะสําหรับการโอนเงินของตนเอง หามถายเอกสารจากผูอื่นหรือถาย
เอกสารจายแจกผูอื่น เนื่องจากจะทําใหเลขที่อางอิงในใบการโอนเงินซ้ํากัน
เลขที่ดังกลาวเปนเลขอางอิงการ
จายเงินในการสมัครสอบ เพื่อชวยการตรวจสอบการจายเงินไดงายขึ้น จะตองนําเลขอางอิงในใบโอนเงินดังกลาวนี้
กรอกลงใบสมัครบนเว็บไซต
จากนั้นนําไปชําระคาธรรมเนียมการสอบและอื่นๆโดยการโอนเงินผานธนาคารไทยพาณิชย (ไม
จําเปนตองระบุเลขที่บัญชี) ชื่อบัญชีศูนยสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนฯ หลังการโอนเงินผานธนาคาร จึงกรอก
เอกสารการสมัครสอบ โดยกรอกขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่โอนใหตรงกับเอกสารการโอนเงิน
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 100 บาท
คาธรรมเนียมการสอบวิชาความรูทางเภสัชศาสตรเชิงบูรณาการ (MCQ) 1,000 บาท และวิชาทักษะทาง
วิชาชีพ (OSPE) 2,000 บาท
รวม 3,100 บาท จากนั้น กด submit
2. กรอกแบบฟอรมคําขอสอบความรูฯ บนเว็บไซต ใสขอมูลรหัสประจําตัวสอบ และขอมูลทุกสวนอยางถูกตอง
และครบถวน การสมัครดวยรหัสประจําตัวที่ผิด หรือขอมูลใดๆผิด ถือวาการสมัครเปนโมฆะ และผลการ
สอบเปนโมฆะ กรุณาตรวจสอบการกรอกขอมูล email address ใหถูกตองและใหเปน email address ที่ใชประจํา
อยางสม่ําเสมอ เพราะมีความสําคัญ จากนั้นจึงกด submit ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลที่ไดรับทั้งหมดให
ทานตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง หากผิด ใหขอแกไข หากถูกตอง สั่งพิมพหนาใบสมัครที่กรอก
เรียบรอยแลว เก็บไวเปนหลักฐาน กรณีมีปญหาการสมัครสอบ จากนั้นกด submit
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3. เมื่อกรอกสมัครสอบเรียบรอยแลว ระบบจะตรวจสอบขอมูลผูสมัครสอบและการโอนเงิน หากขอมูลและการโอน
เงินถูกตอง ผูสมัครสอบจะไดรับการตอบกลับจากระบบ เปนเอกสารตอบรับการสมัครสอบ แสดงขอมูลการสมัคร
ไดแก ชื่อ/นามสกุล รหัสประจําตัวสอบ ชุดวิชาที่สมัครสอบ สั่งพิมพและใชเอกสารนี้เปน “บัตรประจําตัวแสดง
สิทธิ์การเขาสอบครั้งที่ 2/2553” ซึ่งจะใชแสดงตนเพื่อเขาสอบโดยใชคูกับบัตรประจําตัวประชาชน (หาก
ผูสมัครสอบยังไมไดรับใบการตอบกลับจากระบบ กรุณาเขาตรวจเช็คสถานะการสมัครสอบไดบนเว็ปไซต เพื่อ
พิมพใบแสดงสิทธิ์การเขาสอบ
ที่สถานะการสมัครสอบเรียบรอยแลวเทานั้น
หากสถานะอยูระหวางการ
ดําเนินการ เกิน 4 วันหลังจากสมัครสอบ โปรดแจงปญหาใหศูนยสอบฯเพื่อดําเนินการตรวจสอบในขั้นตอนตอไป
ทาง email
ผูสมัครสอบทุกคนตองติดตามดูประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ หากมีปญหาไมมีชื่อของทานใน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ใหรีบทักทวงเพื่อขอแกไขเพิ่มเติมขอมูล โดยดวน ดูรายละเอียดในหัวขอ
การติดตามผลการสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ (หนา 6)
หากผูสอบที่เปนสมาชิกสภาเภสัชกรรมดําเนินการสมัครสอบโดยวิธีที่ไมเปนไปตามที่กําหนด
หรือโอนเงินเขาในบัญชีอื่นที่ไมไดระบุไวตามนี้ ศูนยสอบความรูฯ จะไมรับผิดชอบในการสมัครสอบและ
การชําระเงินของทาน
6. หลักฐานการสําเร็จการศึกษาและผลการศึกษาเภสัชศาสตร หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว ใหยื่นภายในวันที่
ยื่นเพิ่มเติมกอน 15 พฤศจิกายน 2553 เพื่อใหผลการสอบความรูฯไมเปนโมฆะ เมื่อสอบผาน นิสิตนักศึกษา
ใหติดตอรับที่คณะเภสัชศาสตรหากยื่นหลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามกําหนดกอนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
หากไมสําเร็จการศึกษาตามที่แจงในการสมัคร การสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรมจะเปนโมฆะ
การติดตามผลการสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ
1. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบครั้งที่ 2/2553 ตั้งแตวันที่ 4-25 สิงหาคม 2553 หากมีปญหาใดๆ
ใหทักทวงแกไขโดยกรุณา fax สําเนาเอกสารการสมัครสอบที่สั่งพิมพจาก webpage เก็บเปนหลักฐานสงมาที่
หมายเลขโทรสาร
02-251-6427
แจงปญหาของทาน พรอมทั้งแจงทาง email address:
ph_exam@hotmail.com หลังกําหนดดังกลาว (หลัง 25 สิงหาคม 2553) ศูนยสอบความรูฯ จะไมรับขอ
ทักทวงใดๆทั้งสิ้น
2. ประกาศสนามสอบและเลขที่นั่งสอบ ครั้งที่ 2/2553 ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2553 เปนตนไป
การประกาศผลสอบ
1. ประกาศผลเมื่อผานการพิจารณาอนุมัติผลสอบโดยคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ภายในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2553 โดยติดประกาศที่ ศูนยสอบความรูฯ สํานักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม และ
มหาวิทยาลัยที่เปนสนามสอบ
2. ประกาศผลสอบบน website http://www.pharmacycouncil.org หรือ http://www.plecenter.org
3. ใบรับรองผลการสอบรายบุคคล สามารถ download และพิมพจากเว็บไซต
ผูสอบที่เปนนิสิตนักศึกษาหากไมแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษา โดยยื่นสงที่ศูนยสอบความรูฯ
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
ผลการสอบ/การเก็บคะแนน และการสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรมถือเปนโมฆะ
ศูนยสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
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มีขอสงสัย โปรดสอบถามเพิ่มเติมไดที่
1. ศูนยสอบความรูฯ สภาเภสัชกรรม สํานักงานตั้งอยูที่คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โทรศัพท 0-2251-6427 โทรสาร 0-2251-6427 หรือทาง email address: ph_exam@hotmail.com
2. ติดตามผลการสมัครจากประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ประกาศสนามสอบและเลขที่นั่งสอบ ประกาศผล
การสอบ บน www.pharmacycouncil.org หรือ http://www.plecenter.org

ศูนยสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

