
 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๑ 

  
 

 
ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ฉบับท่ี ๑๕ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

ของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 

ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
____________ 

 
ด้วยสภาการแพทย์แผนไทยจะดำเนินการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จาก
สถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ และข้อ ๘ ของข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. 
๒๕๕๗ และมติคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ใน 
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จึงมีประกาศดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสำหรับ
การสอบในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้  
ขั้นตอนที่ ๑ เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ

เป็นผู้มีหนังสือรับรองว่าสอบผ่านรายวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานชั้น
เตรียมคลินิก ชั้นคลินิก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 

ขั้นตอนที่ ๒  เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จาก
สถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 

ขั้นตอนที่ ๓ เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
จากสถาบันการศึกษาท่ีสภาการแพทย์แผนไทยรับรอง และสอบผ่านขั้นตอนที่  
๑ และ ๒ แล้ว 

 

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

ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓# 
๒.๒ วิธีสมัคร ให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้  

ขั้นตอนที ่ ๑ กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์
ให้ถูกต้องครบถ้วน และ upload (นำเข้า) ภาพของผู้สมัครทีแ่ต่งกายสุภาพ หน้าตรง 

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


 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๒ 

ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน เมื่อกดปุ่ม “บันทึก
ข้อมูล” ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้สมัครสอบได้กรอกไว้ให้ผูส้มัครสอบตรวจทาน 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) ใบคำร้องขอสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้ได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 

(๒) แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบความรู้ 
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – วันพฤหัสบดทีี่ ๑๘ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓# ระบบออนไลน์จะให้ผู้สมัครสอบพิมพ์แบบฟอร์ม
การชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบความรู้ไดเ้ฉพาะขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ 

สำหรับผู้ที่สมัครสอบขั้นตอนที่ ๓ ระบบออนไลน์จะให้ผู้สมัครพิมพ์
แบบฟอร์มการชำระเงินสอบความรู้ขั้นตอนที่ ๓ ได้ระหว่าง วันพฤหัสบดี
ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓# 
หลังจากการประกาศรายช่ือผู้ที่มีสิทธิสอบขั้นตอนที่ ๓ ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓# 

ขั้นตอนที่ ๓ ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบความรู้ ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ซึ่งสั่งพิมพ์ในขั้นตอนที่ ๒ (๒) ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขา ตามกำหนดดังนี้  

(๑) ผู้สมัครสอบขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ นำไปชำระเงินได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – วันพฤหัสบดทีี่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓# 
ภายในเวลาทำการของธนาคาร (ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตรายการละ ๓๐ บาท)   

ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ ๑ ๕๒๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ ๒ ๕๒๐ บาท 

(๒) ผู้สมัครสอบขั้นตอนที่ ๓ ทั้งผู้ที่มีสิทธิก่อนหน้าวันสมัครสอบและท่ีจะ
ประกาศรายชื่อในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓# ให้นำไป
ชำระเงินได้ตั้งแตว่ันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – วันพฤหัสบดีที่ 
๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓# ภายในเวลาทำการของธนาคาร (ธนาคารจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตรายการละ ๓๐ บาท) 

ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ ๓ ๑,๐๔๐ บาท 
เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ     



 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๓ 

ขั้นตอนที่ ๔ ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ผู้สมคัร
ต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครที่กำหนดดังต่อไปนี้ไปที่ประธานการจัดสอบความรู้ฯ 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามท่ีอยู่ด้านล่าง โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓#  ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตราลงทะเบียน ในกรณีส่งโดยไปรษณีย์เอกชนต้องส่งล่วงหน้า และต้องมีตรา
ประทับของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในวันที่กำหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัคร
สอบมีดังนี้ 

(๑) ใบคำร้องขอสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้ได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ซึ่งผู้สมัคร
สอบได้ลงชื่อและวันที่แล้ว  

(๒) ภาพถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวม
หมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ ภาพ (ต้องไม่
เป็นภาพถ่ายโพลาลอยด์) ต้องเป็นภาพที่ถ่ายคราวเดียวกับภาพที่ upload 
ในขั้นตอนที่ ๑ (เขียนชื่อนามสกุลที่หลังภาพด้วย) 

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือ
สัญชาติไทยให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน ๑ ฉบบั 
(ต้องรับรองสำเนาด้วย) 

(๔) เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
(ก) ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ และผู้ที่สำเร็จ

การศึกษาปี ๒๕๖๒ ที่ได้รับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรแล้ว 
สำเนาใบปริญญาบัตรหรือสำเนาใบประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ จำนวน ๑ ฉบับ (ต้องรับรองสำเนาด้วย) 

(ข) ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ได้รับ
ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร หนังสือรับรองการสำเร็จ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษารับรอง (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ  

(ค) ผู้สมัครที่มีสิทธิสอบเฉพาะขั้นตอนที่ ๑ หนังสือรับรองจาก
สถาบันการศึกษาว่าสอบผ่านรายวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐานชั้นเตรียมคลินิกและชั้นคลินิกแล้ว (ฉบับจริง) 

(๕)  สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส 
หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น กรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ยศ ในเอกสารการสมัครไม่
ตรงกับหลักฐานข้างต้นที่ใช้ในการสมัครสอบ (ต้องรับรองสำเนาด้วย) 

 

 
 
 
 
 
 



 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๔ 

ให้จ่าหน้าซองเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 
 

(สมัครสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 
 

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

 

 
 
การสมัครสอบขั้นตอนใดจะสมบูรณ์เม่ือประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์

แผนไทยประยุกตไ์ด้รับเอกสารและภาพถ่ายครบถ้วน และไดร้ับการโอนเงินคา่ธรรมเนียม
สอบความรู้ขั้นตอนนั้น ๆ ภายในเวลาที่กำหนด 
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบและเลขท่ีนั่งสอบ เมื่อประธาน
การจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตรวจสอบเอกสารและภาพถ่าย
ประกอบการสมัคร และสถานะการชำระค่าธรรมเนียมสอบความรู้แล้ว จะจัดทำประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบลงที่เว็บไซต์ตามช่วงวันเวลาที่กำหนดในข้อ ๓  
ขั้นตอนที่ ๖ สั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบสั่งพิมพ์บัตรประจำตัว
ผู้สมัครสอบจากเว็บไซต์  

ระหว่างวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๓# ระบบออนไลน์จะให้ผู้สมัครสอบพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบความรู้ฯ 
ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ 

ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓# ระบบออนไลน์จะให้ผู้สมัครสอบพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบความรู้ฯ 
ขั้นตอนที่ ๓ 

 

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

ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒  วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓# 
ขั้นตอนที่ ๓  วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓# 

 

ข้อ ๔  การสอบ 
๔.๑ ลักษณะการสอบ 

ขั้นตอนที่ ๑  เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน
ชั้นเตรียมคลินิก ชั้นคลินิกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ขั้นตอนที่ ๒  เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้ทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

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


 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๕ 

ขั้นตอนที่ ๓ เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้ ทักษะ และหัตถการในเวชปฏิบัติการแพทย์
แผนไทยประยุกต์  

๔.๒ กำหนดการสอบและสถานที่สอบ 
ขั้นตอนที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓# เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๗:๐๐ น.  

ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๓ และ ๔ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓# เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๗:๐๐ น. 
ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๓  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนที่ ๓ วันเสาร์ที่  ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓# เวลา ๐๘:๐๐ – ๑๗:๐๐ น. 
ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๔ และ ๕ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

๔.๓ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบ  
ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยฯ และหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงตนเพ่ือเข้าสอบ 
(๑) บัตรประจำตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) 
(๒) บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ 

หากไม่สามารถนำเอกสารและหลักฐานที่กำหนดมาแสดงในวันสอบ จะไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ เว้นแต่ประธานการจัดสอบความรู้ฯ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจะพิจารณาเห็นควรอนุญาต หากภายหลังปรากฏว่าผู้เข้าสอบแจ้งเท็จ
อาจถูกดำเนินคดีอาญาได้ 
ห้าม ผู้เข้าสอบนำสิ่งของทุกชนิดเข้าห้องสอบ ยกเว้น หลักฐานตามข้อ ๔.๓ (๑) และ 
(๒) เท่านั้น ทั้งนี้คณะทำงานดำเนินการสอบได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ใช้ทำ
ข้อสอบไว้ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านแล้ว  

 

ข้อ ๕  การประกาศผลสอบ 
๕.๑ วันเวลาและวิธีประกาศผลการสอบ 

สภาการแพทย์แผนไทยจะประกาศผลสอบประมาณปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓# ณ 
สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย 
อาคาร ๑ ชั้น ๔ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  

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

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

การสอบ 

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


 

# โปรดอ่านและให้ความสนใจ ข้อ ๖ ในประกาศฉบับนี้ ๖ 

(๒) ผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ ๒ สามารถเก็บผลการสอบไว้ได้ ๔ ปี นับแต่ปีที่เริ่มเก็บผล
การสอบ 

การนับระยะเวลา ให้นับต่อเนื่องกันตั้งแต่ปีที่ผู้สอบผ่านเกณฑ์ของขั้นตอนนั้นจนกว่าจะ
ครบตามระยะเวลาที่กำหนด หากผลการสอบขั้นตอนใดครบตามกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว แต่ผู้สมัครสอบยังไม่สามารถสอบผ่านขั้นตอนที่ ๓ ได้ ถ้าผู้นั้นมีความ
ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์จะต้องกลับไปสมัครสอบในขั้นตอนนั้น ๆ ใหม่ 

 

ข้อ ๖ กรณีสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) คลี่คลายลง หรือ
มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จนมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการต่าง ๆ ที่ประกาศไว้
ในฉบับนี้ คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์จะมีประกาศ
ให้ผู้สมัครสอบทราบ โดยสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://atm.license.thai.com 

 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

 
ประกาศ  ณ วันที่  ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 
 
 

(นายทวี เลาหพันธ์) 
ประธานอนุกรรมการ 

การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 

 
 

 

 

 
 

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

