
 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๑ 

 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ฉบับท่ี  ๖ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
ของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

____________________________________________________ 
 

ตามทีส่ภาการแพทย์แผนไทยจะด าเนินการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ส าหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จาก
สถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ และประธานอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ออกประกาศฯ 
ฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการรับสมัครสอบความรู้ฯ ต่อมาการระบาดของโรคท่ี
เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่มีสถานการณ์รุนแรง จนมีประกาศสั่งปิดสถานที่ของ
สถาบันการศึกษาและให้งดจ้ดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจ านวนมาก ประธานอนุกรรมการการประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์จึงได้ออกประกาศฯ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เลื่อนการจัดสอบความรู้ฯ ออกไปก่อน 

บัดนี้สถานการณ์การระบาดของโรคคลี่คลาย อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ และข้อ ๘ ของข้อบังคับ
สภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของ
ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่
สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๗ และคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
จึงออกประกาศฯ ฉบับนี้เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศฯ ฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้   

ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยส าหรับ
การสอบในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้  
การสอบขั้นตอนที่ ๑ เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ หรือเป็นผู้มีหนังสือรับรองว่าสอบผ่านรายวิชาทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานชั้นเตรียมคลินิก ชั้นคลินิก และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบนัการศึกษา 
ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 

การสอบขั้นตอนที่ ๒  เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 

การสอบขั้นตอนที่ ๓ เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง และสอบ
ผ่านขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ แล้ว 



 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๒ 

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

o ช่วงแรก ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

o ช่วงที่สอง ระหว่างวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ – วันจันทร์ที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔# 

๒.๒ วิธีสมัคร ให้ผู้สมัครด าเนินการดังนี้  
ขั้นตอนที ่ ๑ กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์
ให้ถูกต้องครบถ้วน และ upload (น าเข้า) ภาพของผู้สมัครทีแ่ต่งกายสุภาพ หน้าตรง 
ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน เมื่อกดปุ่ม “บันทึก
ข้อมูล” ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้สมัครสอบได้กรอกไว้ให้ผู้สมัครสอบตรวจทาน หลังจาก
ตรวจทานข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม “ส่งข้อมูล” เพ่ือส่งข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ให้ประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

การสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้นหากผู้สมัครจงใจ
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
ขั้นตอนที่ ๒ สั่งพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์ ให้ผู้สมัครสอบสั่งพิมพ์เอกสารต่อไปนี้จาก
เว็บไซต์ 

(๑) ใบค าร้องขอสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ส าหรับผู้ได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 

(๒) แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบความรู้ ระบบออนไลน์จะให้
ผู้สมัครสอบพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบความรู้ดังนี้ 
การสอบขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ 
o ช่วงแรก ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – วันศุกร์

ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
o ช่วงที่สอง ระหว่างวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ – วันจันทร์

ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ #  
การสอบขั้นตอนที่ ๓ ระหว่างวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – วัน
อังคารที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔# หลังจากการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ
สอบขั้นตอนที่ ๓ ในวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔# 

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


 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๓ 

ขั้นตอนที่ ๓ ช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบความรู้ ให้ผู้สมัครน าแบบฟอร์มการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ซึ่งสั่งพิมพ์ในขั้นตอนที่ ๒ (๒) ไปช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาภายในเวลาท าการของธนาคาร ตามก าหนดดังนี้  

(๑) การสอบขั้นตอนที่ ๑ และ ๒  
o ช่วงแรก ให้น าไปช าระเงินระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๖๓ – วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
o ช่วงที่สอง ให้น าไปช าระเงินระหว่างวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

๒๕๖๔ – วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔#   
ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ ๑ ๕๒๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ ๒ ๕๒๐ บาท 
(ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต
รายการละ ๓๐ บาท)  

(๒) การสอบขั้นตอนที่ ๓ ทั้งผู้ที่มีสิทธิก่อนหน้าวันสมัครสอบและที่จะประกาศ
รายชื่อในวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔# ให้น าไปช าระเงินระหว่าง
วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔#  

ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ ๓ ๑,๐๔๐ บาท 
(ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต
รายการละ ๓๐ บาท)  

หมายเหตุ เมื่อช าระเงินแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ส าหรับ
ผู้สมัครที่ช าระเงินการสอบขั้นตอนที่ ๑ และ/หรือ ๒ ไว้ในการรับสมัครช่วงแรกแล้ว 
แต่ไม่สะดวกเข้าสอบตามก าหนดการสอบใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์
แผนไทยได้อนุมัติให้เข้าสอบในการสอบครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้โดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการสอบใหม่ แต่ผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์แบบค าร้องขอไม่เข้าสอบจาก
เว็บไซต์ และส่งแบบค าร้องนั้น ถึงประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ตามท่ีอยู่ในขั้นตอนที่ ๔ โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวัน
อังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔#   
 

ขั้นตอนที่ ๔ ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ผู้สมัคร
ในช่วงที่สองและช่วงแรกที่ยังได้ส่งเอกสารประกอบการสมัครต้องส่งเอกสารประกอบการ
สมัครที่ก าหนดดังต่อไปนี้ไปที่ประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ตามท่ีอยู่ด้านล่าง โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันอังคารที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔#  ถอืวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน ในกรณีส่ง
โดยไปรษณีย์เอกชนต้องส่งล่วงหน้า และต้องมีตราประทับของบริษัทไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ภายในวันที่ก าหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครสอบมีดังนี้ 



 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๔ 

(๑) ใบค าร้องขอสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ส าหรับผู้ได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ซึ่งผู้สมัคร
สอบได้ลงชื่อและวันที่แล้ว  

(๒) ภาพถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวม
หมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ ภาพ (ต้องไม่เป็น
ภาพถ่ายโพลาลอยด์) ต้องเป็นภาพที่ถ่ายคราวเดียวกับภาพที่ upload 
ในขั้นตอนที่ ๑ (เขียนชื่อนามสกุลที่หลังภาพด้วย) 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือ
สัญชาติไทยให้ใช้ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน ๑ ฉบบั 
(ต้องรับรองส าเนาด้วย) 

(๔) เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
(ก) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ และผู้ที่ส าเร็จ

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

(ข) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ได้รับ
ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร หนังสือรับรองการส าเร็จ
การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษารับรอง (ฉบับจริง) จ านวน ๑ ฉบับ  

(ค) ผู้สมัครที่มีสิทธิสอบเฉพาะขั้นตอนที่ ๑ หนังสือรับรองจากสถาบัน 
การศึกษาว่าสอบผ่านรายวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน
ชั้นเตรียมคลินิกและชั้นคลินิกแล้ว (ฉบับจริง) 

(๕)  ส าเนาหลกัฐานอ่ืน ๆ  เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส 
หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น กรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ยศ ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกับหลักฐานข้างต้นที่ใช้ในการสมัครสอบ (ต้องรับรองส าเนาด้วย) 

 

ให้จ่าหน้าซองเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 
 

(สมัครสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 
 

ถึง ประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๑๓  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐  

 



 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๕ 

การสมัครสอบขั้นตอนใดจะสมบูรณ์เม่ือประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์
แผนไทยประยุกตไ์ด้รับเอกสารและภาพถ่ายครบถ้วน และไดร้ับการโอนเงินคา่ธรรมเนียม
สอบความรู้ขั้นตอนนั้น ๆ ภายในเวลาที่ก าหนด 
 

ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบและเลขท่ีนั่งสอบ เมื่อประธาน
การจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตรวจสอบเอกสารและภาพถ่ายประกอบ 
การสมัคร และสถานะการช าระค่าธรรมเนียมสอบความรู้แล้ว จะจัดท าประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบลงที่เว็บไซต์ตามช่วงวันเวลาที่ก าหนดในข้อ ๓  
 

ขั้นตอนที่ ๖ สั่งพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ ระบบออนไลน์จะให้ผู้สมัครสอบพิมพ์
บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบความรู้ฯ จากเว็บไซต์  

o ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – วันเสาร์
ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔#  

o ขั้นตอนที่ ๓ ระหว่างวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – วันเสาร์ที่ ๒๐ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔#  

 

ข้อ ๓   การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบที่เว็บไซต์ http://atm.license.thai.com 

ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒  วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ # 
ขั้นตอนที่ ๓  วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ # 

 

ข้อ ๔  การสอบ 
๔.๑ ลักษณะการสอบ 

ขั้นตอนที่ ๑  เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน
ชั้นเตรียมคลินิก ชั้นคลินิกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ขั้นตอนที่ ๒  เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้ทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ขั้นตอนที่ ๓ เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้ ทักษะ และหัตถการในเวชปฏิบัติการแพทย์

แผนไทยประยุกต์  
๔.๒ ก าหนดการสอบและสถานที่สอบ 

ขั้นตอนที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔# เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๗:๐๐ น.  
ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๓ และ ๔ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔# เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๗:๐๐ น.  
ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๓  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

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


 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๖ 

ขั้นตอนที่ ๓ วันเสาร์ที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔# เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๗:๐๐ น.  
ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๔ และ ๕ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

๔.๓ เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบ  
ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นค าร้องขอสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยฯ และหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงตนเพ่ือเข้าสอบ 
(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) 
(๒) บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ 

หากไม่สามารถน าเอกสารและหลักฐานที่ก าหนดมาแสดงในวันสอบ จะไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ เว้นแต่ประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายจะพิจารณาเห็นควรอนุญาต หากภายหลังปรากฏว่าผู้เข้าสอบแจ้ง
เท็จอาจถูกด าเนินคดีอาญาได้ 
ห้าม ผู้เข้าสอบน าสิ่งของทุกชนิดเข้าห้องสอบ ยกเว้น หลักฐานตามข้อ ๔.๓ (๑) และ 
(๒) เท่านั้น ทั้งนี้คณะท างานด าเนินการสอบได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ใช้ท า
ข้อสอบไว้ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านแล้ว  

 

ข้อ ๕  การประกาศผลสอบ 
๕.๑ วันเวลาและวิธีประกาศผลการสอบ 

สภาการแพทย์แผนไทยจะประกาศผลสอบประมาณปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔# ณ 
ส านักงานสภาการแพทย์แผนไทย 
อาคาร ๑ ชั้น ๔ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  

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

๕.๒ การเก็บผลการสอบ 
การเก็บผลการสอบของผู้ที่สอบผ่านในแต่ละขั้นตอน ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
(๑) ผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ ๑ สามารถเก็บผลการสอบไว้ได้ ๕ ปี นับแต่ปีที่เริ่มเก็บผล

การสอบ 
(๒) ผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ ๒ สามารถเก็บผลการสอบไว้ได้ ๔ ปี นับแต่ปีที่เริ่มเก็บผล

การสอบ 
การนับระยะเวลา ให้นับต่อเนื่องกันตั้งแต่ปีที่ผู้สอบผ่านเกณฑ์ของขั้นตอนนั้นจนกว่าจะ
ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด หากผลการสอบขั้นตอนใดครบตามก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว แต่ผู้สมัครสอบยังไม่สามารถสอบผ่านขั้นตอนที่ ๓ ได้ ถ้าผู้นั้นมีความ

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


 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๗ 

ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์จะต้องกลับไปสมัครสอบในขั้นตอนนั้น ๆ ใหม่ 
 

ข้อ ๖ กรณีสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) เปลี่ยนแปลงไป 
จนมีความจ าเป็นต้องเลื่อนก าหนดการต่าง ๆ ที่ประกาศไว้ในฉบับนี้ คณะอนุกรรมการการ
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์จะมีประกาศให้ผู้สมัครสอบทราบ โดยสามารถ
ติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://atm.license.thai.com 

 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

 

ประกาศ  ณ วันที่  ๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
 
 

(นายทวี เลาหพันธ์) 
ประธานอนุกรรมการ 

การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 
 

 

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

