
๑ 

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบแพทยแผนไทยประยุกต 

ฉบบัที่ ๑/๒๕๕๘ 

เร่ือง การรับสมคัรสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทย 

สําหรับผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรเทียบเทาปริญญาสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

จากสถาบนัการศึกษาทีส่ภาการแพทยแผนไทยรับรอง 

คร้ังที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

__________________________ 
 

ดวยสภาการแพทยแผนไทยจะดําเนนิการสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทยสําหรับผูไดรับปริญญาหรือ

ประกาศนยีบัตรเทียบเทาปริญญาสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทยแผนไทย

รับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ และขอ ๘ ของขอบังคับสภาการแพทยแผนไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขการสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทยของผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขา

การแพทยแผนไทยประยุกตจากสถาบันการศึกษาท่ีสภาการแพทยแผนไทยรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการการ

จัดสอบแพทยแผนไทยประยุกต สภาการแพทยแผนไทย จึงประกาศรับสมัครสอบดังรายละเอียดตอไปนี ้

ขอ ๑  คุณสมบตัขิองผูสมคัรสอบ ผูสมัครสอบจะตองมีความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทยสําหรับการสอบ

ในแตละข้ันตอนดังตอไปนี ้

ขั้นตอนที่ ๑ เปนผูท่ีไดรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตรสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต หรือเปนผูมี

หนังสือรับรองวาสอบผานรายวิชาทางวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานช้ันเตรียมคลินิก ช้ัน

คลินิก และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกตจาก

สถาบันการศึกษาทีส่ภาการแพทยแผนไทยรับรอง 

ขั้นตอนที่ ๒  เปนผูท่ีไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตจากสถาบัน 

การศึกษาทีส่ภาการแพทยแผนไทยรบัรอง 

ขั้นตอนที่ ๓  เปนผูท่ีไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตจากสถาบัน 

การศึกษาท่ีสภาการแพทยแผนไทยรับรอง และสอบผานขัน้ตอนที่ ๑ และ ๒ แลว 

ขอ ๒  การรับสมัคร 

๒.๑ กําหนดรับสมคัร รับสมัครผานระบบออนไลน ท่ีเว็บไซต http://atm.license.thai.com 

ระหวางวันจันทรท่ี  ๒๕ พฤษภาคม – วนัพฤหัสบดีท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๘ 

๒.๒ วิธีสมคัร ใหผูสมัครสอบดําเนนิการดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ กรอกขอมูลผานระบบออนไลน ใหผูสมัครสอบกรอกขอมูลในระบบออนไลนให

ถูกตองครบถวน เมื่อกดปุม “บนัทึกขอมูล” ระบบจะแสดงขอมูลท่ีผูสมัครสอบได

กรอกไวใหผูสมัครสอบตรวจทาน หลังจากตรวจทานขอมูลวาถูกตองครบถวน

แลว ใหคลิกท่ีปุม “สงขอมลู” เพ่ือสงขอมูลผานทางเว็บไซตใหคณะอนุกรรมการ

การจัดสอบแพทยแผนไทยประยุกต  

การสมัครสอบผานระบบออนไลนจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือช่ือ

และรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนัน้หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปน

เท็จอาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน 



๒ 

ขั้นตอนที่ ๒ สั่งพมิพเอกสารจากเว็บไซต ใหผูสมัครสอบส่ังพิมพเอกสารตอไปนี้จากเว็บไซต 

(๑) ใบคํารองขอสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทย สําหรบัผูไดรับ

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขาการแพทยแผนไทย

ประยุกตจากสถาบันการศึกษาท่ีสภาการแพทยแผนไทยรับรอง 

(๒) แบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบความรู  

ระหวางวันจันทรท่ี  ๒๕ พฤษภาคม – วันศุกรท่ี ๑๙ มิถุนายน 

พ.ศ ๒๕๕๘ ระบบออนไลนจะใหผูสมัครสอบพิมพแบบฟอรมการชําระ

เงินคาธรรมเนียมสอบความรูไดเฉพาะข้ันตอนที่ ๑ และ ๒  

สําหรับผูท่ีสมัครสอบข้ันตอนที่ ๓ ระบบออนไลนจะใหผูสมัคร

สอบพิมพแบบฟอรมการชําระเงินสอบความรูข้ันตอนท่ี ๓ ไดระหวางวัน

พุธท่ี  ๘ – วนัอังคารท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘ หลังจากการประกาศ

รายช่ือผูท่ีมีสิทธิสอบข้ันตอนท่ี ๓ ในวนัพุธที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

ขั้นตอนที่ ๓ ชําระเงินคาธรรมเนียมสอบความรู ใหผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงิน

คาธรรมเนียมสอบความรูซ่ึงส่ังพิมพในข้ันตอนท่ี ๒ (๒) ไปชําระเงินไดท่ี

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตามกําหนดดังนี ้ 

(๑) ผูสมคัรสอบข้ันตอนที่ ๑ และ ๒ นําไปชําระเงินไดต้ังแตวันจันทรท่ี ๒๕ 

พฤษภาคม – วันศุกรท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๘ ภายในเวลาทําการ

ของธนาคาร (ธนาคารจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการทาง

อินเทอรเน็ตรายการละ ๓๐ บาท)   

คาธรรมเนียมสอบความรูข้ันตอนที่ ๑ ๕๒๐ บาท 

คาธรรมเนียมสอบความรูข้ันตอนที่ ๒ ๕๒๐ บาท 

(๒) ผูสมคัรสอบข้ันตอนที่ ๓ ท้ังผูท่ีมีสิทธกิอนหนาวนัสมัครสอบและที่จะ

ประกาศรายช่ือในวันพุธท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหนาํไปชําระเงิน

ไดต้ังแตวันพุธที่ ๘ - วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘ ภายใน

เวลาทําการของธนาคาร (ธนาคารจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมและ

คาบริการทางอินเทอรเน็ตรายการละ ๓๐ บาท)  

คาธรรมเนียมสอบความรูข้ันตอนที่ ๓ ๑,๐๔๐ บาท 

เมื่อชําระเงินแลวจะไมมีการคนืเงนิคาธรรมเนียมใหไมวากรณีใด ๆ     

ขั้นตอนที่ ๔  สงเอกสารประกอบการสมคัรทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 

ผูสมัครสอบตองจัดสงเอกสารประกอบการสมัครที่กําหนดดังตอไปนีไ้ปทีป่ระธาน

อนุกรรมการการจัดสอบแพทยแผนไทยประยุกตตามท่ีอยูดานลาง โดยทาง

ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ภายในวันศุกรที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถือ

วันที่ท่ีไปรษณียตนทางประทับตราลงทะเบียน ในกรณีสงโดยไปรษณียเอกชน 

ตองสงลวงหนา และตองมีตราประทับของบริษัทไปรษณียไทย จํากัด ภายใน

วันที่กําหนดไว  หลักฐานประกอบการสมัครสอบมีดังนี ้

(๑) ใบคํารองขอสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทย สําหรบัผูไดรับ

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปรญิญาสาขาการแพทยแผนไทย



๓ 

ประยุกตจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทยแผนไทยรับรอง ซ่ึงผูสมคัร

สอบไดลงช่ือและวันทีแ่ลว  

(๒) ภาพถายขนาด ๑ นิ้ว  แตงกายสุภาพ หนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวม

หมวก ไมใสแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ ภาพ (ตองไม

เปนภาพถายโพลารอยด) พรอมระบุช่ือ-นามสกุลไวดานหลังภาพถาย 

(๓) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) สําหรับผูท่ีไมไดถือ

สัญชาติไทยใหใชสําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุ จํานวน ๑ ฉบับ 

(ตองรับรองสําเนาดวย) 

(๔) เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา (อยางใดอยางหนึ่งตามคุณสมบัติท่ีใช

สมัครสอบ) 

(ก) ผูสมคัรทีส่ําเร็จการศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๗ สงสําเนาใบ

ปริญญาบัตรหรือสําเนาใบประกาศนียบัตรสาขาการแพทยแผนไทย

ประยุกต จํานวน ๑ ฉบับ (ตองรับรองสําเนาดวย) 

(ข) ผูสมคัรทีส่ําเร็จการศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๗ หนังสือรับรอง

การสําเรจ็การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษารับรอง (ฉบบัจริง) จํานวน 

๑ ฉบับ  

(ค) ผูสมคัรทีม่สีทิธิสอบเฉพาะขั้นตอนที่ ๑ หนังสือรับรองจาก

สถาบันการศึกษาวาสอบผานรายวิชาทางวิทยาศาสตรการแพทย

พ้ืนฐานช้ันเตรียมคลินิกและช้ันคลินิกแลว (ฉบบัจริง) 

(๕)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ทะเบียนสมรส 

หนงัสือแตงต้ังยศ เปนตน กรณีที่ช่ือ-นามสกุล ยศ ในเอกสารการสมัคร

ไมตรงกับหลักฐานขางตนที่ใชในการสมัครสอบ (ตองรับรองสําเนาดวย) 
 

ใหจาหนาซองเพื่อสงเอกสารประกอบการสมคัรสอบดังนี ้
 

(สมัครสอบแพทยแผนไทยประยุกต) 

 

ถึง 

ประธานอนุกรรมการการจัดสอบการแพทยแผนไทยประยุกต 

สถานการแพทยแผนไทยประยุกต ตึกอดุลยเดชวิกรม ช้ัน ๑๓  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย  

กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐  

 

การสมคัรสอบขัน้ตอนใดจะสมบูรณเมื่อคณะอนุกรรมการการจัดสอบแพทยแผนไทย

ประยกุตไดรับเอกสารครบถวน และไดรับการโอนเงนิคาธรรมเนียมสอบความรูข้ันตอนนั้น ๆ 

ภายในเวลาที่กําหนด 

 



๔ 

ขอ ๓  การประกาศรายชื่อผูมสีิทธิสอบและเลขทีน่ัง่สอบ 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบและเลขท่ีนั่งสอบที่เว็บไซต http://atm.license.thai.com 

ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒  วันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘  

ขั้นตอนที่ ๓  วันพฤหสับดทีี่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘  

ขอ ๔  การสอบ 

๔.๑ ลักษณะการสอบ 

ขั้นตอนที่ ๑  เปนการสอบเพ่ือประเมินความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานช้ันเตรียม

คลินิก ช้ันคลินกิและกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพการแพทยแผน

ไทยประยุกต 

ขั้นตอนที่ ๒  เปนการสอบเพ่ือประเมินความรูทางวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต 

ขั้นตอนที่ ๓ เปนการสอบเพ่ือประเมินความรู ทักษะ และหัตถการในเวชปฏิบัติการแพทย

แผนไทยประยุกต 

๔.๒ การเก็บผลการสอบ 

 การเก็บผลการสอบของผูที่สอบผานในแตละข้ันตอน ใหถือปฏิบัติตามเง่ือนไขดังนี ้

(๑) ผูสอบผานข้ันตอนท่ี ๑ สามารถเก็บผลการสอบไวได ๕ ป นับแตปท่ีเริ่มเก็บผลการสอบ 

(๒) ผูสอบผานข้ันตอนท่ี ๒ สามารถเก็บผลการสอบไวได ๔ ป นับแตปท่ีเริ่มเก็บผลการสอบ 

การนับระยะเวลา ใหนับตอเนื่องกนัต้ังแตปที่ผูสอบผานเกณฑของข้ันตอนนัน้จนกวาจะครบ

ตามระยะเวลาที่กําหนด หากผลการสอบข้ันตอนใดครบตามกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว แต

ผูสมัครสอบยังไมสามารถสอบผานข้ันตอนท่ี ๓ ได ถาผูนั้นมีความประสงคจะขอข้ึนทะเบียน

และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกตจะตองกลับไปสมัครสอบ

ในข้ันตอนนั้น ๆ ใหม 

๔.๓ กําหนดการสอบและสถานทีส่อบ 

ขั้นตอนที่ ๑ วันเสารท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๗:๐๐ น.  

ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ช้ัน ๓, ๔ และ ๑๓ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

ถนนวังหลัง เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนที่ ๒ วันอาทิตยท่ี ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๗:๐๐ น. 

ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ช้ัน ๓, ๔ และ ๑๓ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

ถนนวังหลัง เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนที่ ๓ วันเสารท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๗:๐๐ น. 

ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ช้ัน ๔ และ ๕ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

ถนนวังหลัง เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

๔.๔ เอกสารและหลักฐานทีต่องนํามาในวันสอบ  

ผูเขาสอบตองมหีลักฐานเกี่ยวกบัการย่ืนคํารองขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาตฯ และหลักฐาน

ตอไปนี้มาแสดงตนเพื่อเขาสอบ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) 

(๒) ใบแสดงการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบความรูที่ธนาคารออกให 



๕ 

หากไมสามารถนําเอกสารและหลักฐานที่กําหนดมาแสดงในวนัสอบ จะไมอนญุาตให

เขาหองสอบ เวนแตประธานคณะทํางานดําเนินการสอบจะพิจารณาเห็นควรอนุญาต  

หากใบแสดงการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบความรูหาย ผูสมคัรสอบตองเขียนคํารอง

ขอสอบย่ืนตอประธานคณะทํางานดําเนนิการสอบ หากภายหลังปรากฏวาผูเขาสอบแจงเท็จ

อาจถูกดําเนินคดีอาญาได 

หาม ผูเขาสอบนําส่ิงของทุกชนิดเขาหองสอบ ยกเวน หลักฐานตามขอ ๔.๔. (๑) และ (๒) 

เทานัน้ ทั้งนีค้ณะทํางานดําเนนิการสอบไดจัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองเขียนที่ใชทําขอสอบไว

ใหผูเขาสอบทุกทานแลว  

ขอ ๕  การประกาศผลสอบ 

สภาการแพทยแผนไทยจะประกาศผลสอบประมาณปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ 

สํานักงานสภาการแพทยแผนไทย 

อาคาร ๒ ช้ัน ๗ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

กระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  

และท่ีเว็บไซต http://atm.license.thai.com  

(ไมแจงผลทางโทรศัพท) 

 

  จึงประกาศมาเพือ่ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ วันท่ี  ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

(นายทวี เลาหพันธ) 

ประธานอนุกรรมการการจัดสอบแพทยแผนไทยประยุกต 

 

 


