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ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ 
ฉบับท่ี  ๔๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย 
ของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ 

จากสถาบันการศึกษาท่ีสภาการแพทยแ์ผนไทยรับรอง 
ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

____________ 
 

ด้วยสภาการแพทย์แผนไทยจะด าเนินการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ส าหรบัผู้ไดร้ับปรญิญาหรอืประกาศนียบัตรเทยีบเท่าปรญิญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ จาก
สถาบันการศึกษาทีส่ภาการแพทย์แผนไทยรบัรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แหง่พระราชบญัญัติวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ และข้อ ๘ ของข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รบัปริญญาหรอืประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกตจ์ากสถาบันการศึกษาทีส่ภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. 
๒๕๕๗ และมติคณะอนกุรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยกุต์ ในการประชุมครัง้ที่ ๔/๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จึงมปีระกาศดังต่อไปนี ้

 

ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยส าหรบั
การสอบในแต่ละข้ันตอนดังต่อไปนี้  
ขั้นตอนท่ี ๑ เปน็ผูท้ี่ได้รบัปริญญาหรอืประกาศนียบตัรสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ หรอื

เป็นผู้มีหนงัสอืรบัรองว่าสอบผ่านรายวิชาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย์พื้นฐานช้ัน
เตรียมคลินิก ช้ันคลินิก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกตจ์ากสถาบันการศึกษาทีส่ภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 

ขั้นตอนท่ี ๒  เป็นผู้ที่ได้รบัปริญญาหรอืประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกตจ์าก
สถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรบัรอง 

ขั้นตอนท่ี ๓ เปน็ผูท้ี่ได้รบัปริญญาหรอืประกาศนียบตัรสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์จาก
สถาบันการศึกษาทีส่ภาการแพทย์แผนไทยรบัรอง และสอบผ่านขั้นตอนท่ี ๑ และ 
๒ แล้ว 

 

ข้อ ๒  การรับสมัคร 
๒.๑ ก าหนดรับสมัคร สมัครผ่านระบบออนไลน์ ทีเ่ว็บไซต์ http://atm.license.thai.com 

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – วันพฤหัสบดทีี่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๔# 

http://atm.license.thai.com/
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๒.๒ วิธีสมัคร ให้ผู้สมัครด าเนินการดังนี้  
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมลูในระบบออนไลน์
ให้ถูกต้องครบถ้วน และ upload (น าเข้า) ภาพของผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพ หน้าตรง 
ครึ่งตัว ท่าปกติ ไมส่วมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน เมื่อกดปุม่ “บันทึก
ข้อมลู” ระบบจะแสดงข้อมลูทีผู่ส้มัครสอบได้กรอกไว้ใหผู้ส้มคัรสอบตรวจทาน หลงัจาก
ตรวจทานข้อมลูว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งข้อมูล” เพื่อสง่ข้อมลูผ่านทาง
เว็บไซต์ใหป้ระธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต ์

การสมัครสอบผ่านระบบออนไลนจ์ะถือว่าผูส้มัครเป็นผูล้งลายมือช่ือและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมลูดังกล่าวตามพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้นหากผูส้มัครจงใจ
กรอกข้อมูลอันเป็นเทจ็ อาจมีความผิดฐานแจง้ความเทจ็ต่อเจ้าพนักงาน 
ขั้นตอนท่ี ๒ สั่งพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์ ให้ผู้สมัครสอบสั่งพมิพ์เอกสารต่อไปนีจ้าก
เว็บไซต ์

(๑) ใบค าร้องขอสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย ส าหรบัผู้ได้รบั
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปรญิญาสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกตจ์ากสถาบันการศึกษาทีส่ภาการแพทย์แผนไทยรบัรอง 

(๒) แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบความรู้ 
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – วันศุกร์ที่ ๒๒ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔# ระบบออนไลนจ์ะใหผู้ส้มัครสอบพมิพ์แบบฟอรม์
การช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบความรู้ไดเ้ฉพาะขั้นตอนท่ี ๑ และ ๒ 

ส าหรับผู้ทีส่มัครสอบข้ันตอนที่ ๓ ระบบออนไลนจ์ะให้ผูส้มัคร
พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินสอบความรู้ข้ันตอนที่ ๓ ไดร้ะหว่าง วันพุธที่ 
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ – วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔# 
หลังจากการประกาศรายชื่อผู้ท่ีมีสิทธิสอบขั้นตอนท่ี ๓ ในวันพุธที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔# 

ขั้นตอนท่ี ๓ ช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบความรู้ ให้ผู้สมัครน าแบบฟอร์มการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบความรูซ้ึ่งสั่งพมิพ์ในข้ันตอนที่ ๒ (๒) ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรงุไทย 
ทุกสาขา ตามก าหนดดงันี้  

(๑) ผู้สมัครสอบขั้นตอนท่ี ๑ และ ๒ น าไปช าระเงินได้ต้ังแต่วันอาทิตย์ที่ ๑ 
พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔# ภายใน
เวลาท าการของธนาคาร (ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ทางอินเทอรเ์น็ตรายการละ ๓๐ บาท)   

ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนท่ี ๑ ๕๒๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนท่ี ๒ ๕๒๐ บาท 
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(๒) ผู้สมัครสอบขั้นตอนท่ี ๓ ทั้งผู้ที่มีสทิธิก่อนหน้าวันสมัครสอบและทีจ่ะ
ประกาศรายช่ือในวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔# ให้น าไปช าระเงิน
ไดต้ั้งแต่วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ – วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔# ภายในเวลาท าการของธนาคาร (ธนาคารจะเรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางอินเทอรเ์น็ตรายการละ ๓๐ บาท) 

ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนท่ี ๓ ๑,๐๔๐ บาท 
เมื่อช าระเงินแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ     

ขั้นตอนท่ี ๔ ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ผู้สมัคร
ต้องสง่เอกสารประกอบการสมัครที่ก าหนดดังต่อไปนี้ไปทีป่ระธานการจัดสอบความรู้ฯ 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
ภายในวันศุกร์ท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔#  ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา
ลงทะเบียน ในกรณีส่งโดยไปรษณีย์เอกชนต้องส่งล่วงหน้า และต้องมีตราประทับของ
บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ภายในวันที่ก าหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครสอบมี
ดังนี ้

(๑) ใบค าร้องขอสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย ส าหรับผู้ได้รบั
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปรญิญาสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ซึ่งผู้สมัคร
สอบได้ลงชื่อและวันท่ีแล้ว  

(๒) ภาพถ่ายขนาด ๑ น้ิว  แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ครึ่งตัว ทา่ปกติ ไม่สวม
หมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ ภาพ (ต้องไม่เป็น
ภาพถ่ายโพลาลอยด์) ต้องเป็นภาพท่ีถ่ายคราวเดียวกับภาพท่ี upload 
ในขั้นตอนท่ี ๑ (เขียนชื่อนามสกุลท่ีหลังภาพด้วย) 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ยังไมห่มดอายุ) ส าหรบัผู้ที่ไม่ได้ถือ
สัญชาติไทยให้ใช้ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมห่มดอายุ จ านวน ๑ ฉบับ 
(ต้องรับรองส าเนาด้วย) 

(๔) เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
(ก) ผู้สมัครท่ีส าเรจ็การศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ และผู้ท่ีส าเร็จ

การศึกษาปี ๒๕๖๒ ท่ีได้รับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรแล้ว 
ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือส าเนาใบประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ จ านวน ๑ ฉบับ (ต้องรับรองส าเนาด้วย) 

(ข) ผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ท่ียังไม่ได้รับ
ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร หนังสือรบัรองการส าเร็จ
การศึกษาทีส่ถาบันการศึกษารับรอง (ฉบับจริง) จ านวน ๑ ฉบับ  
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(ค) ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสอบเฉพาะขั้นตอนท่ี ๑ หนังสือรับรองจากสถาบัน 
การศึกษาว่าสอบผ่านรายวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ืน้ฐาน
ช้ันเตรียมคลินกิและช้ันคลินกิแล้ว (ฉบับจริง) 

(๕)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ทะเบียนสมรส 
หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น กรณีที่ช่ือ-นามสกุล ยศ ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกบัหลักฐานข้างต้นที่ใช้ในการสมัครสอบ (ต้องรบัรองส าเนาด้วย) 

 

ให้จ่าหน้าซองเอกสารประกอบการสมัครดังน้ี 
 

(สมัครสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 
 

ถึง 
ประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต ์
สถานการแพทย์แผนไทยประยกุต์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ช้ัน ๑๓  
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
ถนนวังหลัง แขวงศิรริาช เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐  

 

 
การสมัครสอบขั้นตอนใดจะสมบูรณ์เมื่อประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์

แผนไทยประยุกต์ได้รับเอกสารและภาพถ่ายครบถ้วน และได้รับการโอนเงินค่าธรรมเนียม
สอบความรู้ขั้นตอนน้ัน ๆ ภายในเวลาท่ีก าหนด 
ขั้นตอนท่ี ๕ ติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขที่น่ังสอบ เมื่อประธาน
การจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยกุต์ ตรวจสอบเอกสารและภาพถ่ายประกอบ 
การสมัคร และสถานะการช าระค่าธรรมเนียมสอบความรู้แลว้ จะจัดท าประกาศรายช่ือ
ผู้มสีิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบลงที่เว็บไซต์ตามช่วงวันเวลาทีก่ าหนดในข้อ ๓  
ขั้นตอนท่ี ๖ สั่งพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบสั่งพมิพบ์ัตรประจ าตัว
ผู้สมัครสอบจากเว็บไซต์  

ระหว่างวันองัคารที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๔# ระบบออนไลนจ์ะให้ผูส้มัครสอบพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบความรู้ฯ 
ข้ันตอนที่ ๑ และ ๒ 

ระหว่างวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ - วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๔# ระบบออนไลนจ์ะให้ผูส้มคัรสอบพิมพบ์ัตรประจ าตัวผูส้มัครสอบความรูฯ้ ข้ันตอน
ที่ ๓ 

 



 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๕ 

ข้อ ๓   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขที่น่ังสอบ 
ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิสอบและเลขที่นัง่สอบทีเ่ว็บไซต์ http://atm.license.thai.com 

ขั้นตอนท่ี ๑ และ ๒  วันอังคารท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔# 
ขั้นตอนท่ี ๓  วันพุธท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔# 

ข้อ ๔  การสอบ 
๔.๑ ลักษณะการสอบ 

ขั้นตอนท่ี ๑  เป็นการสอบเพื่อประเมินความรูท้างด้านวิทยาศาสตรก์ารแพทย์พื้นฐาน
ช้ันเตรียมคลินิก ช้ันคลินิกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต ์

ขั้นตอนท่ี ๒  เป็นการสอบเพื่อประเมินความรูท้างวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ขั้นตอนท่ี ๓ เป็นการสอบเพื่อประเมนิความรู้ ทกัษะ และหัตถการในเวชปฏิบัติการแพทย์

แผนไทยประยุกต์  
๔.๒ ก าหนดการสอบและสถานท่ีสอบ 

ขั้นตอนท่ี ๑ วันเสารท์ี่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔# เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๗:๐๐ น.  
ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ช้ัน ๓ และ ๔ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร 

ขั้นตอนท่ี ๒ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔# เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๗:๐๐ น. 
ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ช้ัน ๓  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร 

ขั้นตอนท่ี ๓ วันเสารท์ี่  ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔# เวลา ๐๘:๐๐ – ๑๗:๐๐ น. 
ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ช้ัน ๔ และ ๕ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร 

๔.๓ เอกสารและหลักฐานท่ีต้องน ามาในวันสอบ  
ผู้สมัครสอบต้องมหีลักฐานเกี่ยวกบัการยื่นค าร้องขอสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยฯ และหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงตนเพือ่เข้าสอบ 
(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) 
(๒) บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ 

หากไม่สามารถน าเอกสารและหลักฐานทีก่ าหนดมาแสดงในวันสอบ จะไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ เว้นแต่ประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายจะพิจารณาเห็นควรอนุญาต หากภายหลงัปรากฏว่าผู้เข้าสอบแจ้ง
เท็จอาจถูกด าเนินคดีอาญาได้ 
ห้าม ผู้เข้าสอบน าสิ่งของทุกชนิดเข้าหอ้งสอบ ยกเว้น หลักฐานตามข้อ ๔.๓ (๑) และ 
(๒) เท่านั้น ท้ังน้ีคณะท างานด าเนินการสอบได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนท่ีใช้ท า
ข้อสอบไว้ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านแล้ว  

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


 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๖ 

ข้อ ๕  การประกาศผลสอบ 
๕.๑ วันเวลาและวิธีประกาศผลการสอบ 

สภาการแพทย์แผนไทยจะประกาศผลสอบประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔# 
ณ 

ส านักงานสภาการแพทย์แผนไทย 
อาคาร ๑ ช้ัน ๔ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมอืง จงัหวัดนนทบุร ี๑๑๐๐๐  

และที่เว็บไซต์ http://atm.license.thai.com  
(ไม่แจ้งผลทางโทรศัพท์) 

๕.๒ การเก็บผลการสอบ 
การเกบ็ผลการสอบของผูท้ี่สอบผ่านในแตล่ะข้ันตอน ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
(๑) ผู้สอบผ่านข้ันตอนที่ ๑ สามารถเก็บผลการสอบไว้ได้ ๕ ปี นับแต่ปีทีเ่ริ่มเกบ็ผล

การสอบ 
(๒) ผู้สอบผ่านข้ันตอนที่ ๒ สามารถเก็บผลการสอบไว้ได้ ๔ ปี นับแต่ปีทีเ่ริ่มเกบ็ผล

การสอบ 
การนับระยะเวลา ให้นับต่อเนื่องกันตัง้แต่ปีทีผู่ส้อบผ่านเกณฑ์ของข้ันตอนน้ันจนกว่าจะ
ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด หากผลการสอบข้ันตอนใดครบตามก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว แต่ผูส้มัครสอบยังไม่สามารถสอบผ่านข้ันตอนที่ ๓ ได้ ถ้าผู้นั้นมีความ
ประสงค์จะขอข้ึนทะเบียนและรบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกตจ์ะต้องกลับไปสมัครสอบในข้ันตอนน้ัน ๆ ใหม่ 
 

ข้อ ๖ กรณีสถานการณ์การระบาดของโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรสัโคโรน่า (โควิด-๑๙) เปลี่ยนแปลงไป 
จนมีความจ าเป็นต้องเลื่อนก าหนดการต่าง ๆ ท่ีประกาศไว้ในฉบับน้ี คณะอนุกรรมการการ
ประกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์จะมีประกาศให้ผู้สมัครสอบทราบ โดยสามารถ
ติดตามได้ท่ีเว็บไซต์ http://atm.license.thai.com 

 
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ วันที่  ๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 
 
 

(นายทวี เลาหพันธ์) 
ประธานอนุกรรมการ 

การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต ์

 

 
 

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

