
 

                                                                   
 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
ของผู้ท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบนัการศึกษา 

ท่ีสภาการแพทย์แผนไทยรบัรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) 
ฉบับท่ี  ๕๑  /๒๕๖๒ 

เรื่อง รับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรเทียบเท่า 
ปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาท่ีสภาการแพทย์แผนไทยรบัรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข)  

แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ 
ครั้งท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 
___________________ 

 

  ด้วยสภาการแพทย์แผนไทยจะดำเนินการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสำหรับ                 
ผู้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์
แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖  

  อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ของข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบั นการศึกษาที่             
สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) จึงออกประกาศรับสมัครสอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ข้อ ๑ การสมัครสอบ แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
   ข้ันตอนที่ ๑ (วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ) 

ข้ันตอนที่ ๒ (ภาคทฤษฎีของแต่ละด้านที่สมัคร) 
ข้ันตอนที่ ๓ (ภาคปฏิบัติของแต่ละด้านที่สมัครสอบสอบ) 

ข้อ ๒ คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องมีความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
สำหรับการสอบในแต่ละข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ขั้นตอนท่ี ๑ (วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และ วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ) 
       (๑) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์          
แผนไทยหรือเป็นผู้มีหนังสือรับรองว่าสอบผ่านรายวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง อยู่ในระหว่างศึกษาใน 

/ระดับปรญิญา... 



ระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์
แผนไทยรับรอง  
       (๒) ต้องเป็นผู้ที่สถาบันการศึกษารับรองและส่งรายช่ือเป็นผู้มีสิทธิสอบมายัง
คณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) 

    (๓) ต้องไม่เป็นผู้วิกลจริตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ    
สภาการแพทย์แผนไทย 

    ๒.๒ ขั้นตอนท่ี ๒ (ภาคทฤษฎีของแต่ละด้านท่ีสมัครสอบ) 
       (๑) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์  
แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง หรือ 
       (๒) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษา ในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา
สาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองและต้องสอบผ่านในรายวิชาของกลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพตามโครงสร้างหลักสูตร โดยไม่รวมรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเวชกรรมไทย 
ด้านเภสัชกรรมไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย ด้านการนวดไทย และฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์      
แผนไทย 
       (๓) ต้องเป็นผู้ที่สถาบันการศึกษารับรองและส่งรายช่ือเป็นผู้มีสิทธิสอบมายัง
คณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) 

    (๔) ต้องไม่เป็นผู้วิกลจริตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ              
สภาการแพทย์แผนไทย 

    ๒.๓  ขั้นตอนท่ี ๓ (ภาคปฏิบัติของแต่ละด้านท่ีสมัครสอบ) 
        (๑) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย                  
จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง  

      (๒) ต้องเป็นผู้สอบผ่านข้ันตอนที่ ๑ (นับตั้งแต่การสอบประจำปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา) และ
สอบผ่านข้ันตอน ที่ ๒ (นับตั้งแตก่ารสอบประจำปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา) ของแต่ละด้านที่สมัครสอบแล้ว  
        (๓) ต้องไม่เป็นผู้วิกลจริตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ                  
สภาการแพทย์แผนไทย 

ข้อ ๓ สถาบันการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย                      
ท่ีสภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ดังนี้ 
   ๑) วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
   ๒) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต 
   ๓) คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   ๔) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
   ๕) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

/๖) คณะวิทยา... 



   ๖) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   ๗) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์ 
   ๘) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   ๙) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

๑๐) วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
๑๑) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๑๒) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันร่วมผลิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๓) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช   มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  
๑๔) วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี   

               สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  
๑๕) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
๑๖) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
๑๗) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๑๘) คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

  ข้อ ๔ การรับสมัครสอบ  

   ๔.๑ กำหนดรับสมัครสอบ  สมัครผ่านระบบออนไลน์ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ที่ เว็บไซต์ 
http://thaimed.thaijobjob.com  
   ข้ันตอนที่ ๑ - ๓ รับสมัครสอบตั้งแต่วันจันทร์ที ่๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันศุกร์
ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   

๔.๒ วิธีการสมัครสอบ   
วิธีการสมัครสอบ ข้ันนตอนที่ ๑ - ๓ ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการดังนี้ 

ลำดับ ๑ กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครสอบข้ันตอนที่ ๑ - ๓ เข้าเว็บไซต์ 
http://www.thaimed.or.th  หรือ http://thaimed.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่จันทร์ที่  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๒ จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยดำเนินการเลือกเมนูสมัครสอบ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
แล้วกดปุ่ม “submit” ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้สมัครสอบได้กรอกไว้ให้ผู้สมัครตรวจทาน หลังจากตรวจทานข้อมูลว่า
ถูกต้องครบถ้วน ให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งใบสมัคร” 

การสมัครสอบผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนั้นหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จจะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน   

**กรณีท่ีไม่สามารถสมัครสอบได้ 
      ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบดำเนินการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันวันจันทร์                  
ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการดังนี้ 

/(๑) ผูส้มัคร... 

http://thaimed.thaijobjob.com/
http://thaimed.thaijobjob.com/


    (๑)  ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://thaimed.thaijobjob.com 
    (๒)  เลือกเมนู  “ยื่นคำร้องในกรณีไม่ปรากฏช่ือในฐานข้อมูล”  และกรอก
รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
    (๓)  ส่งเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบยื่นเอกสาร โดยส่ง
ทางโทรสาร หมายเลข ๐๒ ๕๘๐ ๐๑๐๔ หรือทาง E-mail : thaimed0105@gmail.com  ดังนี ้

        (๓.๑) การสมัครสอบขั้นตอนท่ี ๑ ต้องยื่นเอกสารดังนี้ 
         ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
         ๒) หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทย
รับรอง ในระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ว่า สอบผ่านรายวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ฉบับจริง) หรือหนังสือรบัรองการสำเรจ็การศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง (ฉบับจริง) หรือสำเนาใบปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผน
ไทยรับรอง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน ๑ ฉบับ 

   (๓.๒) การสมัครสอบขั้นตอนท่ี ๒ ต้องยื่นเอกสารดังนี้ 
         ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
         ๒) หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทย
รับรอง ในระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ว่าสอบผ่านในรายวิชาของกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ
ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยไม่รวมรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเวชกรรมไทย ด้านเภสัชกรรมไทย                   
ด้านการผดุงครรภ์ไทย ด้านการนวดไทย และฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ฉบับจริง)          
หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง (ฉบับจริง) หรือ                    
สำเนาใบปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย หรือ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 
จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน ๑ ฉบับ 
                 (๓.๓) การสมัครสอบขั้นตอนท่ี ๓ ต้องยื่นเอกสารดังนี้ 
               ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
               ๒) สำเนาหลักฐานการสอบผ่านข้ันตอนที่  ๑ (นับตั้งแต่การสอบ
ประจำป ี๒๕๕๘ เป็นต้นมา) และสำเนาหลักฐานการสอบผา่นข้ันตอนที่  ๒ (นับตั้งแต่การสอบประจำป ี๒๕๖๐ เป็นต้น
มา) ของแต่ละด้านที่สมัครสอบ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

        (๔) รอการตอบรับการยืนยันให้สมัครสอบ เมื่อผู้ยื่นคำร้องได้รับการยืนยันให้
สมัครสอบได้แล้วให้ผู้ยื่นคำร้องสมัครสอบและพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบความรู้จากเมนูพิมพ์ใบชำระเงิน 
เพื่อชำระค่าธรรมเนียมสอบความรู้ฯ 

ลำดับ  ๒  สั่ งพิ มพ์แบบฟอร์มการชำระค่าธรรม เนี ยมสอบจากเว็บ ไซต์  หรือ 
http://thaimed.thaijobjob.com ผู้สมัครสอบพิมพ์แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมสอบได้ทันทีหลังการสมัคร
เสร็จสิ้นหรือเลือกเมนูพิมพ์ใบชำระเงิน                                                                              

/ลำดับ ๓ ชำระค่า... 



ลำดับ ๓  ชำระค่าธรรมเนียมสอบความรู้ฯ ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระ
ค่าธรรมเนียมสอบ ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามกำหนด ดังนี้ 

(๑) ผู้สมัครสอบขั้นตอนท่ี ๑ และ ขั้นตอนท่ี ๒  
นำไปชำระเงินได้ตั้งแต่ วันจันทร์ท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันเสาร์

ท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ภายในเวลาทำการของธนาคาร (ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทาง
อินเตอร์เน็ตรายละ ๓๐ บาท ) 

   ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนท่ี ๑   ๕๐๐ บาท 
   ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนท่ี ๒ ด้านละ  ๕๐๐ บาท 

  (๒) ผู้สมัครสอบขั้นตอนท่ี ๓  
ให้ไปชำระเงินได้ตั้งแต่ วันที่มีการประกาศรายช่ือผู้มีสิท ธ์ิสอบข้ันตอนที่  ๓                 

คือวันศุกร์ท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในเวลาทำการของ
ธนาคาร (ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตรายละ ๓๐ บาท ) 

   ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนท่ี ๓ ด้านละ ๑,๐๐๐ บาท 
**(เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

ลำดับ ๔ การส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครสอบ 
ให้ผู้สมัครสอบ ข้ันตอนที่ ๑ - ๓ ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  

ภายในวันเสาร์ท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ให้ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน) โดยจ่าหน้าถึง 

ซึ่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครสอบที่ต้องส่ง มีดังนี้ 
   (๑) สำหรับผู้ท่ีสมัครสอบขั้นตอนท่ี ๑ ท่ีอยู่ในระหว่างศึกษาในระดับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองมีดังนี ้
    ๑ ) แบ บคำขอสมั ค รสอบความรู้ ใน วิช าชี พ การแพ ทย์ แผน ไทย                 

จากเว็บไซต์ http://thaimed.thaijobjob.com เท่านั้น พร้อมติดภาพถ่ายสีหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก            
ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ภาพ (ไม่ใช้ภาพถ่ายชนิดโพลาลอยด์) 

     ๒ ) ใบรับรองแพทย์  ตามข้อบั งคับสภาการแพทย์แผนไทยฯ ที่ ออกภายใน              
๑ เดือน  (นับถึงวันสมัครสอบ)  

    ๓ ) สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน ๑ ฉบับ               
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

    /๔) เอกสาร... 

 

ประธานคณะอนกุรรมการการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข)   
สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย  อาคาร ๑ ช้ัน ๔  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสุข  
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 
 
 
 
 



๔ ) เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
     หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ในระดับ

คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะว่าสอบผ่านรายวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ 

๕) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กรณีเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล เช่น หลักฐานการ
เปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล , ทะเบียนสมรส , หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
   (๒) สำหรับผู้ ท่ีสมัครสอบขั้นตอนท่ี ๒ ท่ีอยู่ในระหว่างศึกษาในระดับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองและ
ต้องสอบผ่านในรายวิชาของกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพตามโครงสร้างหลักสูตร โดยไม่รวมรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านเวชกรรมไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย ด้านการนวดไทย และฝึกบูรณา
การประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย มีดังนี ้

๑) แบบคำขอสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย จากเว็บไซต์ 
http://thaimed.thaijobjob.com เท่านั้น พร้อมติดภาพถ่ายสีหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ       
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ภาพ (ไม่ใช้ภาพถ่ายชนิดโพลาลอยด์) 

๒ ) ใบรับรองแพทย์ ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยฯ ที่ออกภายใน ๑ เดือน      
(นับถึงวันสมัครสอบ)  

๓ ) สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน ๑ ฉบับ               
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

๔ ) เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
           หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง          
ในระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ว่าสอบผ่านในรายวิชาของกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ              
ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยไม่รวมรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเวชกรรมไท ย ด้านเภสัชกรรมไทย                     
ด้านการผดุงครรภ์ไทย ด้านการนวดไทย และฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ฉบับจริง) 

(๓) สำหรับผู้ ท่ีสมัครสอบขั้นตอนท่ี ๑ - ๒ ท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาฯ รับรอง มีดังนี้ 

๑) แบบคำขอสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย จากเว็บไซต์ 
http://thaimed.thaijobjob.com เท่านั้น พร้อมติดภาพถ่ายสีหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่ แว่นตาดำ        
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ภาพ (ไม่ใช้ภาพถ่ายชนิดโพลาลอยด์) 

๒ ) ใบรับรองแพทย์ ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยฯ ที่ออกภายใน  ๑ เดือน  
(นับถึงวันสมัครสอบ)  

๓ ) สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน ๑ ฉบับ 
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 
/๔) เอกสารรับรอง... 

 



๔ ) เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
     ๔.๑ สำหรับผู้ ท่ีสำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส่งสำเนาใบ

ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์
แผนไทยรับรอง จำนวน ๑ ฉบับ (ตอ้งรับรองสำเนาด้วย) 

      ๔.๒ สำหรับผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส่งหนังสือรับรองการ
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง (ฉบับจริง) หรือ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ                
จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน ๑ ฉบับ  

๕) สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กรณีเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล เช่น หลักฐานการ
เปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล , ทะเบียนสมรส , หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

(๔) สำหรับผู้ ท่ีสมัครสอบขั้นตอนท่ี  ๓ ท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองมีดังนี ้

๑) แบบคำขอสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย จากเว็บไซต์ 
http://thaimed.thaijobjob.com เท่านั้น พร้อมติดภาพถ่ายสีหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ ใส่แว่นตาดำ        
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ภาพ (ไม่ใช้ภาพถ่ายชนิดโพลาลอยด์) 

๒ ) ใบรับรองแพทย์ ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยฯ ที่ออกภายใน ๑ เดือน    
(นับถึงวันสมัครสอบ)  

๓ ) สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน ๑ ฉบับ             
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

๔ ) เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
   ๔.๑) สำหรับผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส่งสำเนาใบ

ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์
แผนไทยรับรอง จำนวน ๑ ฉบับ (ต้องรับรองสำเนาด้วย) 

    ๔.๒) สำหรับผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส่งหนังสือรับรองการ
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง (ฉบับจริง) หรือ  สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ                      
จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน ๑ ฉบับ  
        ๔.๓) สำเนาหลักฐานการสอบผ่านขั้นตอนท่ี ๑ (นับตั้งแต่การสอบประจำปี 
๒๕๕๘ เป็นต้นมา) และสำเนาหลักฐานการสอบผ่านขั้นตอนท่ี  ๒ (นับตั้งแต่การสอบประจำปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา) 
ของแต่ละด้านที่สมัครสอบ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

๕) สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กรณีเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล เช่น หลักฐานการ
เปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล , ทะเบียนสมรส , หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

ข้อ ๕ การสมัครสอบขั้นตอนใดจะสมบูรณ์ เมื่อคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย              
จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) ได้รับเอกสารครบถ้วน และได้รับการ
โอนเงินค่าธรรมเนียมสอบความรู้ข้ันตอนน้ัน ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น 

/ข้อ ๖ หากตตรวจ... 



ข้อ ๖ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครสอบจงใจส่งเอกสารท่ีใช้ในการสมัครสอบปลอมหรือเป็นเท็จ             
หรือพบว่ามีการทุจริตในการสอบ ผู้สมัครสอบต้องถูกปรับตกทุกวิชาในการสอบครั้งนี้ และไม่สามารถสมัครสอบได้
อีกในครั้งถัดไป 

ข้อ ๗ การท่ีไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด จะถือว่าผู้สมัครสอบมีเจตนา             
สละสิทธิในการสอบ 

 ข้อ ๘  ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบและสนามสอบ  ทางเว็บไซต์  
http://thaimed.or.th  และ http://thaimed.thaijobjob.com   

ข้ันตอนที่ ๑ และ ๒      วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้ันตอนที่ ๓                วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้สมัครสอบรายใดไม่ปรากฏรายช่ือเป็นผู้มีสิทธิสอบ ให้ดาวน์โหลด แบบคำร้องในระบบออนไลน์                  
และแนบสำเนาเอกสารหลักฐานการสมัครสอบและสำเนาเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทาง 
โทรสาร  ๐๒ ๕๘๐ ๐๑๐๔  หรือโทรสอบถามได้ที่  ๐๒ ๕๘๐ ๑๑๕๗ - ๑๒  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

ข้ันตอนที่ ๑ และ ๒ ภายในวันที่ ๖ - ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้ันตอนที่ ๓  ภายในวันที่ ๒๘ - ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ข้อท่ี ๙ ช่วงเวลาในการจัดสอบ  
             ข้ันตอนที่ ๑ ถึง ข้ันตอนที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ข้ันตอนที่ ๓ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                            ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
  (นายวัฒนา   ชยธวัช) 

ประธานคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู ้
ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฯ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) 

 


