
 

 

 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
ของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษา 

ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) 
ฉบับที ่๔ /๒๕๖๓ 

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพ่ือสิทธิเข้าสอบ 
ขั้นตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

............................................................................ 

  ตามท่ีคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 
ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) ได้จัดให้มีการสอบความรู ้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู ้ที ่ได้รับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 
ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑ และข้ันตอนที่ ๒ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี แล้วนั้น  

  ผู้ที่ได้ทำการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร

เท ียบเท ่าปร ิญญา สาขาการแพทย ์แผนไทยจากสถาบ ันการศ ึกษาท ี ่สภาการแพทย ์แผนไทยร ับรอง                     

ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ สามารถเข้าตรวจสอบดูคะแนนได้ทาง เว็บไซต์  http://thaimed.thaijobjob.com 

  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพ่ือสิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ ๓ ตามรายชื่อแนบ
ท้ายประกาศนี ้

 

 

 

/๑.ผู้ที่มี... 

http://thaimed.thaijobjob.com/


- ๒ - 

 ๑. ผู ้ที ่มีรายชื ่อเป็นผู ้ที่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื ่อสิทธิเข้าสอบ ขั ้นตอนที ่ ๓  
(เอกสารแนบ ๑) ซึ่งเป็นผู้ที่เคยสมัครสอบและเข้าสอบขั้นตอนที่ ๑ หรือขั้นตอนที่ ๒ ในการสอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๒           
รอบที ่ผ ่านมา สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมสอบ แล้วนำไปชำระเง ินได้ที ่ เคาน์เตอร์                                
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  ได้ตั้งแต่วันที ่๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ภายในเวลาทำการของธนาคาร (ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตรายละ 
๓๐ บาท) ค่าธรรมเนียมสอบ ขั้นตอนที่ ๓ ด้านละ ๑,๐๐๐ บาท และไม่ต้องส่งเอกสารในการสมัครสอบฯ 

๒. ผู ้ที ่มีรายชื ่อเป็นผู ้ที่สามารถสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื ่อสิทธิเข้าสอบ       
ขั ้นตอนที่ ๓ (ตามเอกสารแนบ ๒) ซึ่งเป็นผู้ที ่ไม่เคยสมัครสอบและเข้าสอบขั ้นตอนที่ ๑ หรือขั้นตอนที่ ๒                                 
ในการสอบคร ั ้ ง ท ี ่  ๒ /๒๕๖๒ รอบท ี ่ ผ ่ า นมา  ให ้ทำการสม ั ครสอบข ั ้ นตอนท ี ่  ๓  ได ้ที่ เว ็ บไซต์  
http://thaimed.thaijobjob.com  ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครจะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และสามารถพิมพ์
แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมสอบ แล้วนำไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ ได้ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในเวลาทำการ              
ของธนาคาร (ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตรายละ ๓๐ บาท)  ค่าธรรมเนียม
สอบ ขั้นตอนที่ ๓ ด้านละ ๑,๐๐๐ บาท และให้จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 
(EMS) ภายในวันพฤหัสบดีที่  ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ให้ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน) 
โดยประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 

๑) แบบคำขอสมัครสอบความร ู ้ในว ิชาช ีพการแพทย์แผนไทย  จากเว ็บไซต์  
http://thaimed.thaijobjob.com เท่านั้น พร้อมติดภาพถ่ายสีหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ           
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ภาพ (ไม่ใช้ภาพถ่ายชนิดโพลาลอยด์) 

๒)  ใบร ับรองแพทย์  ตามข ้อบ ังค ับสภาการแพทย ์แผนไทยฯ ท ี ่ออกภายใน ๑ เด ือน                               
(นับถึงวันสมัครสอบ) 

๓) สำเนาภาพถ ่ายบ ัตรประจำต ัวประชาชน  (ท ี ่ย ังไม ่หมดอาย ุ ) จำนวน ๑ ฉบับ                            
(ต้องรับรองสำเนาด้วย) 

 ๔) สำเนาใบปร ิญญาบ ัตรหร ือประกาศน ียบ ัตรเท ียบเท ่าปร ิญญา จำนวน ๑ ฉบับ                                
(ต้องรับรองสำเนาด้วย) 

 ๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เช่น หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส, หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น (ต้องรับรองสำเนาด้วย) 

 
 

/๓.กรณีท่ี... 



 - ๓ - 
๓. กรณีที่ไม่สามารถสมัครสอบได้ หรือไม่ปรากฏรายช่ือตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒ 
ให้ผู ้ประสงค์สมัครสอบดำเนินการยื ่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั ้งแต่วันที ่ ๓๐ มกราคม                  

ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ยกเว้น วันสุดท้ายของการรับสมัครจะเปิดให้ยื่นคำร้อง
ผ่านระบบออนไลน์ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยดำเนินการดังต่อไปนี้  

๑) เลือกเมนู “ยื่นคำร้องในกรณีไม่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูล” กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
๒) ส่งเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบยื่นเอกสารดังนี้ 

         (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ต้องรับรองสำเนาด้วย)  
          (๒) สำเนาหลักฐานการสอบผ่านขั้นตอนที่ ๑ (นับตั้งแต่การสอบประจำปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา) และ
สำเนาหลักฐานการสอบผ่านขั้นตอนที่ ๒ (นับตั้งแต่การสอบประจำปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา) ของแต่ละด้านที่สมัครสอบ   

แบบหลักฐานลงในระบบรับสมัครสอบ และสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมสอบ 
แล้วนำไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที ่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในเวลาทำการของธนาคาร (ธนาคารจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตรายละ ๓๐ บาท) ค่าธรรมเนียมสอบขั้นตอนที่ ๓ ด้านละ ๑,๐๐๐ บาท 
และให้จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ให้ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน) โดยประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้  

๑) แบบคำขอสมัครสอบความรู ้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  จากเว ็บไซต์ 
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               
(ต้องรับรองสำเนาด้วย) 

๔) สำเนาหลักฐานการสอบผ่านขั้นตอนที่ ๑ (นับตั้งแต่การสอบประจำปี ๒๕๕๘               
เป็นต้นมา) และสำเนาหลักฐานการสอบผ่านขั้นตอนที่ ๒ (นับตั้งแต่การสอบประจำปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา) ของแต่ละ
ด้านที่สมัครสอบ (ต้องรับรองสำเนาด้วย) 

๕) สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา จำนวน ๑ ฉบับ 
(ต้องรับรองสำเนาด้วย) 

๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เช่น หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส, หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น (ต้องรับรองสำเนาด้วย) 

 
/การสมัครสอบ... 



 - ๔ - 

การสมัครสอบผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าในกรณี
ใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้าสอบครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสภาการแพทย์แผนไทยจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ       
และหากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครสอบจงใจส่งเอกสารที่ใช้ในการสอบปลอมหรือเท็จ หรือพบว่ามีการทุจริตในการสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องถูกปรับตกทุกวิชาในการสอบครั้งนี้ และไม่สามารถสมัครสอบได้อีกในครั้งถัดไป 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบและสนามสอบ ประกาศคณะอนุกรรมการการ
จัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขา
การแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข)  จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ ๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ http://thaimed.or.th 
หรอื http://thaimed.thaijobjob.com 
  ผู้สมัครสอบรายใดไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู ้มีสิทธิสอบ  ให้ดาวน์โหลด แบบคำร้องในระบบ
ออนไลน์ และแนบสำเนาเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ โทรสาร. ๐๒ - ๕๘๐ ๐๑๐๔ หรือโทรสอบถามได้ที่         
๐๒ - ๕๘๐ ๑๑๕๗ - ๘ ภายในวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

ช่วงเวลาในการจัดสอบขั้นตอนที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

                               (นายวัฒนา   ชยธวัช) 
                                ประธานคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้ 

                                                     ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) 


