
 
 
 
 
 

ประกาศสภากายภาพบาํบดั 
เร่ือง  การรับสมคัรและการสอบความรู้เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพกายภาพบาํบดั คร้ังท่ี 1/2561 
                           

สภากายภาพบาํบดัประกาศหลกัเกณฑ ์วธีิการในการรับสมคัรและการสอบความรู้ เพือ่ขอข้ึนทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพกายภาพบาํบดั คร้ังท่ี 1/2561 ไวด้งัน้ี 

ข้อ  1  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบความรู้ 
ผูส้มคัรสอบความรู้ เพือ่ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพกายภาพบาํบดั ท่ียงัไม่เคย

สมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบาํบดั ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบาํบดัก่อน โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1.1  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาและไดรั้บปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) 
1.2 นิสิตนกัศึกษาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) ท่ีสาํเร็จการศึกษาแต่ยงัไม่ได้

รับปริญญา ตอ้งมีสาํเนาหนงัสือรับรองคุณวฒิุโดยอนุมติัสาํเร็จการศึกษาจากสภามหาวทิยาลยั หรือหนงัสือรับรองจบ
การศึกษาฉบับจริงจากคณบด ี 

 

ข้อ  2  หลกัฐานประกอบการรับสมัครเป็นสมาชิกสภากายภาพบําบัด 
2.1  แบบคาํขอเป็นสมาชิกสภากายภาพบาํบดั (แบบ สกภ.1) กรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือ

ผูส้มคัรสอบ  พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิว้  จาํนวน 1 ฉบบั 
2.2  สาํเนาปริญญาบตัรวทิยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) หรือ สาํเนาหนงัสือรับรองคุณวฒิุ

โดยอนุมติัสาํเร็จการศึกษาจากสภามหาวทิยาลยั  หรือหนงัสือรับรองจบการศึกษาฉบับจริงจากคณบดี  จาํนวน 1 ฉบบั   
2.3  สาํเนาทะเบียนบา้น  จาํนวน  1  ฉบบั 
2.4  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 
2.5  ใบรับรองแพทยต์ามแบบท่ีสภากายภาพบาํบดักาํหนด  จาํนวน 1 ฉบบั 
2.6  รูปถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่สวมหมวก ถ่ายไว ้ไม่เกิน  6  เดือน  

ขนาด 1 น้ิว  จาํนวน 2 รูป  (รวมรูปถ่ายท่ีติดใบแบบ สกภ.1) 
2.7 ซองจดหมายขนาด A4 ติดแสตมป์ 18 บาท จ่าหนา้ซองถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจน เพือ่ส่งหนงัสือ

สาํคญัการเป็นสมาชิกสภากายภาพบาํบดั  จาํนวน 1 ซอง  
       

ข้อ  3  หลกัฐานประกอบการรับสมัครสอบ 
3.1  ใบสมคัรสอบเพือ่ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพกายภาพบาํบดั 

(แบบสกภ.9) กรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือผูส้มคัรสอบ พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิว้  จาํนวน 1 ฉบบั 
3.2  สาํเนาปริญญาบตัรวทิยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) หรือ สาํเนาหนงัสือรับรองคุณวฒิุ

โดยอนุมติัสาํเร็จการศึกษาจากสภามหาวทิยาลยั  หรือสาํเนาหนงัสือรับรองจบการศึกษาจากคณบดี  จาํนวน  1 ฉบบั  
3.3  สาํเนาใบแสดงผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 1 ฉบบั  
3.4  สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 
3.5  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 

/3.6 รูปถ่าย... 
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3.6  รูปถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่สวมหมวก ถ่ายไว ้ไม่เกิน  6  เดือน  
ขนาด 1 น้ิว จาํนวน 3 รูป (รวมรูปถ่ายท่ีติดในแบบ สกภ.9) 

3.7  หลกัฐานอ่ืน ๆ  (ถา้มี) 
3.8  สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียม ฉบับจริง  จาํนวน 1 ฉบบั 
       3.8.1  ผูส้มคัรข้ึนทะเบียนสมาชิกและสมคัรสอบใหม่เป็นคร้ังแรก ยอดชาํระ 3,600  บาท ดงัน้ี 
                 - ค่าธรรมเนียมสมคัรเป็นสมาชิกและแบบคาํขอ   =   1,100  บาท 

                                                       - ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบความรู้               =   1,000  บาท 
                                                       - ค่าสอบความรู้ รายวชิาละ 500 บาท  3 วชิา         =   1,500  บาท 

3.8.2  กรณีสมาชิก สมคัรสอบเกบ็คะแนน ยอดชาํระแบ่งตามรายวชิาท่ีสมคัรสอบ ดงัน้ี 
            - สมาชิก สมคัรสอบ 3 วชิา      ยอดชาํระ  =  2,500  บาท  
                        - สมาชิก สมคัรสอบ 2 วชิา       ยอดชาํระ  =  2,000  บาท  

                         - สมาชิก สมคัรสอบ 1 วชิา       ยอดชาํระ  =  1,500  บาท  
3.8.3  กรณีสมาชิก ผูท่ี้ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพหมดอาย ุไม่ไดต่้ออายใุบอนุญาตฯ เกบ็

คะแนนไม่ครบ 50 คะแนน ต้องสอบใหม่ท้ัง 3 วชิา ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 3 วชิา จาํนวน  2,500 บาท 
          - สมาชิก กรณีเลือกสอบ 1 วชิา  ยอดชาํระ =  1,500  บาท 
          - สมาชิก กรณีเลือกสอบ 2 วชิา  ยอดชาํระ =  2,000  บาท 
          - สมาชิก สมคัรสอบ 3 วชิา        ยอดชาํระ =  2,500  บาท 
 

โปรดโอนเงินเขา้บญัชีสภากายภาพบาํบดั และหลงัจากโอนเงินเรียบร้อยแลว้ กรุณาจดัส่ง
มายงัสภาฯ เพือ่ดาํเนินการภายใน 30 วนั หากพน้จากน้ีถือวา่ท่านไม่ประสงคจ์ะยืน่คาํขอ 

  

   ช่ือบัญชี : สภากายภาพบําบัด 

  

 

ธนาคารไทยพาณิชย ์เลขทีบั่ญชี 406-545820-0 
สาขา ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ แจ้งวฒันะ (อาคาร B) 

ช่องทางการชําระเงนิ 
1. ชาํระเงินผา่นเคานเ์ตอร์ธนาคารไทยพาณิชย ์(ใชส้ลิปตวัจริง) 
2. ชาํระเงินผา่นตู ้ATM  ธนาคารไทยพาณิชย ์ (โปรดถ่ายเอกสาร ระบุ ช่ือ-สกลุ, วนัท่ี, เวลา, จาํนวนเงินโอนดว้ย) 
3. ชาํระเงินผา่น Application  ธนาคารไทยพาณิชย ์ SCB EASY NET (ระบุ ช่ือ-สกลุ, วนัท่ี, เวลา, จาํนวนเงินโอนดว้ย) 

 

ข้อ  4  การรับสมัครสอบ     รับสมคัรสอบวนัท่ี  8 มกราคม – 2 กมุภาพนัธ์ 2561           
 

                         ข้อ  5  ขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน ์  ใหค้ลิกแบนเนอร์โปรแกรมตามรูปดงัน้ี 

โปรแกรมสมคัรสอบข้ึนทะเบียนในเวบ็ไซตส์ภากายภาพบาํบดั  www.pt.or.th  ดาํเนินการดงัน้ี 
ผู้สมคัรสอบโปรดอ่านรายละเอียดการสมคัรสอบให้เข้าใจก่อนการสมคัรสอบออนไลน์ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดังนี ้

Step 1 ขั้นตอนลงทะเบียน  

ผูส้มคัรอ่านเน้ือหาใหค้รบถว้น คลกิ เคร่ืองหมาย √ ในช่อง         ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลท่ีได ้
กรอกขอ้ความไว ้เป็นความจริงทุกประการ  

/ก่อน... 
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                            ก่อนลงทะเบียนประวัติออนไลน์ ให้ตรวจสอบ ID CARD กบัฐานข้อมลูในระบบ 

   
                     

    หากผลลพัธ์   มีทะเบียนประวติัออนไลนแ์ลว้ไป Step 2 

หากผลลพัธ์  ใหล้งทะเบียนประวติัออนไลน ์ไปท่ีน่ี 

 
                 *เพือ่กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลนใ์หค้รบถว้น เสร็จแลว้ กด บันทึกข้อมูล  แลว้ไปต่อ Step2  

Step 2 ขั้นตอนตรวจสอบรหัสประจําตัว 

                                    
 ใหก้รอก นามสกลุ  เสร็จแลว้ กด Submit  ระบบจะแสดงขอ้มูลผูล้งทะเบียน  ใหน้าํเลขรหสั

ประจาํตวั 6 หลกั  ใชเ้ป็น  ID&Password   เพือ่ใชใ้นการ Log in เขา้สู่ระบบ  เม่ือเรียบร้อยแลว้  กด  กลบัไปหนา้หลกั  
 

                                                         /ในกรณี... 
 

ใส่เลขบตัรประจาํตวัประชาชน : 
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ในกรณีผูส้มคัร ระบุเฉพาะช่ือ หรือ ใส่ช่ือและนามสกลุ โดยเวน้วรรคไม่ถูกตอ้ง จะไม่ปรากฏขอ้มูลของสมาชิกหาก
ผูส้มคัรทาํการสมคัรใหม่ ดงัตวัอยา่งขา้งล่างน้ี ระบบจะแจง้วา่ Duplicate entry ‘กายภาพบาํบดั’for key 2 แสดงวา่มีรายช่ือ
ผูส้มคัรอยูแ่ลว้ ไม่สามารถสมคัรซํ้าได ้ใหโ้ทรมาฝ่ายจดัสอบ โทร. 02-142-1018																																

Duplicate	entry	'กายภาพ  บาํบดั'	for	key	2 
 

แสดงว่า มรีายช่ือผู้สมคัรอยู่แล้ว ไม่สามารถสมคัรซ้ําได้ 

      

Step 3  เลือกวชิาสอบข้ึนทะเบียนและรับทราบค่าธรรมเนียม   
**ให้ผู้สมัคร กรอก รหัสประจาํตัว  6 หลกั  เลือกการสอบ   ปี 2561/  และคร้ังท่ี : 1       

                                 เลือกวชิาท่ีสอบ และยอดท่ีชาํระตอ้งโอนเงินเรียบร้อยแลว้ กด Save  ระบบจะแจง้ยอดชาํระเงิน เขา้
บญัชีสภากายภาพบาํบดั ธนาคารไทยพาณิชย ์เลขท่ีบญัชี 406-545820-0 เพือ่เตรียมเอกสารท่ีจะแนบการสมคัรออนไลน์
ในขั้นตอนท่ี 4 
 สมคัรใหม่ 3 วชิา ยอดชาํระท่ีตอ้งโอนเงิน                 =  3,600  บาท (ผูส้มคัรสอบใหม่คร้ังแรก) 
                                สมาชิก สมคัรสอบ 3 วชิา ยอดชาํระท่ีตอ้งโอนเงิน    =  2,500  บาท (สมาชิกสมคัรสอบเกบ็คะแนน) 
  สมาชิก สมคัรสอบ 2 วชิา ยอดชาํระท่ีตอ้งโอนเงิน    =  2,000  บาท (สมาชิกสมคัรสอบเกบ็คะแนน) 

  สมาชิก สมคัรสอบ 1 วชิา ยอดชาํระท่ีตอ้งโอนเงิน    =  1,500  บาท (สมาชิกสมคัรสอบเกบ็คะแนน) 
**ผูท่ี้ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพหมดอาย ุไม่ไดต่้ออายใุบอนุญาตฯ เกบ็คะแนนไม่ครบ 50 คะแนน  ตอ้งสอบใหม่ 3 วชิา 
ยอดชาํระท่ีตอ้งโอนเงิน  =  2,500  บาท (กรณท่ีีเลือกสอบสามารถดูยอดชําระตามวชิาท่ีสมัครสอบข้างต้น) 
 **หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบ ต้องตรวจสอบรายการโอนเงนิให้ถูกต้อง หากท่านชําระเงนิผดิ เกนิกว่าจํานวนเงนิท่ีต้องชําระ 
จะถือว่าท่านยนิยอมมอบให้สภากายภาพบําบัด ไม่สามารถขอเงนิคืนค่าธรรมเนียม ไม่ว่ากรณใีด ๆ ท้ังส้ิน 

                                                   /ในกรณี... 
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ในกรณผู้ีสมัคร เลือกสมัครวชิาและยอดชําระเรียบร้อยแล้ว 
หากผู้สมัคร ทําการเลือกสมัครวชิาใหม่ระบบจะแจ้งว่า  Duplicate entry '570001' for key 1  ดงัภาพ 
แสดงวา่ มีรายช่ือผูส้มคัรไดเ้ลือกวชิาสอบแลว้ ไม่สามารถเลือกซํ้ าไดต้อ้งโทรแจง้ฝ่ายจดัสอบเพ่ือลบการเลือกเดิมเพ่ือใหส้ามารถ
ลงเลือกใหม่ได ้ โทร. 02 – 142 - 1018 
 

 
 

Step 4  ส่งหลกัฐานการสมคัรสอบออนไลน ์ตามตวัอยา่งรูป ดงัน้ี 
 

 
 

กรุณาเตรียมช่ือไฟล์หลกัฐานการสมคัรสอบออนไลน์ ดงันี ้
 

 (ไฟลรู์ปถ่ายและ Slip ค่าธรรมเนียม  Save เป็นนามสกลุ  . jpg   
1. รูปถ่าย 1 น้ิว : ตั้งช่ือไฟล ์ รหัสประจําตัว_1.jpg             (ตวัอยา่ง  600520_1.jpg) 
2. Slip ค่าธรรมเนียม : ตั้งช่ือไฟล ์  รหัสประจาํตัว_2.jpg   (ตวัอยา่ง  600520_2.jpg) 
(หมายเหตุ : รูปถ่ายขอใหเ้ลือกรูปท่ีสุภาพ เน่ืองจากใชข้ึ้นเป็นขอ้มูลทะเบียนประวติัสมาชิก) 
 

เม่ือแนบไฟล ์2 ไฟลเ์รียบร้อยแลว้ ให ้ กด   Upload  ระบบจะใหแ้จง้ใหท้ราบ ดงัรูป 
 

    ใหก้ด  ตกลง 

เม่ือเรียบร้อยแลว้ โปรแกรมแสดงหลกัฐานท่ีแนบคือ รูปถ่ายและ Slip ใบโอนเงิน  ดงัรูป 
 

 
 

หมายเหต ุ: ถ้าโปรแกรมไม่แสดงหลกัฐานท่ีแนบ  ผู้สมคัรต้องทาํขัน้ตอน Step 4 ส่งหลกัฐานการสมคัรสอบออนไลน์
ใหม่อีกคร้ัง  เน่ืองจากการแนบไฟล์ล้มเหลว ถือว่าการสมคัรไม่สมบูรณ์ 

/หลงัจาก... 
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หลงัจากสมคัรสอบออนไลนเ์รียบร้อยแลว้ ผูส้มคัรตอ้งส่งหลกัฐานการสมคัรสอบ ดงัน้ี 
1. กรณีผูส้มคัรสอบใหม่เป็นคร้ังแรก ใหส่้งหลกัฐานการสมคัรสอบตามข้อ 2 และข้อ 3 
2. กรณีสมาชิกสมคัรสอบเกบ็คะแนน  ใหส่้งหลกัฐานการสมคัรสอบตามข้อ 3  และค่าธรรมเนียมตาม

วชิาท่ีเลือกสอบใน Step 3 
3. กรณีสมาชิกผูท่ี้ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพหมดอาย ุไม่ไดต่้ออายใุบอนุญาตฯ เกบ็คะแนนไม่ครบ 50 

คะแนน ใหส่้งหลกัฐานการสมคัรสอบตามข้อ 3  และค่าธรรมเนียมตามวชิาท่ีเลือกสอบใน Step 3 
ส่งมายงั “สาํนกังานเลขาธิการสภากายภาพบาํบดั  ภายในสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  เลขท่ี 

120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคาร B  ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550  ถนนแจง้วฒันะ  แขวงทุ่งสองหอ้ง  
เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร 10210” วงเลบ็มุมซองวา่  “สมัครสอบความรู้” ส่งมาก่อนวนัปิดรับสมัคร วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 
2561 ไม่เช่นน้ันถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ  ท่านจะไม่มีสิทธ์ิสอบความรู้ฯคร้ังท่ี 1/2561  (โปรดจ่าหนา้ซองเอกสาร
ตามท่ีระบุใหช้ดัเจนดว้ย หากไม่จ่าหนา้ซองตามท่ีระบุไว ้เอกสารจะไม่ถึงสาํนกังานเลขาธิการสภาฯ) 
 

เม่ือผูส้มคัรสอบทาํตามขั้นตอนครบถว้นแลว้  ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์สมคัรสอบ ภายหลงัส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย ์7 วนัทาํการ   

    ภายหลงั 7 วนัใหค้ลิก  banner ดงัรูป     
    โปรแกรมจะแสดงรายช่ือผูส้มคัรใหต้รวจสอบสถานะ 

 
 
หมายถึง  ส่งเอกสารครบถ้วน  มีสิทธ์ิเข้าสอบได้ 
 

หมายถึง ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ยงัไม่ได้  Upload รูปภาพ ใน  Step 4 ไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ 

หมายถึง รอเอกสาร เช่น  เอกสารสมัครสอบยงัมาไม่ถึงสภากายภาพบําบัด  ไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ใหผู้ส้มคัร กรอก รหสัประจาํตวั กด Submit  โปรแกรมจะแสดงใหท้ราบ รายช่ือผูส้มคัรสอบ วชิาท่ีเลือกสอบ และสนาม
สอบ  หากครบ ถือวา่การสมคัรออนไลนเ์รียบร้อยแลว้ ดงัตวัอยา่ง 
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ข้อ  6  วนั และเวลาสอบ                       

วนัเสาร์ท่ี  24  กมุภาพนัธ์  2561 
09.00 –  12.00 น.    วชิาเทคนิคและวธีิการทางกายภาพบาํบดั    (ขอ้สอบ 100 ขอ้) 
13.30 –  16.30 น.    วชิากายภาพบาํบดัในโรคและภาวะต่าง ๆ   (ขอ้สอบ 100 ขอ้) 
วนัอาทิตย์ท่ี  25  กมุภาพนัธ์  2561 
09.00 –  10.30 น.    วชิากฎหมาย  จรรยาบรรณ และการบริหารงาน  (ขอ้สอบ 50 ขอ้)  

 

ข้อ  7  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 
ผูส้มคัรสอบสามารถตรวจรายช่ือ เลขท่ีนัง่สอบ และสนามสอบ ไดท่ี้เวบ็ไซตส์ภากายภาพบาํบดั 

www.pt.or.th/  ตั้งแต่วนัท่ี  16  กมุภาพนัธ์  2561  เป็นตน้ไป 
 

จึงประกาศเพือ่ทราบโดยทัว่กนั                        
                                                                                           
                                                                              ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3  มกราคม  พ.ศ. 2561       

             สมใจ   ลือวเิศษไพบูลย ์                                             
             (นางสมใจ   ลือวเิศษไพบูลย)์ 

                                      นายกสภากายภาพบาํบดั      
               


