
รายละเอยีดแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้เพ่ือขอขึน้ทะเบยีน 
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพกายภาพบาํบดั คร้ังที ่2/2562 

------------------------------------------- 
 

การสอบความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด กําหนด
รายละเอียดประกอบการสอบ และการขอรับใบอนุญาต ดงัน้ี 

 

ตารางสอบ 
วนัท่ีสอบ เวลาสอบ รหสัและ วิชาสอบ คะแนน 

20 กรกฎาคม 2562 09.00 –  12.00  น. 02  วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบาํบดั 100 
20 กรกฎาคม 2562 13.30 –  15.00  น. 01  วิชากฎหมายจรรยาบรรณและการบริหารงาน 100 
21 กรกฎาคม 2562 09.00 –  12.00  น. 03  วิชากายภาพบาํบดัในโรคและภาวะต่าง ๆ 100 

 

วธีิการสอบ การสอบจะใชว้ิธีสอบขอ้เขียนแบบปรนยั 
วธีิการนําเลขทีน่ั่งสอบรหัสข้อสอบและ หมายเลขชุดข้อสอบในแบบทดสอบ ไปเติมลงในช่องรหัสเลขทีน่ั่งสอบใน
กระดาษคาํตอบ 
(ตวัอย่าง) เลขทีน่ั่งสอบ  610305001    ได้รับแบบทดสอบ และกระดาษคาํตอบ ดงัรูป 
 

แบบทดสอบ 
สภากายภาพบําบัด 

รหัส          0101 
ข้อสอบ     

เพ่ือขึน้ทะเบยีนเป็นผู้ประกอบวชิาชีพกายภาพบาํบดั คร้ังที ่... / 25 ... 
วชิา ................. 

วนัที ่............................................... เวลา .............................. 

แบบทดสอบหมายเลข
1001 

 

กระดาษคาํตอบ ใชแ้บบทดสอบหมายเลข 

             S1…1001..… S2………… 

             S3………… S4………… 

ช่ือ-สกลุ…………………………………….   
   

รหสัเลขท่ีนัง่สอบ   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   
0 1 0 1 6 1 0 3 0 5 0 0 1   

 

                                                                   วา่ง 
การลงเลขรหสัขอ้สอบ ช่องท่ี 1-4  ใหน้าํรหสัขอ้สอบ มุมบนขวา แถว 1 (ในตวัอยา่งคือ 0101) มาใส่ 
การลงเลขท่ีนัง่สอบ ช่องท่ี 5-13  ใหน้าํเลขท่ีนัง่สอบ 9 หลกั (ในตวัอยา่งคือ 610305001) มาใส่ 

  
การลงหมายเลขแบบทดสอบ ใหน้าํตวัเลขในช่อง แบบทดสอบหมายเลข(ในตวัอยา่งคือ 1001) มาใส่ในช่อง S1  

/สนามสอบ... 
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สนามสอบ 
 รหสัสนามสอบ 01 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร 
     หอ้ง 305, หอ้ง 405, หอ้ง 505, หอ้ง 605, หอ้ง 705 และหอ้ง 805    
     อาคาร 14   อาคารเรียนรวม 
 

 รหสัสนามสอบ 02 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ 
                                          หอ้งประชุมศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นพ.ชยัโรจน ์ แสงอุดม 
     ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย ์ม.เชียงใหม่ 
 

 รหสัสนามสอบ 03 มหาวิทยาลยัขอนแก่น   จ.ขอนแก่น 
        หอ้งประชุมพิสิฏฐ-์เนตรเฉลียว สณัฑพ์ิทกัษ ์ชั้น 8 อาคาร 2 
     คณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
  

 รหสัสนามสอบ  04 มหาวิทยาลยันเรศวร  จ.พิษณุโลก 
     หอ้งบรรยาย 3405/1 และหอ้งบรรยาย 3405/2  ชั้น 4  
     อาคารปฏิบติัการ คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

 รหสัสนามสอบ  05 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จ.สงขลานครินทร์ 
     หอ้ง 201 คณะนิติศาสตร์ 
     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
   

ข้อปฏบิตัใินการเข้าสอบ 
 เพื่อใหก้ารสอบความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดัเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย ผูมี้สิทธ์ิสอบทาํความเขา้ใจถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด ดงัน้ี 

1. ผูเ้ขา้สอบตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

 
  ชาย      สวมเส้ือมีปกสีสุภาพ กางเกงขายาว รองเทา้หุม้ส้นไม่สวมกางเกงยนีส์ 
  หญงิ    สวมเส้ือเช้ิตหรือเส้ือสุภาพ กระโปรงคลุมเข่า หรือกางเกงขายาวเท่านั้น 
                      รองเทา้หุม้ส้นไม่สวมกางเกงยนีส์ 
 

/2. ใหผู้เ้ขา้... 
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 2. ใหผู้เ้ขา้สอบตรวจดูเลขท่ีนัง่สอบและแผนผงัเลขท่ีนัง่สอบก่อนเขา้หอ้งสอบ และเขา้หอ้งสอบเม่ือ
ไดรั้บอนุญาต  
 3. อนุญาตใหผู้เ้ขา้สอบนาํกระเป๋า ตาํราเรียนหรือเอกสารใด ๆ และเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ส่ือสารทุก
ชนิด เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นตน้ เขา้หอ้งสอบได ้แต่ตอ้งปิดเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด นาํไปวาง
ดา้นหนา้ภายในหอ้งสอบบริเวณท่ีกรรมการคุมสอบจดัไวใ้ห ้โดยกรรมการคุมสอบไม่มีการรับฝากใด ๆ ทั้งส้ิน 
 4. ใหผู้เ้ขา้สอบมาถึงอาคารสอบก่อนเร่ิมตน้เวลาสอบไม่นอ้ยกวา่ 30 นาที เพื่อตรวจสอบเลขท่ีนัง่สอบ
และแผนผงัเลขท่ีนัง่สอบ และความเรียบร้อยอ่ืนๆ ก่อนเขา้หอ้งสอบ 
 5. กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้สอบเขา้หอ้งสอบ เม่ือพน้เวลา 30 นาที นบัแต่เวลาเร่ิมทาํการ
สอบ เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นอนัสมควรอาจไดรั้บอนุญาตจากประธานคณะกรรมการคุมสอบใหเ้ขา้หอ้งสอบไดเ้ป็นการ
ชัว่คราวเป็นรายกรณี 
 6. ผูเ้ขา้สอบตอ้งนาํบตัรประจาํตวัประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ เพื่อลงลายมือช่ือในบญัชีผูเ้ขา้
สอบ เวน้แต่มีเหตุจาํเป็น กรรมการคุมสอบอาจอนุญาตใหใ้ชบ้ตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหโ้ดยตอ้งมีรูปถ่ายและ
เลขท่ีบตัรประชาชนในบตัรดงักล่าวดว้ย หากไม่มีบตัรใดยนืยนัตน กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้สอบเขา้
หอ้งสอบ และหา้มใหผู้อ่ื้นเขา้สอบแทน รวมทั้งการปลอมแปลงบตัร หรือเอกสารใดๆ 
 7. กรณีมีเหตุสุดวสิยัมาสายเกินเวลา 30 นาที ไม่มีบตัรประจาํตวัประชาชนและบตัรอ่ืนท่ีทางราชการ
ออกใหท่ี้มีรูปถ่ายและเลขท่ีบตัรประชาชนในบตัร แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย ผูเ้ขา้สอบตอ้งเขียนใบคาํร้องขอเขา้
หอ้งสอบเสนอต่อประธานคณะกรรมการคุมสอบ   
 8. ใหใ้ชดิ้นสอดาํ 2B ในการระบายรหสัเลขท่ีนัง่สอบ และคาํตอบ ใหถู้กตอ้ง โดยระบายใหด้าํเตม็วง 
และใชป้ากกาหมึกแหง้เฉพาะสีนํ้าเงินหรือสีดาํ เพื่อลงนามในบญัชีผูเ้ขา้สอบ 
 9. หา้มส่งเสียง แสดงสญัญาณ หรือการกระทาํใดท่ีส่อเจตนาทุจริตในขณะทาํการสอบ  
 10. กรรมการคุมสอบจะอนุญาตใหผู้เ้ขา้สอบออกจากหอ้งสอบได ้เม่ือพน้เวลา 1 ชัว่โมง 30 นาที หลงั
เวลาเร่ิมทาํการสอบ เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นอนัสมควรอาจไดรั้บอนุญาตจากกรรมการคุมสอบใหอ้อกจากหอ้งสอบได้
เป็นการชัว่คราวเป็นรายกรณี ทั้งน้ี ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของกรรมการคุมสอบ 
 11. หา้มผูเ้ขา้สอบนาํขอ้สอบหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้สอบออกจากหอ้งสอบโดยเดด็ขาด 
 12. ผูเ้ขา้สอบท่ีฝ่าฝืนตามขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 หรือขอ้ 9 จะถูกระงบัการสอบวิชานั้นทนัทีหรือไม่
ใหส้อบเฉพาะวนันั้น หรือถูกปรับตก หรือไม่ไดรั้บการตรวจขอ้สอบหรือถูกหกัคะแนน ตามควรแก่กรณี โดยใหอ้ยู่
ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการคุมสอบ 
 13. หากผูเ้ขา้สอบทุจริต หรือกระทาํการส่อวา่ทุจริต จะถูกระงบัการสอบ และปรับตกวิชานั้นทนัที  
 14. หากผูเ้ขา้สอบระบายรหสัเลขท่ีนัง่สอบไม่ถูกตอ้ง  จะไม่ไดรั้บการตรวจกระดาษคาํตอบ และสอบตก
วิชานั้นทนัที 
การประกาศผลสอบ 
 สภากายภาพบาํบดัจะประกาศผลสอบในวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เฉพาะผูท่ี้ส่งหลกัฐานประกอบการ
สมคัรสมาชิกสภากายภาพบาํบดัและการสมคัรสอบข้ึนทะเบียนครบถว้นและถูกตอ้งทุกรายการเท่านั้น โดยประกาศ
ทางเวบ็ไซตส์ภากายภาพบาํบดั http://164.115.42.51/PTCouncil/  ทั้งน้ี กาํหนดการวนัประกาศผลสอบอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

/ผูท่ี้สอบ... 
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 ผูท่ี้สอบผา่นทั้ง 3 วิชา ใหต้รวจสอบรายละเอียดการขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
กายภาพบาํบดัและรายละเอียดอ่ืน ๆ  ไดท้างเวบ็ไซตส์ภากายภาพบาํบดั    
คณะกรรมการพิจารณาผลสอบตามหลกัเกณฑ ์“ขอ้บงัคบัสภากายภาพบาํบดัวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารสอบความรู้เพื่อ
ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดั พ.ศ. 2549” 
 
                                                                                
                                                                                        ประวิตร   เจนวรรธนะกลุ 
                                                                          (ศาสตราจารย ์ดร.ประวิตร   เจนวรรธนะกลุ) 
                                                                              อุปนายกสภากายภาพบาํบดัคนท่ีหน่ึง 
                                                                             รักษาการแทนนายกสภากายภาพบาํบดั 

 


