
 

 

 

 

 

ประกาศคณะอนกุรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
ฉบับที่     32   /๒๕๖๒ 

เรื่อง รายช่ือผูส้มัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) 
แห่งพระราชบญัญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ที่ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมเพือ่สทิธิเข้าสอบ 
ข้ันตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

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

  ตามที่คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ได้จัดให้มีการสอบความรู้ใน
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทย 
จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้ันตอนที่ ๑ และข้ันตอนที่ ๒ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐       
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี แล้วนั้น  

  ผู้ที่ได้ท าการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่ สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง                     
ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ข้ันตอนที่ ๑ และข้ันตอนที่ ๒  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ สามารถเข้าตรวจสอบดูคะแนนได้ทาง เว็บไซต์  http://thaimed.thaijobjob.com 
  จึงขอประกาศรายช่ือผู้ที่ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิเข้าสอบข้ันตอนที่ ๓ ตามรายช่ือแนบ
ท้ายประกาศนี้ 

 ๑. ผู้ ท่ีมี รายชื่ อขั้นตอนท่ี  3 ช าระเงินค่าธรรมเนียมเพ่ือสิทธิ เข้ าสอบ ขั้นตอนท่ี ๓  
(เอกสารแนบ ๑) ซึ่งเป็นผู้ที่เคยสมัครสอบข้ันตอนที่ ๓ และเข้าสอบข้ันตอนที่ ๑ หรือข้ันตอนที่ ๒ ในการสอบครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๒  รอบที่ผ่านมา สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียมสอบ แล้วน าไปช าระเงินได้ที่เคาน์เตอร์                                
บมจ . ธนาคารกรุ ง ไทย  ทุ กสาขาทั่ วประ เทศ  ได้ ตั้ งแต่ วัน ท่ี  ๕  -  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒                            
ภายในเวลาท าการของธนาคาร (ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตรายละ ๓๐ 
บาท) ค่าธรรมเนียมสอบ ข้ันตอนที่ ๓ ด้านละ ๑,๐๐๐ บาท และไม่ต้องส่งเอกสารในการสมัครสอบฯ 
 
 
 
 

/๒. ผู้ที่... 
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๒. ผู้ท่ีมีรายชื่อเป็นผู้ท่ีสามารถสมัครสอบขั้นตอนท่ี 3 และช าระเงินค่าธรรมเนียมเพ่ือสิทธิเข้า
สอบ ขั้นตอนท่ี ๓ (ตามเอกสารแนบ ๒) ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยสมัครสอบข้ันตอนที่ 3 แต่ไดเ้ข้าสอบข้ันตอนที่ ๑ หรือ
ข้ันตอนที่  ๒ ในการสอบครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ รอบที่ผ่านมา ให้ท าการสมัครสอบข้ันตอนที่ ๓ ได้ที่ เว็บไซต์ 
http://thaimed.thaijobjob.com  ได้ตั้ งแต่ วันท่ี  ๕ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่ วโมง                 
ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครจะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระ
ค่าธรรมเนียมสอบ แล้วน าไปช าระเงินได้ที่ เคาน์ เตอร์  บมจ .ธนาคารกรุง ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ                           
ได้ตั้งแต่วันท่ี ๕ – ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในเวลาท าการของธนาคาร (ธนาคารจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางอินเทอร์ เน็ ตรายละ ๓๐ บาท)  ค่าธรรมเนียมสอบ ข้ันตอนที่  ๓                            
ด้านละ ๑,๐๐๐ บาท  

๓. กรณีท่ีไม่สามารถสมัครสอบได้ หรือไม่ปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒ 
ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบด าเนินการยื่นค าร้องผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันท่ี ๕ - ๑๐ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ยกเว้น วันสุดท้ายของการรับสมัครจะเปิดให้ยื่นค าร้องผ่านระบบออนไลน์     
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยด าเนินการดังต่อไปนี้  

๑) เลือกเมนู “ยื่นค าร้องในกรณีไม่ปรากฏช่ือในฐานข้อมูล” กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
๒) ส่งเอกสารประกอบการยื่นค าร้อง ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบยื่นเอกสารดังนี้ 

         (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ต้องรับรองส าเนาด้วย)  
          (๒) ส าเนาหลักฐานการสอบผ่านข้ันตอนที่ ๑ (นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา) และส าเนา
หลักฐานการสอบผ่านข้ันตอนที่ ๒ (นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา) ของแต่ละด้านที่สมัครสอบ  

การส่งเอกสารประกอบการยื่นค าร้อง ให้ส่งทาง Email :  thaimed0105@gmail.com         
และสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียมสอบ แล้วน าไปช าระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย       
ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ต้ังแตวั่นท่ี ๕ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในเวลาท าการของธนาคาร (ธนาคารจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตรายละ ๓๐ บาท) ค่าธรรมเนียมสอบข้ันตอนที่ ๓              
ด้านละ ๑,๐๐๐ บาท  

๓) ให้จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันพุธ                
ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (ให้ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน) โดยประกอบด้วยเอกสาร
ดังต่อไปนี้   

๑ )  แบบค า ขอสมั ครสอบความรู้ ใ น วิช าชี พกา รแพทย์ แ ผนไ ทย  จ าก เ ว็บ ไซต์  
http://thaimed.thaijobjob.com เท่านั้น พร้อมติดภาพถ่ายสีหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า  
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ ภาพ (ไม่ใช้ภาพถ่ายชนิดโพลาลอยด์) 

๒) ใบรับรองแพทย์ตามข้อบงัคับสภาการแพทย์แผนไทยฯ ที่ออกภายใน ๑ เดือน (นับถึงวันสมัครสอบ) 
๓)  ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จ านวน ๑ ฉบับ (ต้องรับรองส าเนาด้วย) 
๔) ส าเนาหลักฐานการสอบผ่านขั้นตอนท่ี ๑ (นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา) และส าเนาหลักฐาน

การสอบผ่านข้ันตอนที่ ๒ (นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา) ของแต่ละด้านที่สมัครสอบ (ต้องรับรองส าเนาด้วย) 
 
 
 

/5) ส าเนาใบปรญิญา... 
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๕) ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา จ านวน ๑ ฉบับ (ต้องรับรองส าเนาด้วย) 
๖) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล เช่น หลักฐานการเปลี่ยน        

ช่ือตัว-ช่ือสกุล, ทะเบียนสมรส, หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น (ต้องรับรองส าเนาด้วย) 

การสมัครสอบผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนั้นหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จจะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ 
ต่อเจ้าพนักงาน  และหากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครสอบจงใจส่งเอกสารที่ใช้ในการสอบปลอมหรือเท็จ หรือพบว่ามีการ
ทุจริตในการสอบ ผู้สมัครสอบต้องถูกปรับตกทุกวิชาในการสอบครั้งนี้ และไม่สามารถสมัครสอบได้อีกในครั้งถัดไป 

เมื่อช าระเงินแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจ าตัวสอบและสนามสอบ คณะอนุกรรมการการประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบข้ันตอนที่ ๓ ภายในวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ http://thaimed.or.th หรือ http://thaimed.thaijobjob.com 
  ผู้สมัครสอบรายใดไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบ ให้ดาวน์โหลด แบบค าร้องในระบบ
ออนไลน์ และแนบส าเนาเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ โทรสาร. ๐๒ ๕๘๐ ๐๑๐๔ หรือโทรสอบถามได้ที่         
๐๒ ๕๘๐ ๑๑๕๗-๘ ภายในวันที่ ๑๖ - ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

ช่วงเวลาในการจัดสอบขั้นตอนท่ี ๓ วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 5  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 
 
 

                               (นายสนั่น   ศุภธีรสกุล) 
                                ประธานอนุกรรมการ 

                                                             การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 


