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ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) (ค) (ฑ) (ด) แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
แห่งสภาเภสัชกรรม ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอ
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๔ ให้ นายกสภาเภสัช กรรมเป็ นผู้ รั กษาการตามข้ อ บัง คับ นี้แ ละมีอํ านาจออกระเบี ย บ
และประกาศ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้
ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือมีกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหา
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นายกสภาเภสัชกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“การสอบความรู้” หมายความว่า การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
“การสอบระบบเดิม” หมายความว่า การสอบตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕
“คณะอนุกรรมการสอบความรู้” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
“ศูนย์สอบความรู้” หมายความว่า ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
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“ผู้อํานวยการศูนย์สอบความรู้” หมายความว่า ผู้อํานวยการศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
หมวด ๒
การสอบและการจัดสอบความรู้
ข้อ ๖ ให้มีการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เพื่ อ การขอขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม โดยให้ มี ก ารจั ด สอบ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กําหนดในข้อบังคับนี้
ข้อ ๗ การสอบความรู้ ประกอบด้วยการสอบ ๒ ขั้นตอน ดังนี้
(๑) การสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม
(๒) การสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ได้แก่ เภสัชกรรมอุตสาหการ หรือการบริบาล
ทางเภสัชกรรม หรือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ หรือด้านอื่นตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศ
กําหนด
เกณฑ์สมรรถนะตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามประกาศสภาเภสัชกรรม
ข้อ ๘ ผู้ที่จะยื่นขอเข้าสอบความรู้ จะต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) เป็นผู้ที่กําลังศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่สภาเภสัชกรรม
ให้การรับรองปริญญา
(๒) เป็ น ผู้ ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตร์ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทย
ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปริญญา
(๓) เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์จากต่างประเทศที่สภาเภสัชกรรมรับรองปริญญา
และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมกําหนดครบถ้วนแล้ว
ข้อ ๙ ผู้มีสิทธิสอบความรู้จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับการสอบแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(๑) การสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ (๑) โดยจะต้องศึกษา
ครบทุกวิชาตามหลักสูตรของชั้นปีที่ ๔ ตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรโดยจะต้องลงทะเบียนครบ
และมีผลการประเมินทุกวิชา หรือมีคุณสมบัติตามข้อ ๘ (๒) หรือ (๓)
(๒) การสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ (๑) ซึ่งคาดว่า
จะสําเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือมีคุณสมบัติตามข้อ ๘ (๒) หรือ (๓) และมีคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติม
ดังนี้
(ก) เรียนกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาที่เป็นสาขาหลักที่เพิ่มเติมจากรายวิชาในสมรรถนะร่วม
ตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
(ข) ผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบังคับเฉพาะสาขาตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
(ค) สอบผ่านตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม
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ข้อ ๑๐ ผู้ที่จะยื่นขอเข้าสอบความรู้ จะต้องยื่นความจํานงเพื่อขอสมัครสอบตามแบบฟอร์ม
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ศูนย์สอบความรู้กําหนด
ข้อ ๑๑ ผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามที่ศูนย์สอบความรู้ประกาศ ทั้งนี้ศูนย์สอบ
ความรู้อาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อการรับรองผลของผู้มีสิทธิเข้าสอบที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาก็ได้
ข้อ ๑๒ การจัดการสอบความรู้ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม และการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะ
เฉพาะสาขา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศสภาเภสัชกรรม
การกําหนดรายละเอียดในการจัดการสอบ รูปแบบและลักษณะของข้อสอบ ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม
และมาตรการดําเนินการต่อผู้เข้าสอบ ให้เป็นไปตามประกาศศูนย์สอบความรู้
ข้อ ๑๓ การจัดการสอบความรู้ ประกอบด้วย
(๑) การสอบความรู้ข้อเขียน
(๒) การสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม
ค่ า ธรรมเนี ย มของการสอบความรู้ ข้ อ เขี ย นและของการสอบทั ก ษะทางวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม
และอัตราค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บให้เป็นไปตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
ข้อ ๑๔ การประเมินผลการสอบ
ในการสอบความรู้ข้อเขียน ผู้สอบจะต้องได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
และการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมต้องได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จึงจะถือว่า
ผ่านการสอบความรู้นั้น ๆ ในกรณีที่มีความจําเป็น คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมอาจกําหนดเกณฑ์
เพิ่มเติมสําหรับการสอบผ่านความรู้นั้น ๆ ได้
ในกรณีที่ผู้เข้าสอบสอบผ่านความรู้ข้อเขียนหรือทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
และสามารถแสดงหลั ก ฐานตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการสอบความรู้ กํ า หนด สามารถเก็ บ ผลการสอบ
ที่สอบผ่านไว้ได้เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลสอบ
การสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม สามารถเก็บผลสอบได้โดยไม่มีวันหมดอายุ และการสอบ
ตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ให้เก็บผลการสอบได้ไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลสอบดังกล่าว
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสอบ ให้คณะอนุกรรมการสอบความรู้ เสนอต่อคณะกรรมการ
สภาเภสัชกรรมเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ข้อ ๑๕ ให้ ศู น ย์ ส อบความรู้ ป ระกาศคะแนนการสอบความรู้ ต ามเกณฑ์ ส มรรถนะร่ ว ม
และตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
ข้อ ๑๖ การรับรองและการประกาศผลการสอบ
เมื่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบผลการสอบความรู้ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วมแล้ว
ให้ศูนย์สอบความรู้ประกาศผลการสอบสมรรถนะร่วม
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ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณารับรองผลการสอบ
จะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม และเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา โดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษาและมีหลักฐานครบถ้วนตามที่ศูนย์สอบความรู้กําหนด
ในกรณีที่ผู้เข้าสอบไม่สามารถแสดงหลักฐานตามที่คณะอนุกรรมการสอบความรู้กําหนดให้ถือว่า
ผลการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขาเป็นโมฆะ
เมื่ อ คณะกรรมการสภาเภสั ช กรรมรั บ รองผลการสอบตามเกณฑ์ ส มรรถนะร่ ว มและเกณฑ์
สมรรถนะเฉพาะสาขาแล้ว ให้ คณะกรรมการสภาเภสั ช กรรมออกประกาศรายชื่ อ ผู้ ส อบผ่ านความรู้
และมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ข้อ ๑๗ การยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการจัดการสอบและผลการสอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ศูนย์สอบความรู้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
อาจยกเลิกหรือเลื่อนการสอบได้ตามความจําเป็น
ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า การสอบอาจเป็นไปโดยไม่บริสุทธิ์หรือไม่ยุติธรรม หรือมีความ
ผิดพลาดในการสอบ ศูนย์สอบความรู้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม อาจประกาศ
ยกเลิกผลการสอบบางส่วนหรือทั้งหมด หรือกําหนดมาตรการปรับเปลี่ยนการจัดการสอบและผลการสอบได้
หมวด ๓
การบริหารจัดการการสอบความรู้
ข้อ ๑๘ ในการดํ า เนิ น การตามข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ มี ค ณะอนุ ก รรมการสอบความรู้ ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง
โดยคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ประกอบด้วย กรรมการสภาเภสัชกรรม ๑ คน เป็นประธานอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและจากสมาคมวิชาชีพ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน เป็นอนุกรรมการ
และผู้อํานวยการศูนย์สอบความรู้เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่มีความจําเป็น คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสม
เป็นประธานอนุกรรมการตามวรรคแรกก็ได้
คณะอนุกรรมการสอบความรู้อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 2 คน
ให้คณะอนุกรรมการสอบความรู้มีวาระตามวาระของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
เมื่อคณะอนุกรรมการสอบความรู้ครบวาระ และยังมิได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบความรู้ชุดใหม่
ให้คณะอนุกรรมการสอบความรู้ชุดที่ครบวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สอบความรู้
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ข้อ ๑๙ คณะอนุกรรมการสอบความรู้ มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดการสอบความรู้และดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบความรู้
(๒) เสนอชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเพื่อรับรองผลการสอบความรู้
(๓) เสนอแผนงาน งบประมาณรายได้ และรายจ่าย ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานต่อ
สภาเภสัชกรรม
(๔) เสนอระเบียบและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อสภาเภสัชกรรม
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่และดําเนินการอื่น ๆ ตามหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการสอบความรู้หรือตามที่สภาเภสัชกรรมมอบหมาย
(๖) ออกประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ นี้ ทั้ ง นี้ โ ดยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
(๗) หน้าที่อื่น ๆ ที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมหรือนายกสภาเภสัชกรรมมอบหมาย
ข้อ ๒๐ ให้ศูนย์สอบความรู้เป็นหน่วยงานในสังกัดของสภาเภสัชกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการการสอบความรู้ตามข้อบังคับนี้
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ระบบงาน ขั้นตอนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานของศูนย์สอบความรู้
ให้เป็นไปตามประกาศที่ศูนย์สอบความรู้กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสอบความรู้
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมแต่งตั้งผู้อํานวยการศูนย์สอบความรู้จากผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
คุณสมบัติ การได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง อํานาจหน้าที่ ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมกําหนด
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ส อบความรู้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานของศู น ย์ ส อบความรู้
และการจัดการสอบภายใต้ข้อบังคับนี้ บังคับบัญชาและควบคุม กํากับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ศูนย์สอบความรู้ รวมทั้งหน้าที่อื่นตามที่นายกสภาเภสัชกรรมหรือเลขาธิการสภาเภสัชกรรมมอบหมาย
ข้อ ๒๒ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สอบความรู้เป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
ให้สํานักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรมเป็นผู้มอบหมายบุคคลที่เหมาะสมเป็นเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์สอบความรู้
ตามจํ า นวนที่ เ หมาะสม รั บ ผิ ด ชอบงานของศู น ย์ ส อบความรู้ ภ ายใต้ ก ารกํ า กั บ และบั ง คั บ บั ญ ชาของ
ผู้อํานวยการศูนย์สอบความรู้
ข้อ ๒๓ รายได้จากการจัดสอบความรู้และจากการดําเนินงานของศูนย์สอบความรู้ ให้ถือเป็น
รายได้ของสภาเภสัชกรรม
ข้อ ๒๔ รายจ่ายของศูนย์สอบความรู้ ได้แก่ ค่าดําเนินการจัดสอบ การประชุมคณะอนุกรรมการ
สอบความรู้หรือคณะทํางานหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทน ค่าพัฒนาข้อสอบ ค่าเช่าสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับ
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การดําเนินงานของศูนย์สอบความรู้หรือการจัดการสอบ ให้ขออนุมัติเบิกจ่ายจากสํานักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
ตามขั้นตอนและวิธีการที่สํานักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรมกําหนด
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๕ ให้จัดการสอบความรู้ตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไปสําหรับการสอบ
ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม และปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไปสําหรับการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา
โดยให้เริ่มใช้กับผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ สภาเภสัชกรรมจะยังคงจัดการ
สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามระบบเดิมก่อนที่จะ
ใช้ข้อบังคับนี้ โดยจะจัดการสอบระบบเดิม จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะยกเลิกการจัดการสอบระบบเดิม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๒๖ ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งไม่ได้เข้าสอบความรู้
หรือไม่ผ่านการสอบความรู้ตามระบบเดิมไม่ว่าทั้งหมดหรือผ่านเพียงบางส่วน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
จะต้องเข้าสอบความรู้ตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยให้สอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม
ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๑)
ข้อ ๒๗ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองปริญญาโดยสภาเภสัชกรรม
และได้รับการรับรองผลการศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่กําหนดโดยสภาเภสัชกรรม ภายในเดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอบตามระบบเดิม จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะยกเลิกการจัดการสอบระบบเดิม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๒๘ บรรดาประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ที่ อ อกโดยศู น ย์ ส อบความรู้ ก่ อ นวั น ที่ ข้ อ บั ง คั บ ฉบั บ นี้
มีผลบังคับใช้ ยังคงมีผลอยู่ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๙ บรรดากิจกรรมการสอบความรู้ที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมแล้วและอยู่ระหว่าง
การดําเนินการอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๓๐ ให้ศูนย์สอบความรู้ซึ่งจัดตั้งอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ เป็นศูนย์สอบความรู้
ตามข้อบังคับนี้
ให้คณะอนุกรรมการสอบความรู้และผู้อํานวยการศูนย์สอบความรู้ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ เป็นคณะอนุกรรมการสอบความรู้และผู้อํานวยการศูนย์สอบความรู้ตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
นายกสภาเภสัชกรรม

