
 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๑ 

 

 
ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ 

สภาการแพทย์แผนไทย 
ฉบับท่ี  ๑ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
ของผู้ได้รับปรญิญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

จากสถาบันการศึกษาท่ีสภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 
ครั้งท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

ด้วยสภาการแพทย์แผนไทยจะดำเนินการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับผู้ได้รับปรญิญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์
จากสถาบันการศึกษาทีส่ภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ และข้อ ๘ ของข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รบัปริญญาหรอืประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกตจ์ากสถาบันการศึกษาทีส่ภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. 
๒๕๕๗ และมติคณะอนกุรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยกุต์ ในการประชุมครัง้ที่ ๒/๒๕๖๕ 
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงมีประกาศดังต่อไปนี ้

 

ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ผูส้มัครสอบจะต้องมีความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสำหรบั
การสอบในแต่ละข้ันตอนดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนท่ี ๑ เปน็ผูท้ี่ได้รบัปริญญาหรอืประกาศนียบตัรสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ หรอื
เป็นผู้มีหนงัสอืรบัรองว่าสอบผ่านรายวิชาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย์พื้นฐานช้ันเตรียมคลินิก ช้ันคลินิก และ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาทีส่ภาการแพทย์
แผนไทยรบัรอง 

ขั้นตอนท่ี ๒  เป็นผู้ที่ได้รบัปริญญาหรอืประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกตจ์าก
สถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรบัรอง 

ขั้นตอนท่ี ๓ เป็นผู้ที่ได้รบัปริญญาหรอืประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกตจ์าก
สถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรบัรอง และสอบผ่านขัน้ตอนท่ี ๑ และ ๒ แล้ว 

 

ข้อ ๒  การรับสมัคร 
๒.๑ กำหนดรับสมัคร สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://atm-license.thaijobjob.com 

ระหว่างวันจันทรท์ี่ ๗ กุมภาพันธ์ – วันพฤหัสบดทีี่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕#  
หมายเหต ุผู้สมัครสอบท่ีมีผลการสอบขั้นตอนท่ี ๑ และหรือ ๒ จะหมดอายุก่อนกำหนด

วันสอบขั้นตอนนั้น ๆ ผูส้มัครสอบจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ก่อนวันหมดอายุของการสอบขั้นตอนนั้น 

http://atm-license.thaijobjob.com/


 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๒ 

๒.๒ วิธีสมัคร ให้ผูส้มัครดำเนินการดังนี้  
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ใหผู้้สมัครกรอกข้อมลูในระบบออนไลน์

ให้ถูกต้องครบถ้วน และ upload (นำเข้า) ภาพของผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวม
หมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน เมื่อกดปุม่ “บันทึกข้อมลู” ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผูส้มัครสอบได้
กรอกไว้ใหผู้้สมัครสอบตรวจทาน หลงัจากตรวจทานข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลิกทีปุ่่ม “สง่ข้อมูล” เพือ่
ส่งข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ใหป้ระธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต ์

การสมัครสอบผ่านระบบออนไลนจ์ะถือว่าผูส้มัครเป็นผูล้งลายมือช่ือและรับรองความ
ถูกต้องของข้อมลูดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และฉบบัแก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้นหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมลูอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความ
เท็จต่อเจ้าพนักงาน 

 

ขั้นตอนท่ี ๒ สั่งพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์ ใหผู้ส้มัครสอบสัง่พิมพเ์อกสารต่อไปนี้จาก
เว็บไซต ์

(๑) ใบคำร้องขอสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำหรบัผู้ได้รบัปริญญา
หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปรญิญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาทีส่ภาการแพทย์
แผนไทยรบัรอง 

(๒) แบบฟอร์มการชำระเงินคา่ธรรมเนียมสอบความรู ้
ระหว่างวันพุธที่ ๑ – วันพฤหัสบดทีี ่๑๖ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๕# ระบบออนไลนจ์ะ

ให้ผูส้มัครสอบพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบความรู้ได้เฉพาะขั้นตอนท่ี ๑ และ ๒ 
สำหรับผู้ทีส่มัครสอบข้ันตอนที่ ๓ ระบบออนไลนจ์ะใหผู้้สมคัรพิมพ์แบบฟอร์มการ

ชำระเงินสอบความรู้ข้ันตอนที่ ๓ ได้ระหว่างวันพุธที่ ๒๙ มถุินายน – วันอังคารที่ ๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕# 
หลังจากการประกาศรายชื่อผู้ท่ีมีสิทธสิอบขั้นตอนท่ี ๓ ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕# 

 

ขั้นตอนท่ี ๓ ชำระเงินคา่ธรรมเนยีมสอบความรู้ ใหผู้ส้มัครนำแบบฟอรม์การชำระเงนิ
ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ซึ่งสั่งพมิพ์ในข้ันตอนที่ ๒ (๒) ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตามกำหนดดังนี้  

(๑) ผู้สมัครสอบขั้นตอนท่ี ๑ และ ๒ นำไปชำระเงินได้ต้ังแต่วันพุธที่ ๑ – วันศุกร์ที่ 
๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕# ภายในเวลาทำการของธนาคาร (ธนาคารจะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ทางอินเทอรเ์น็ตรายการละ ๓๐ บาท)   

ค่าธรรมเนยีมสอบความรูข้ั้นตอนท่ี ๑ ๕๒๐ บาท 
ค่าธรรมเนยีมสอบความรูข้ั้นตอนท่ี ๒ ๕๒๐ บาท 

(๒) ผู้สมัครสอบขั้นตอนท่ี ๓ ทัง้ผูท้ี่มสีิทธิก่อนหน้าวันสมัครสอบและทีจ่ะประกาศ
รายช่ือในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕# ให้นำไปชำระเงินได้ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน – วันอังคารที่ ๕ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕# ภายในเวลาทำการของธนาคาร (ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทาง
อินเทอร์เน็ตรายการละ ๓๐ บาท) 

ค่าธรรมเนยีมสอบความรูข้ั้นตอนท่ี ๓ ๑,๐๔๐ บาท 
 



 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๓ 

ขั้นตอนท่ี ๔ ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ผู้สมัคร
ต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครที่กำหนดดังต่อไปนี้ไปที่ประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันศุกร์ท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕# 
ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน ในกรณีสง่โดยไปรษณีย์เอกชนต้องส่งล่วงหน้า และต้องมีตรา
ประทับของบริษัทภายในวันที่กำหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครสอบมีดงันี้ 

(๑) ใบคำร้องขอสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้ได้รับปรญิญา
หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปรญิญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาทีส่ภาการแพทย์
แผนไทยรบัรอง ซึ่งผู้สมคัรสอบไดล้งชื่อและวันท่ีแล้ว  

(๒) ภาพถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่
ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ ภาพ (ตอ้งไม่เป็นภาพถ่ายโพลาลอยด์) ต้องเป็นภาพท่ีถ่าย
คราวเดียวกับภาพท่ี upload ในขั้นตอนท่ี ๑ (เขียนชื่อนามสกลุท่ีหลังภาพด้วย) 

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไมห่มดอายุ) สำหรับผูท้ี่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย
ให้ใช้สำเนาหนงัสอืเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน ๑ ฉบับ (ต้องรับรองสำเนาด้วย) 

(๔) เอกสารรับรองคณุวุฒิการศึกษา 
(ก) ผู้สมัครท่ีสำเร็จการศึกษาและไดร้ับปรญิญาบัตรหรือประกาศนียบัตรแล้ว 

สำเนาใบปรญิญาบัตรหรือสำเนาใบประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน ๑ ฉบับ (ต้อง
รับรองสำเนาด้วย) 

(ข) ผู้สมัครท่ีสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรหรือประกาศนยี-
บัตร หนังสือรบัรองการสำเรจ็การศึกษาที่สถาบันการศึกษารับรอง (ฉบบัจริง) จำนวน ๑ ฉบับ  

(ค) ผู้สมคัรท่ีมสีิทธสิอบเฉพาะขัน้ตอนท่ี ๑ หนงัสอืรับรองจากสถาบัน การศึกษา
ว่าสอบผ่านรายวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานช้ันเตรียมคลินกิและช้ันคลินกิแล้ว (ฉบับจริง) 

(๕)  สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ ทะเบียนสมรส 
หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น กรณีที่ช่ือ-นามสกุล ยศ ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกับหลักฐานข้างต้นที่ใช้ในการ
สมัครสอบ (ต้องรับรองสำเนาด้วย)  

 

ให้จ่าหน้าซองเอกสารประกอบการสมัครดังนี ้
 

 

(สมัครสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 
 

ถึง ประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต ์
สถานการแพทย์แผนไทยประยกุต์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ช้ัน ๑๓  
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
ถนนวังหลัง แขวงศิรริาช เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐  
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การสมัครสอบขั้นตอนใดจะสมบูรณ์เมื่อประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผน
ไทยประยุกตไ์ด้รบัเอกสารและภาพถา่ยครบถ้วน และไดร้ับการโอนเงินคา่ธรรมเนยีมสอบความรู้ขั้นตอนนั้น ๆ 
ภายในเวลาท่ีกำหนด 

 

ขั้นตอนท่ี ๕ ติดตามการประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบ เมื่อประธาน
การจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตรวจสอบเอกสารและภาพถ่ายประกอบ การสมัคร และ
สถานะการชำระค่าธรรมเนียมสอบความรู้แล้ว จะจัดทำประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธิสอบและเลขที่นั่งสอบลงที่
เว็บไซต์ตามช่วงวันเวลาทีก่ำหนดในข้อ ๓  

 

ขั้นตอนท่ี ๖ สั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและเอกสารประเมินความเสีย่งโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากเว็บไซต์ http://atm-license.thaijobjob.com  

ระหว่างวันองัคารที่ ๒๑ - วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕#
 ระบบออนไลน์จะ

ให้ผูส้มัครสอบพิมพบ์ัตรประจำตัวผู้สมัครสอบความรู้ฯ ข้ันตอนที่ ๑ และ ๒ และเอกสารประเมินความเสี่ยงโรค
ติดเช้ือโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ถ้าเข้าสอบทั้งข้ันตอนที่ ๑ และ ๒ ให้พิมพ์เอกสารประเมินความเสี่ยง  ๒  ชุด) 

ระหว่างวันพุธที่ ๖ - วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕# ระบบออนไลนจ์ะให้ผูส้มัคร
สอบพมิพบ์ัตรประจำตัวผู้สมัครสอบความรู้ฯ ข้ันตอนที่ ๓ และเอกสารประเมินความเสี่ยงโรคติดเช้ือโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) 

 

ข้อ ๓ การประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบ 
ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิสอบและเลขที่นัง่สอบทีเ่ว็บไซต์ http://atm-license.thaijobjob.com 

ขั้นตอนท่ี ๑ และ ๒  วันอังคารท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕# 
ขั้นตอนท่ี ๓  วันพุธท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕# 

 

ข้อ ๔  การสอบ 
๔.๑ ลักษณะการสอบ 

ขั้นตอนท่ี ๑  เป็นการสอบเพื่อประเมินความรูท้างด้านวิทยาศาสตรก์ารแพทย์พื้นฐาน
ช้ันเตรียมคลินกิ ช้ันคลินิกและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต ์

ขั้นตอนท่ี ๒  เป็นการสอบเพื่อประเมินความรูท้างวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ขั้นตอนท่ี ๓ เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ ทกัษะ และหัตถการในเวชปฏิบัติการ 

แพทย์แผนไทยประยุกต์  
๔.๒ กำหนดการสอบและสถานท่ีสอบ 

ขั้นตอนท่ี ๑ วันเสารท์ี่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕# เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๒:๐๐ น. ณ ตึก
อดลุยเดชวิกรม ช้ัน ๓ และ ๔ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ถนนวังหลงั เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 

ขั้นตอนท่ี ๒ วันอาทติย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕# เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๓:๐๐ น. ณ ตึก
อดลุยเดชวิกรม ช้ัน ๓ และ ๔  คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ถนนวังหลัง เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

http://atm-license.thaijobjob.com/
http://atm-license.thaijobjob.com/


 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๕ 

ขั้นตอนท่ี ๓ วันเสารท์ี่  ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕# เวลา ๐๘:๐๐ – ๑๗:๐๐ น. ณ ตึก
อดลุยเดชวิกรม ช้ัน ๔ และ ๕ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ถนนวังหลงั เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 

๔.๓ เอกสารและหลักฐานท่ีต้องนำมาในวันสอบ  
ผู้สมัครสอบต้องมหีลักฐานเกี่ยวกบัการยื่นคำร้องขอสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์

แผนไทยฯ และหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงตนเพือ่เข้าสอบ 
(๑) บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไมห่มดอายุ) 
(๒) บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ 
(๓) เอกสารประเมินความเสีย่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
หากไมส่ามารถนำเอกสารและหลกัฐานทีก่ำหนดมาแสดงในวันสอบ จะไมอ่นญุาตใหเ้ข้า

ห้องสอบ เว้นแต่ประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยกุต์ หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายจะพจิารณา
เห็นควรอนญุาต หากภายหลังปรากฏว่าผูเ้ข้าสอบแจ้งเทจ็อาจถูกดำเนินคดีอาญาได้ 

หมายเหต ุ ใหผู้้เข้าสอบนำสิ่งของทุกชนิดเข้าห้องสอบ แตเ่มื่อถึงเวลาสอบจะต้องเกบ็
ของต่าง ๆ  ไว้ที่พื้นห้องให้เรียบร้อย ไม่วางไว้บนโต๊ะท่ีนั่งสอบ ยกเว้น หลักฐานตามข้อ ๔.๓ (๑) และ (๒) เท่านั้น 
ท้ังนี้คณะทำงานดำเนินการสอบได้จัดเตรยีมอุปกรณเ์ครื่องเขียนท่ีใช้ทำข้อสอบไว้ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านแล้ว  

 

ข้อ ๕ การประกาศผลสอบ 
๕.๑ วันเวลาและวิธีประกาศผลการสอบ 

สภาการแพทย์แผนไทยคาดว่าจะประกาศผลสอบไดป้ระมาณ ปลายเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕#  

ณ สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย 
อาคาร ๑ ช้ัน ๔ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐  
และที่เว็บไซต์ http://atm-license.thaijobjob.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

ครบตามระยะเวลาที่กำหนด หากผลการสอบข้ันตอนใดครบตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว แต่ผู้สมัครสอบ
ยังไมส่ามารถสอบผ่านข้ันตอนที่ ๓ ได้ ถ้าผู้นัน้มีความประสงค์จะขอข้ึนทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกตจ์ะต้องกลบัไปสมัครสอบในข้ันตอนน้ัน ๆ ใหม่ 

 

http://atm-license.thaijobjob.com/


 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๖ 

ข้อ ๖ ผู้เข้าสอบต้องระมัดระวังและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการดา้นสาธารณสุขที่
ทางราชการกำหนด และข้อปฏิบัติการจดัสอบและมาตรการป้องกันการตดิเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
19) ท่ีคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ประกาศอย่างเคร่งครัด เพ่ือลด
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่โรค  

กรณีสถานการณ์การระบาดของโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) 
เปลี่ยนแปลงไป จนมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการต่าง ๆ ท่ีประกาศไว้ในฉบับนี้อีก ประธานอนุกรรมการ 
การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์จะมปีระกาศให้ผู้สมัครสอบทราบ โดยสามารถติดตามได้ท่ี
เว็บไซต์ http://atm-license.thaijobjob.com   

 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ วันที่  ๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
 

(นายทวี เลาหพันธ์) 
ประธานอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต ์

 

http://atm-license.thaijobjob.com/

