ข้อ ๒ การรับสมัคร
๒.๑ กาหนดรับสมัคร สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://atm.license.thai.com
ระหว่างวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๒ วิธีสมัคร ให้ผู้สมัครดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ให้
ถูกต้องครบถ้วน และ upload (นาเข้า) ภาพของผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ครึ่งตัว
ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน เมื่อกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”
ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้สมัครสอบได้กรอกไว้ให้ผู้สมัครสอบตรวจทาน หลังจากตรวจทาน
ข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งข้อมูล” เพื่อส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ให้
ประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์
การสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
๒๕๔๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้นหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูล
อันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ขั้นตอนที่ ๒ สั่งพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์ ให้ผู้สมัครสอบสั่งพิมพ์เอกสารต่อไปนี้จาก
เว็บไซต์
(๑) ใบคาร้องขอสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
สาหรับผู้ได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง
(๒) แบบฟอร์มการชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบความรู้
ระหว่างวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๐
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบบออนไลน์จะให้ผู้สมัครสอบพิมพ์แบบฟอร์มการ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบความรู้ได้เฉพาะขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
สาหรับผู้ที่สมัครสอบขั้นตอนที่ ๓ ระบบออนไลน์จะให้ผู้สมัครพิมพ์
แบบฟอร์มการชาระเงินสอบความรู้ขั้นตอนที่ ๓ ได้ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
หลังจากการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบขั้นตอนที่ ๓ ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ขั้นตอนที่ ๓ ชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบความรู้ ให้ผู้สมัครนาแบบฟอร์มการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ซึ่งสั่งพิมพ์ในขั้นตอนที่ ๒ (๒) ไปชาระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา ตามกาหนดดังนี้
(๑) ผู้สมัครสอบขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ นาไปชาระเงินได้ตั้งแต่วันพุธที่ ๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใน

๒

เวลาทาการของธนาคาร (ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ทางอินเทอร์เน็ตรายการละ ๓๐ บาท)
ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ ๑
๕๒๐ บาท
ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ ๒
๕๒๐ บาท
(๒) ผู้สมัครสอบขั้นตอนที่ ๓ ทั้งผู้ที่มีสิทธิก่อนหน้าวันสมัครสอบและที่จะ
ประกาศรายชื่อในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นาไปชาระ
เงินได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – วันอังคารที่ ๙
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในเวลาทาการของธนาคาร (ธนาคารจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตรายการละ ๓๐ บาท)
ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ ๓ ๑,๐๔๐ บาท
เมื่อชาระเงินแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ขั้นตอนที่ ๔ ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ผู้สมัคร
ต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครที่กาหนดดังต่อไปนี้ไปที่ประธานการจัดสอบความรู้ฯ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา
ลงทะเบียน ในกรณีส่งโดยไปรษณีย์เอกชนต้องส่งล่วงหน้า และต้องมีตราประทับของ
บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด ภายในวันที่กาหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครสอบมีดังนี้
(๑) ใบคาร้องขอสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
สาหรับผู้ได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ซึ่งผู้สมัคร
สอบได้ลงชื่อและวันที่แล้ว
(๒) ภาพถ่ายขนาด ๑ นิ้ว แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมหมวก
ไม่ใส่แว่นตาดา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ ภาพ (ต้องไม่เป็น
ภาพถ่ายโพลาลอยด์) ต้องเป็นภาพที่ถ่ายคราวเดียวกับภาพที่ upload ใน
ขั้นตอนที่ ๑ (เขียนชื่อนามสกุลที่หลังภาพด้วย)
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) สาหรับผู้ที่ไม่ได้ถือ
สัญชาติไทยให้ใช้สาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ จานวน ๑ ฉบับ
(ต้องรับรองสาเนาด้วย)
(๔) เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา
(ก) ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ และผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาปี ๒๕๖๑ ที่ได้รับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรแล้ว

๓

สาเนาใบปริญญาบัตรหรือสาเนาใบประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ จานวน ๑ ฉบับ (ต้องรับรองสาเนาด้วย)
(ข) ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ยังไม่ได้รับปริญญา
บัตรหรือประกาศนียบัตร
หนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาที่
สถาบันการศึกษารับรอง (ฉบับจริง) จานวน ๑ ฉบับ
(ค) ผู้สมัครที่มีสิทธิสอบเฉพาะขั้นตอนที่
๑ หนังสือรับรองจาก
สถาบันการศึกษาว่าสอบผ่านรายวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานชั้นเตรียมคลินิกและชั้นคลินิกแล้ว (ฉบับจริง)
(๕) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส
หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ยศ ในเอกสารการสมัครไม่ตรง
กับหลักฐานข้างต้นที่ใช้ในการสมัครสอบ (ต้องรับรองสาเนาด้วย)
ให้จ่าหน้าซองเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
(สมัครสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
ถึง
ประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๑๓
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
การสมัครสอบขั้นตอนใดจะสมบูรณ์เมื่อประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์
แผนไทยประยุกต์ได้รับเอกสารและภาพถ่ายครบถ้วน
และได้รับการโอนเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนนั้น ๆ ภายในเวลาที่กาหนด
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบ เมื่อประธานการ
จัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตรวจสอบเอกสารและภาพถ่ายประกอบการ
สมัคร และสถานะการชาระค่าธรรมเนียมสอบความรู้แล้ว จะจัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบและเลขที่นั่งสอบลงที่เว็บไซต์ตามช่วงวันเวลาที่กาหนดในข้อ ๓
ขั้นตอนที่ ๖ สั่งพิมพ์บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบสั่งพิมพ์บัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบจากเว็บไซต์

๔

ระหว่างวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ - วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๒ ระบบออนไลน์จะให้ผู้สมัครสอบพิมพ์บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบความรู้ฯ
ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒
ระหว่างวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบออนไลน์จะให้ผู้สมัครสอบพิมพ์บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบความรู้ฯ ขั้นตอนที่ ๓
ข้อ ๓ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบที่เว็บไซต์ http://atm.license.thai.com
ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ขั้นตอนที่ ๓
วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๔ การสอบ
๔.๑ ลักษณะการสอบ
ขั้นตอนที่ ๑ เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานชั้น
เตรียมคลินิก
ชั้นคลินิกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ขั้นตอนที่ ๒ เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ขั้นตอนที่ ๓ เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ ทักษะ และหัตถการในเวชปฏิบัติการแพทย์
แผนไทยประยุกต์
๔.๒ กาหนดการสอบและสถานที่สอบ
ขั้นตอนที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๗:๐๐ น.
ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๓ และ ๔ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๗:๐๐ น.
ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘:๐๐ – ๑๗:๐๐ น.
ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๔ และ ๕ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
๔.๓ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาในวันสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นคาร้องขอสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทยฯ และหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงตนเพื่อเข้าสอบ
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
(๒) บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ

๕

