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รายละเอียดแนบทายประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตใหบุคคลทําการประกอบโรคศิลปะ 
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร เรื่อง ระเบียบปฏิบตัิในการซอมสอบ และระเบียบปฏิบัติในการสอบ  

ขั้นตอนและวิธีการสอบออนไลน สําหรับการสอบความรูเพื่อขอรับหนังสืออนุญาตใหทําการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร ประจําป 2566 ในรูปแบบออนไลน 

 

ลงวันที่  3  กุมภาพันธ  2566 
 

กิจกรรม กําหนดการ 
1. เขารับการฝกใชโปรแกรมการสอบรูปแบบออนไลน (ซอมสอบ) วันที่ 18 กุมภาพันธ 2566 
2. การสอบรูปแบบออนไลน วันที ่25 - 26 กุมภาพันธ 2566 
3. ประกาศผลการสอบความรูฯ วันที่ 3 เมษายน 2566 

 
 

กําหนดการซอมสอบออนไลน ทัศนมาตรศาสตร 
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2566 

ซอมสอบความรู ในรูปแบบออนไลน 

ซอมสอบรอบท่ี 1 วันเสารท่ี 18 กุมภาพันธ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เวลาซอมสอบ วิชาซอมสอบ 
จํานวน
ขอสอบ 

09.00 – 10.00 น. 
 

รายงานตัวเขาหองซอมสอบผาน Microsoft Teams  
(ผูที่สอบรายวิชาทฤษฎีวิชาชพี) 

 

10.00 – 10.20 น. อธิบายทําความเขาใจกอนเขาสอบ  
10.20 – 10.40 น. ซอมสอบรายวิชาทฤษฎีวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร (ปรนัย) 3 ขอ 
10.40 – 11.00 น. รายงานตัวเขาหองซอมสอบผาน Microsoft Teams  

(ผูที่สอบรายวิชาทฤษฎีวิชากฎหมายและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ) 
 

11.00 – 11.20 น. ซอมสอบรายวิชาทฤษฏีวิชาชีพกฎหมายและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ (ปรนัย) 3 ขอ 
11.20 – 11.40 น. รายงานตัวเขาหองซอมสอบผาน Microsoft Teams  

(ผูที่สอบความรูดานการปฏิบัติวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร) 
 

11.40 – 12.00 น. ซอมสอบรายวิชาความรูดานการปฏิบัติวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร (อัตนัย) 1 ขอ 

ซอมสอบรอบท่ี 2 วันเสารที่ 18 กุมภาพันธ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  

13.00 – 14.00 น. 
 

รายงานตัวเขาหองซอมสอบผาน Microsoft Teams  
(ผูที่สอบรายวิชาทฤษฎีวิชาชพี) 

 

14.00 – 14.20 น. อธิบายทําความเขาใจกอนเขาสอบ  
14.20 – 14.40 น. ซอมสอบรายวิชาทฤษฎีวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร (ปรนัย) 3 ขอ 
14.40 – 15.00 น. รายงานตัวเขาหองซอมสอบผาน Microsoft Teams  

(ผูที่สอบรายวิชาทฤษฎีวิชากฎหมายและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ) 
 

15.00 – 15.20 น. ซอมสอบรายวิชาทฤษฏีวิชาชีพกฎหมายและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ (ปรนัย) 3 ขอ 
15.20 – 15.40 น. รายงานตัวเขาหองซอมสอบผาน Microsoft Teams  

(ผูที่สอบความรูดานการปฏิบัติวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร) 
 

15.40 – 16.00 น. ซอมสอบรายวิชาความรูดานการปฏิบัติวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร (อัตนัย) 1 ขอ 

1. ขอสอบ ... 
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1. ขอสอบที่ใชซอมสอบ จะไมมีผลใดๆ ตอคะแนนสอบ 
2. การซอมสอบเปนการซอมเสมือนสอบจริง ขอใหผูเขาสอบศึกษาระเบียบปฏิบัติในการสอบ ข้ันตอน

และวิธีการสอบออนไลนโดยละเอียด เพ่ือปองกันการถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี ้
 

กําหนดการสอบออนไลน ทัศนมาตรศาสตร 
วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ 2566 

สอบความรู ในรูปแบบออนไลน 

วันเสารท่ี 25 กุมภาพันธ 2566  

เวลา รายวิชา 
จํานวน
ขอสอบ 

08.00 – 09.00 น. รายงานตัวเขาหองสอบผาน Microsoft Teams  
(ผูที่สอบรายวิชาทฤษฎีวิชาชพี) 

 

09.00 – 12.00 น. สอบรายวิชาทฤษฎีวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร (ปรนัย) 100 ขอ 
12.00 – 12.30 น. พักเตรียมตัวเขาสอบ  
12.30 – 13.30 น. รายงานตัวเขาหองสอบผาน Microsoft Teams  

(ผูที่สอบรายวิชาทฤษฎีวิชากฎหมายและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ) 
 

13.30 – 15.00 น. สอบรายวิชาทฤษฏีวิชาชีพกฎหมายและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ (ปรนัย) 50 ขอ 

วันอาทิตยที่ 26 กุมภาพันธ 2566  

08.00 – 09.00 น. รายงานตัวเขาหองสอบผาน Microsoft Teams  
(ผูที่สอบความรูดานการปฏิบัติวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร) 

 

09.00 – 12.00 น. สอบรายวิชาความรูดานการปฏิบัติวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร (อัตนัย) 6 ขอ 

 

อุปกรณที่จําเปนและตองเตรียมสําหรับใชในการสอบออนไลน 
1. บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวขาราชการ  หรือบัตรท่ีหนวยงานราชการออกให  

และมีภาพถายเจาของบัตร หรือหนังสือเดินทาง (passport)  
2. กระดาษเปลา ขนาด A4 จํานวน 1 แผน ดินสอเขียน จํานวน 1 แทง 
3. เอกสารหรือหนังสือตําราเรียน ที่ไมใชเอกสารหรือหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส  
4. เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา Tablet หรือ iPad ท่ีสามารถ

เชื่อมตออินเตอรเน็ตสําหรับใชในการทําขอสอบ  
*** ผูเขาสอบที่ใชคอมพิวเตอรตั้งโตะ เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา Tablet หรือ iPad ใน

การทําขอสอบ ผูเขาสอบจะตองลางหนาจออ่ืน ที่ไมเก่ียวของกับการสอบออนไลนออกใหหมดกอนเริ่มการสอบ 

 5. โทรศัพทมือถือหรืออุปกรณที่มีกลองที่สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ต พรอมติดตั้งโปรแกรม 
Microsoft Teams สําหรับใชในการถายทอดสด โดยวางตําแหนงของกลองใหเห็นผูเขาสอบและหนาจอ
คอมพิวเตอรที่ใชทําขอสอบตลอดระยะเวลาของการสอบ 

 

หมายเหตุ ... 
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หมายเหต ุ
1. การเชื่อมตออินเตอรเน็ตตองมีความเสถียรและมีสัญญาณที่ดี สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณตามขอ 

2-3 ในขณะทําการสอบจนสิ้นสุดการสอบได โดยมีความเร็วของอินเตอรเน็ตที่แนะนําไมควรต่ํากวา           
8 Mbps 

2. ผูเขาสอบตองตรวจสอบการเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหมีความเสถียร 
ตรวจสอบใหมีแบตเตอรี่เพียงพอตลอดการสอบ ผูสอบตองยอมรับความเสี่ยงในกรณีระบบอินเตอรเน็ตของ
ผูสอบมีปญหาหรือหลุดออกจากการทดสอบ หากมีผูเขาสอบมากกวารอยละ 80 สามารถอยูในระบบการ
สอบได คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตใหบุคคลทําการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร 
จะถือวา ปญหาเกิดจากสัญญาณอินเตอรเน็ตของผูเขาสอบ และจะนําขอมูลมาพิจารณาผลการสอบภายหลัง
สิ้นสุดการสอบ 

ขอปฏิบัติในการสอบออนไลน 

1. การเตรียมตัวลวงหนากอนสอบ 
 1.1 ผูเขาสอบจัดเตรียมพื้นที่เพ่ือการสอบ ณ ที่พักหรือสถานที่อ่ืน ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาวจะตองมีความเปน
สวนตัว ไมมีบุคคลอื่นมารวมใชพื้นท่ีระหวางการสอบ ไมมีเสียงรบกวน มีแสงสวางที่เพียงพอ ไมมีกระจกเงา
ภายในบริเวณที่ใชทําการสอบ และตองหันหนาเขาหาผนังกําแพงเทานั้น โดยบนผนังกําแพงจะตองไมมีบันทึก
หรือโนตตางๆติดอยู 
 1.2 จัดเตรียมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสอบ พรอมตรวจสอบใหมั่นใจวาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
มีแบตเตอรี่เพียงพอตลอดการสอบ ไดแก 
  1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา Tablet หรือ iPad ที่สามารถ
เชื่อมตออินเตอรเน็ตสําหรับใชในการทําขอสอบ  

1.2.2 โทรศัพทมือถือหรืออุปกรณท่ีมีกลองที่สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ต พรอมติดตั้ง
โปรแกรม Microsoft Teams สําหรับใชในการถายทอดสด โดยวางตําแหนงของกลองใหเห็นผูเขาสอบและ
หนาจอคอมพิวเตอรที่ใชทําขอสอบตลอดระยะเวลาของการสอบ ดังรูป 

 
 

  
 
 

1.3 ตรวจสอบ ... 
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1.3 ตรวจสอบการเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ในขอ 1.2 ใหมีความ
เสถียร ซึ่งผูสอบตองยอมรับความเสี่ยงในกรณีระบบอินเตอรเน็ตของผูสอบมีปญหา หรือหลุดออกจากการสอบ 
ซึ่งอาจทําใหการสอบตองยุติลง หากหลุดออกจากระบบตองเขาสูระบบใหมภายใน 5 นาที มิฉะนั้นจะถูกตัด
สิทธิในการสอบครั้งนี้ และหากหลุดออกจากระบบการสอบเกิน 3 ครั้ง จะถือวาผูเขาสอบสอไปทางทุจริตและ
จะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้ทันท ี

1.4 ผูสอบตองปดชองทางการสื่อสารกับผูอื่น หามผูเขาสอบพูดคยุ สื่อสาร หรือติดตอกับผูเขาสอบคน
อ่ืน หรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด ปดเสียงเรียกเขาและการแจงเตือนของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และ
อุปกรณสื่อสารท่ีอาจรบกวนผูเขาสอบระหวางการสอบ 

       หมายเหตุ: กรณีมีปญหาระหวางสอบใหแจงกรรมการคุมสอบผานการถายทอดสด (Microsoft 
Teams) และติดตอเจาหนาที่ผาน Line Official ทัศนมาตรศาสตร  

 1.5 จัดเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรที่หนวยงานราชการ
ออกใหและมีภาพถายเจาของบัตร หรือหนังสือเดินทาง (passport) เพ่ือใชแสดงตัวตนของผูเขาสอบ 
 1.6 บริเวณโตะสอบ อนุญาตใหมีเพียงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชสอบ อุปกรณชารจ ปลั๊กพวง     
และบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (passport) กระดาษเปลา ขนาด A4 จํานวน 1 แผน   
ดินสอเขียน จํานวน 1 แทง และอนุญาตใหใชเอกสารหรือหนังสือตําราเรียน เขาสอบได โดยตองเตรียมมา
ใหพรอมกอนการเริ่มสอบและไมอนุญาตใหนําเอกสารหรือหนังสือตางๆมาเพิ่มเติมขณะสอบ ซ่ึงสามารถ
มองเห็นไดจากการถายทอดสด และหามคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส 

1.7 ผูเขาสอบตอง Login เขาระบบโดยใช Username และ Password กอนเวลาเริ่มการสอบ 1 
ชั่วโมง (ซึ่งทานไดรับจากการตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิสอบในระบบสอบออนไลนเทานั้น)  
 1.8 ใหผูเขาสอบ Add Line Official ของการสอบออนไลนทัศนมาตรศาสตร โดยคนหา Line id : 
@574hujil หรือเพ่ิมเพื่อน ดวย QR code นี้ไวในอุปกรณตาม ขอ 1.2.1 
 

 

1.9 ไมอนุญาตใหผูเขาสอบสวมหูฟง และหามติดตั้งกลองวงจรปด 
๑.10 ไมอนุญาตใหผูเขาสอบสวมใสหนากากอนามัย (Mask) ตลอดระยะเวลาในการทําขอสอบ 
1.11 ผูเขาสอบตองแตงกายดวยชุดที่สุภาพ  

2. เมื่อเริ่มการสอบ 
 2.1 ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.2.2 ที่มีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams และทําให
มั่นใจวาสามารถติดตอสื่อสารกับกรรมการควบคุมสอบได โดยปดเสียงไมโครโฟน และเปดลําโพงตลอดเวลา
ที่ทําการสอบ 
 2.2 แสดงตัวตนพรอมบัตรประชาชนผานโปรแกรม Microsoft Teams ใหกรรมการคุมสอบทราบ 
  
 
 

2.3 วางอุปกรณ ... 
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2.3 วางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตามขอ 1.2.2 ในตําแหนงท่ีมองเห็นภาพของผูเขาสอบที่มีความสวาง
เพียงพอ โดยแสดงใบหนา แขนทั้งสองขางที่วางอยูบนโตะสอบ ลําตัวตั้งแตสวนที่อยูระดับเดียวกับโตะสอบข้ึน
ไป และหนาจออุปกรณอิเล็กทรอนิกสตามขอ 1.2.1 ที่ใชทําขอสอบ พรอมพ้ืนท่ีโดยรอบ และตองหันหนาเขา
หาผนังกําแพงเทานั้น 
 2.4 เมื่อกรรมการคุมสอบตรวจสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีสอบเรียบรอยแลว ไมอนุญาตใหผูเขาสอบเขา
หองน้ํา หรือลุกจากที่นั่งสอบโดยเด็ดขาดจนกวาจะหมดเวลาในการทําขอสอบ ยกเวนมีเหตุจําเปนตอชีวิตและ
ทรัพยสิน โดยจะตองแจงตอกรรมการคุมสอบใหทราบผานการถายทอดสด (Microsoft Teams) ดวย 
 2.5 เมื่อกรรมการคุมสอบแจงใหเริ่มทําขอสอบ ใหผู เขาสอบเริ่มทําขอสอบโดยใชอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตามขอ 1.2.1 ในการทําขอสอบ ไมอนุญาตใหผูเขาสอบเปลี่ยนเครื่องท่ีใชในการทําขอสอบ 
โดยผูเขาสอบจะตองลางหนาจออื่นที่ไมเก่ียวของกับการสอบออนไลนออกใหหมด 
 2.6 หากผูเขาสอบมีปญหาขณะสอบ ใหผูเขาสอบแจงตอคณะกรรมการคุมสอบทราบ และรายงาน
ปญหาที่พบผานชองทาง Line Official เทานั้น กรรมการคุมสอบจะบันทึกเวลาและรวบรวมปญหา ที่พบเสนอ
ใหคณะกรรมการอํานวยสอบพิจารณาตอไป  

2.7 กรรมการคุมสอบจะไมประกาศแกไขขอสอบและไมตอบขอสงสัยของผูเขาสอบ หากผูเขาสอบ
ตองการทักทวงขอสอบ ใหแจงกรรมการคมุสอบเมื่อสิ้นสุดการสอบทาง Line Official เทานั้น 
 2.8 ในวันสอบจะไมมีคําอธิบายใดๆ ระบบจะเปดใหทําการสอบตรงตามกําหนดการที่ใหไวเทานั้น 
หากทานใดท่ีเขาสอบหลังจากเริ่มสอบไปแลว 30 นาที ระบบจะไมยินยอมใหเขาสอบในรายวิชานั้นๆ 
ขอใหผูเขาสอบจดจํากําหนดการสอบของแตละรายวิชา 
 2.9 ผูเขาสอบตองกดสงคาํตอบ ภายในเวลาท่ีกําหนด เมื่อหมดเวลาสอบ โปรแกรมการสอบจะปดรับ
คําตอบโดยอัตโนมัติ ใหผูเขาสอบนั่งรออยูกับที่จนกวากรรมการคุมสอบจะอนุญาตใหปดกลอง/อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตามขอ 1.2.2 และออกจากหองสอบ 
 2.10 หามผูเขาสอบพูดคยุ สื่อสาร หรือติดตอกับผูเขาสอบคนอ่ืน หรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด 
 2.11 หามผูเขาสอบคัดลอกขอมูลจากอินเตอรเน็ต หรือไฟลเอกสารในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการ
ทําขอสอบ 
 2.12 หามผูเขาสอบถายภาพขอสอบ หรือครอบตัด (Crop) หนาจอที่แสดงขอสอบ หรือบันทึก
หนาจอระหวางทําขอสอบ ในกรณีตรวจพบวาผูเขาสอบมีการทุจริตในการสอบ คัดลอกขอสอบ หรือมีการ
เผยแพรขอสอบหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอสอบสูสาธารณะ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาระงับการ
ตรวจขอสอบของผูทุจริต 

3. กรณีผูเขาสอบ เขาสอบสาย 
 หากผูเขาสอบเขาสอบหลังจากเริ่มสอบไปแลว 30 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบในรายวิชานั้นๆ 
โดยเด็ดขาด  

4. หามผูเขาสอบออนไลนกระทํา ดังนี้ 
4.1 กระทําการหรือมีพฤติกรรมอันเปนการทุจริตในการสอบออนไลน โดยใหผูอื่นเขาสอบแทนตน    

พูดหรือติดตอกับผูเขาสอบรายอ่ืน หรือบุคคลภายนอก พยายามดูคําตอบจากผูเขาสอบรายอื่น หรือยอมใหผู
เขาสอบรายอ่ืนดูคําตอบของตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือคัดลอกขอสอบ หรือทําสําเนาขอสอบ         
ดวยวิธีการบันทึก หรือจับภาพหนาจอ หรือถายรูปขอสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดที่จะสอถึงการทุจริต 

 
 

4.2 การนําวัสดุ ... 
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4.2 การนําวัสดุอุปกรณอ่ืนใด ที่สามารถใชรับและแสดงผลขอมูล เพ่ือเอ้ือประโยชนในการสอบ      
หรือวัสดุอุปกรณใดที่ไมเก่ียวของกับการสอบออนไลน 

4.3 ผูเขาสอบออนไลน หากกระทําการฝาฝนตอขอปฏิบัติและขอหามตามขอ 1 และ 2 ใหถือวาเปน
การกระทําผิดวินัยผูเขาสอบท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง และใหถือวาไมมีสิทธิขึ้นทะเบียนและ     
รับหนังสืออนุญาตใหทําการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร ทั้งนี้ หากคณะกรรมการจัดสอบ
ความรูฯ ไดตรวจสอบและพบวาระหวางการสอบออนไลนมีการทุจริต หรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด 
คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตใหบุคคลทําการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตรจะไม
พิจารณาคําตอบหรือปรับตกผูเขาสอบที่มีพฤติกรรมทุจริตโดยทันที แลวแตกรณี หากผูเขาสอบเปนขาราชการ
หรือพนักงานของรัฐ  คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตใหบุคคลทําการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตรอาจรายงานการกระทําอันเปนทุจริต ใหผูบังคับบัญชาของผูเขาสอบไดรับทราบ 
เพ่ือดําเนินการทางวินัยอีกทางหนึ่งดวยได 

4.4 เนื่องจากการสอบระบบออนไลน เปนการสอบเพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของ        
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งหากพบวามีขอขัดของจากระบบการสอบสวนกลาง คณะกรรมการจัดสอบ
ความรูจะสรุปปญหาเพื่อนําเรื่องเขาสูคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตใหบุคคลทําการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตรเพื่อพิจารณาและเสนอคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 
ตอไป โดยมติของคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะถือเปนที่สุด 

4.5 หากมีปญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให
บุคคลทําการประกอบโรคศลิปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

5. เงื่อนไขการสอบและเกณฑการตัดสิน 
 ผูเขาสอบตองสอบผานเกณฑดังนี ้

5.1 คะแนนสอบรายวิชาทฤษฎีวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร 
   ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 
5.๒ คะแนนสอบรายวิชาความรูดานการปฏิบัติวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร 

             ตองไดคะแนนรวมกันไมต่ํากวารอยละ 60 
5.๓ คะแนนการสอบรายวิชาทฤษฎีกฎหมายและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ                          

ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 
ผูเขาสอบตองสอบผานเกณฑดังกลาว จึงจะถือวาสอบผานและเปนผูมีคุณสมบัติเพื่อขอรับหนังสือ

อนุญาตใหทําการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตรได กรณีสอบไมผานเกณฑทั้ง 3 รายวิชา 
สามารถเก็บคะแนนรายวิชาที่ผานไวไดอีก 2 ครั้งตอเนื่องกันของการจัดสอบ นับแตเริ่มมีการเก็บคะแนนครั้งแรก 
หากครบจํานวนดังกลาวแลวยังไมสามารถสอบผานครบทุกรายวิชา การเก็บคะแนนนั้นเปนอันสิ้นสุดลงและ
จะตองเริ่มตนสอบใหมทุกรายวิชา 
 
หมายเหต ุ

หากทานมีขอสงสัยกรุณาติดตอ กลุมพัฒนาศาสตรและการแพทยทางเลือก กองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ โทรศพัท 0-2193-7000 ตอ 18414 หรือ 18423  ในวันและเวลาราชการ 




