
 
ประกาศสภากายภาพบำบดั 

เรือ่ง รายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบความรูเ้พือ่ขอขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีกายภาพบำบดั 
ครัง้ที ่ 1/๒๕๖6   

วนัที ่ 25 – 26 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖6 
------------------------------------------- 

 

สภากายภาพบำบัด ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น          
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/๒๕๖6  โดยมีรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศดังนี้ 

1.  สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 
     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GE ๕02E และ GE 503E  ช้ัน 5  
     อาคารเรียนรวม (Learning Tower)  สำนักนวัตกรรมการเรียนรู ้
 
 

2.  สนามสอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ  จังหวัดสมุทรปราการ 
     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ัน 4 อาคารเรียน   
     ห้อง 2-424  ห้อง 2-425  และห้อง 2-430 
 
      

วันและเวลาสอบ 
วันที่สอบ เวลาสอบ รหสัและวิชาสอบ คะแนน 

25 กุมภาพันธ์ 2566 09.00–12.00 น. 02  วิช า เท คนิ คแล ะ วิ ธีก าร ท าง
กายภาพบำบัด 

100 

25 กุมภาพันธ์ 2566 14.00–15.30 น. 01  วิชากฎหมายจรรยาบรรณและ           
การบริหารงาน 

100 

26 กุมภาพันธ์ 2566  09.00–12.00 น. 03  วิชากายภาพบำบัดในโรคและ
ภาวะต่าง ๆ 

100 

 

 

 ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 
 เพื่อให้การสอบความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ผู้มีสิทธ์ิสอบจะต้องปฏิบัติตนในการเข้าสอบ ดังนี ้
 ๑.  ผู้เข้าสอบต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอข้ึน
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อบังคับสภา
กายภาพบำบัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบี ยนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2549    
ข้อ ๕ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๐ – ข้อ ๑๖ อย่างเคร่งครัด ดังนี้  

  /ข้อ 10 ก่อน... 
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ข้อ ๑๐ ก่อนวัน เวลาสอบ ผู้เข้าสอบสามารถเข้าทดลองวิธีการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์เสมือนการ
สอบจริง (การซ้อมสอบ) ตามวันเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบประกาศกำหนด  

ข้อ ๑๑ ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลาสอบ ณ สถานที่สอบ อีกทั้งจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอน
วิธีการสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อปฏิบัติที่สภากายภาพบำบัดโดย
คณะอนุกรรมการสอบกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

ข้อ ๑๒ ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตนในการสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่สอบ ดังนี้ 
๑๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
๑๒.๒ ผู้เข้าสอบควรมาถึงสถานที่สอบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบนาทีก่อนเริ่มเวลาสอบใน

รายวิชาที่เข้าสอบ หากผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบภายหลังจากเริ่มดำเนินการสอบไปแล้วสามสิบนาที จะไม่มีสิทธิเข้า
สอบในรายวิชาที่เข้าสอบนั้น 

๑๒.๓ เมื่อผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบ ให้ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและแผนผังที่นั่งที่ติด
ประกาศบริเวณหน้าห้องสอบ  

๑๒.๔ ก่อนเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทาง
ราชการออกให้ โดยต้องปรากฏรูปถ่ายและเลขที่บัตรประชาชนของผู้เข้าสอบในบัตรดังกล่าวมาแสดงต่อกรรมการ
ควบคุมการสอบ เว้นแต่กรณีผู้เข้าสอบไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย ให้แสดงหนังสือเดินทางที่ปรากฏภาพถ่ายของผู้เข้าสอบ
แทนได้ ทั้งนี้  ผู้เข้าสอบที่ไม่มีบัตรหรือหนังสือเดินทางดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

๑๒.๕ เช่ือฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
๑๒.๖ เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว ให้ผู้เข้าสอบใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามเลขที่นั่ งของตน  โดย  

ผู้เข้าสอบจะได้รับ Username และ Password เพื่อแสดงตนเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละรายวิชา จาก
กรรมการควบคุมการสอบ  

๑๒.๗ ก่อนเริ่มทำการสอบ ผู้เข้าสอบจะได้รับกระดาษทดเปล่าในรายวิชาที่อาจจำเป็นต้องใช้ 
และเมื่อเสร็จสิ้นการสอบ ห้ามนำกระดาษทดออกจากห้องสอบ หากฝ่าฝืนจะถือว่าผู้เข้าสอบกระทำทุจริตในการสอบ 

๑๒.๘ เมื่อแสดงตนเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าสอบต้องอ่านกฎและกติกาการสอบอย่าง
ละเอียดก่อนเริ่มทำการสอบ หากเริ่มทำข้อสอบแล้วจะถือว่า ผู้เข้าสอบยอมรับกฎและกติกาในการสอบทั้งหมด 

๑๒.๙ ในระหว่างการสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
๑๒.๙.๑ ผู้เข้าสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ต้องไม่ใส่หูฟังและนาฬิกา

ทุกชนิด 
๑๒.๙.๒ ผู้เข้าสอบต้องยินยอมให้กรรมการควบคุมการสอบตรวจสอบได้ตลอดเวลา  
๑๒.๙.๓ ห้ามเปลี่ยนตำแหน่งที่นั่งและห้ามลุกจากที่นั่ง หากมีความจำเป็นจะต้อง 

ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการควบคุมการสอบก่อนเสมอ 
๑๒.๙.๔ ผู้ เข้าสอบต้องยินยอมให้กรรมการควบคุมการสอบบันทึกภาพหรือ

ภาพเคลื่อนไหว         
๑๒.๑๐ เมื่อผู้ เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จแล้ว จะต้องกดยืนยันการส่งคำตอบโดยกดปุ่ม ส่ง 

(Submit) และจะต้องแจ้งกรรมการควบคุมการสอบเพื่อตรวจสอบการส่ง (submit) ด้วย เมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้างต้นแล้ว ผู้เข้าสอบจะขอแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำตอบอีกไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

๑๒.๑๐.1 การสอบรายวิชากฎหมาย จรรยาบรรณ และการบริหารงาน (วิชา 01)     
ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว ๖๐ นาที นับแต่เริ่มสัญญาณให้ทำข้อสอบ 

 
  /12.10.2 การ... 
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๑๒.๑๐.๒ การสอบรายวิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด (วิชา ๐๒) และ

รายวิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ (วิชา ๐๓) ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว 
๙๐ นาที นับแต่เริ่มสัญญาณให้ทำข้อสอบ 

เมื่อผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว จะต้องออกไปให้พ้นบริเวณที่มีการสอบทันที และ
จะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบอื่นที่กำลังสอบอยู่ 

๑๒.๑๑ การกระทำอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าสอบจะกระทำ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการควบคุมการสอบ หรือกรรมการควบคุมการสอบ
ในสถานที่สอบแห่งนั้น 

๑๒.๑๒ หากมีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมการสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้ง
กรรมการควบคุมการสอบประจำห้องสอบทันที 

๑๒.๑๓ เมื่อหมดเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบทำข้อสอบต่อไป โดยให้นำข้อ ๑๒.๑๐ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ การสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อสอบทุกฉบับทุกประเภทเป็นเอกสารลับ  ซึ่งสภา
กายภาพบำบัดสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบกระทำการคัดลอก หรือถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว  ของคำถาม 
หรือคำตอบในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือนำไปเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต หรือรูปแบบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด ๆ หาก
ผู้เข้าสอบหรือบุคคลคนใดฝ่าฝืนถือว่า เป็นความผิดตามกฎหมาย 

ข้อ ๑๔  ในระหว่างการสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่สอบ ห้ามผู้เข้าสอบกระทำการ
ดังนี ้

๑๔.๑  รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการควบคุมการสอบ 
๑๔.๒ นำวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถใช้รับและแสดงผลข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกใน

การตอบข้อสอบหรือในการคิดคำนวณเข้าห้องสอบ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกาทุกประเภท โทรศัพท์ ตำรา เอกสาร 
ข้อความ วัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

๑๔.๓ ใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันใด ๆ นอกจากระบบที่ใช้ในการสอบความรู้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๔.๔ พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบรายอื่น หรือบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรรมการ
ควบคุมการสอบ 

๑๔.๕ กระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตการสอบ ได้แก่  
๑๔.๕.๑  ให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตน 
๑๔.๕.๒ การประกาศ โฆษณา เชิญชวนให้มีการจัดหาผู้เข้าสอบแทนตน หรือแทน

บุคคลอื่น 
๑๔.๕.๓ พยายามดูคำตอบจากผู้เข้าสอบรายอื่น หรือยอมให้ผู้ เข้าสอบรายอื่นดู

คำตอบของตนเอง 
๑๔.๕.๔ คัดลอกข้อสอบ หรือทำสำเนาข้อสอบด้วยวิธีการบันทึก หรือจับภาพหน้าจอ 

หรือถ่ายภาพข้อสอบ หรือด้วยวิธีการใด ๆ  
๑๔.๕.๕ เผยแพร่ข้อสอบออกสู่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสภากายภาพบำบัด 
๑๔.๕.๖ ปลอมแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๔.๕.๗  กระทำด้วยวิธีการใดที่เห็นประจักษ์ได้ว่า เป็นการกระทำทุจริตเกี่ยวกับการ

สอบ 
 

/ข้อ 15 กรณี… 
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ข้อ ๑๕ กรณีกรรมการควบคุมการสอบพบว่า ระหว่างการสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ เข้า

สอบไม่ปฏิบัติตนตามข้อ ๑๒ หรือกระทำการ หรือมีพฤติกรรมอั นเป็นการทุจริตในการสอบความรู้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๔ ให้กรรมการควบคุมการสอบทำรายงานเป็นหนังสือเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
สอบและผู้เข้าสอบจะต้องยุติการสอบและออกจากห้องสอบในทันที 

ข้อ  ๑๖ ผู้เข้าสอบที่ไม่ปฏิบัติตนตามข้อ ๑๒ หรือกระทำการ หรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริต  ในการ
สอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๔ ให้ถือว่า เป็นผู้ประพฤติเสียหายและจะนำมาซึ่งความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยสภากายภาพบำบัดอาจลงโทษผู้เข้าสอบได้ ดังต่อไปนี้ 

๑๖.๑   ไม่ตรวจคำตอบเฉพาะรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกรายวิชา 
๑๖.๒   เพิกถอนผลการสอบเฉพาะรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกรายวิชา 
๑๖.๓   ห้ามสมัครสอบเฉพาะรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกรายวิชา แต่ไม่เกินสองปี   
๑๖.๔   เพิกถอนการข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 

 

 ๒.  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย                     
  ชาย      สวมเสื้อมีปกสีสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้นไม่สวมกางเกงยีนส์ 
  หญิง     สวมเสื้อเช้ิตหรือเสื้อสุภาพ กระโปรงคลุมเข่า หรือกางเกงขายาวเท่านั้น รองเท้าหุ้มส้น 
 
  ๓. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมปากกาหมึกแห้งเฉพาะสนี้ำเงินหรือสีดำ เพื่อลงนามในบัญชีรายช่ือผู้เข้าสอบ 
  

การประกาศผลสอบ 
 สภากายภาพบำบัดจะประกาศผลสอบในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 เฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานประกอบการ
สมัครสมาชิกสภากายภาพบำบัดและการสมคัรสอบข้ึนทะเบียนครบถ้วนและถูกต้องทุกรายการเท่านั้น โดยประกาศทาง
เว็บไซต์สภากายภาพบำบัด ทั้งนี้ กำหนดการวันประกาศผลสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 ผู้ที่สอบผ่านทั้ง 3 วิชา ให้ตรวจสอบรายละเอียดการขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบำบัดและรายละเอียดอืน่ ๆ  ได้ทางเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด http://pt.or.th/PTCouncil/  คณะกรรมการ
พิจารณาผลสอบตามหลกัเกณฑ์ “ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2549” 
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

                 ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

                                                                                                                                                                     
                                                                                      (นางสมใจ  ลือวิเศษไพบลูย)์ 
                                                                                        นายกสภากายภาพบำบัด 
 
 

http://pt.or.th/PTCouncil/

