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ประกาศสภากายภาพบําบัด 
 เร่ือง กําหนดการรับสมัครและการสอบความรูเพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด คร้ังที่ ๓/๒๕๕๔ (ฉบับใหม) 
_____________________________________ 

 
 ตามท่ีสภากายภาพบําบัดไดประกาศหลักเกณฑ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู เพื่อขอข้ึน
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ ไปแลวนั้น 
 เนื่องจากเกิดสถานการณน้ําทวมครั้งใหญข้ึนในกรุงเทพฯและหลายจังหวัด ทําใหไมสามารถจัดสอบ
ตามกําหนดเดิมได สภากายภาพบําบัดจึงยกเลิกประกาศฉบับเดิม และใหใชประกาศหลักเกณฑ วิธีการในการรับ
สมัครและการสอบความรู เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งท่ี ๓/
๒๕๕๔ ฉบับนี้แทน ดังน้ี 

 ขอ ๑  คุณสมบัติของผูสมัครสอบ 
 ผูสมัครสอบความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ท่ียังไม
เคยสมัครเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด ตองสมัครเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัดกอน โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  ๑.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) 
  ๑.๒ นิสิตนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) ท่ีสําเร็จการศึกษาแตยัง
ไมไดรับปริญญา ตองมีหนังสือรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 

ขอ ๒  หลักฐานประกอบการรับสมัครเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด 
  ๒.๑ แบบคําขอเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด (แบบ สกภ. ๑) ท่ีกรอกขอความและลงลายมือ
ช่ือผูสมัครสอบ จํานวน ๑ ชุด 
  ๒.๒ แบบคําขอบัตรสมาชิก (แบบ สกภ. ๓) ท่ีกรอกขอความและลงลายมือช่ือผูสมัครสอบ 
จํานวน ๑ ชุด 
  ๒.๓ สําเนาปริญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ
สําเร็จการศึกษาฉบับจริงจากสถาบันการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๒.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๒.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๒.๖ ใบรับรองแพทยตามแบบท่ีสภากายภาพบําบัดกําหนด จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๒.๗ รูปถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ไมสวมหมวก ถายไวไมเกิน ๖ เดือน 
ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 
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  ๒.๘ SCAN รูปถายเปน electronic file นามสกุล JPG สง e-mail มาท่ี 
nhoi_dusnee@hotmail.com เพ่ือนําไปจัดทําบัตรสมาชิกสภากายภาพบําบัด 

 ขอ ๓ หลักฐานประกอบการสมัครสอบขึ้นทะเบียน 
  ๓.๑ ใบสมัครสอบเพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(แบบ สกภ.๙) ท่ีกรอกขอความและลงลายมือช่ือผูสมัครสอบ จํานวน ๑ ชุด 
  ๓.๒ สําเนาปริญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ
สําเร็จการศึกษาฉบับจริงจากสถาบันการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๓ สําเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๖ รูปถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ไมสวมหมวก ถายไวไมเกิน ๖ เดือน 
ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 
  ๓.๗ หลักฐานอื่นๆ (ถามี เชน การเปลี่ยนแปลงช่ือ นามสกุล ท่ีอยู เปนตน) 
  ๓.๘ สลิปใบโอนเงินคาธรรมเนียม (ไมรับสําเนา) รวมท้ังส้ิน ๓,๗๐๐ บาท ประกอบดวย 
   ๓.๘.๑ คาธรรมเนียมสมัครเปนสมาชิกและแบบคําขอ ๑,๑๐๐ บาท 
   ๓.๘.๒ คาธรรมเนียมขอบัตรสมาชิก ๑๐๐ บาท 
   ๓.๘.๓ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบความรู ๑,๐๐๐ บาท 
   ๓.๘.๔ คาสอบความรู รายวิชาละ ๕๐๐ บาท ๓ วิชา ๑,๕๐๐ บาท 
  โปรดโอนเขาบัญชีสภากายภาพบําบัด โดยผานเคานเตอรธนาคารไทยพาณิชยเทาน้ัน ไมรับ
โอนโดยวิธอีื่นๆ หากทานโอนเงินโดยวิธีอื่นใดนอกเหนือจากท่ีสภาฯ กําหนด ทานจะตองเสียคาใชจายในการ
ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร รายการละ ๓๐๐ บาท และหลังจากโอนเงินเรยีบรอยแลว กรณุาจัดสง
มายังสภาฯ เพื่อดําเนินการภายใน ๓๐ วัน หากพนจากนี้ถือวาทานไมประสงคจะยื่นคําขอ 
  สภากายภาพบําบัด ไดเปลี่ยนเลขท่ีบัญชีธนาคารใหมแลว โปรดโอนเงินเขาบัญชีใหม ดังน้ี 
   ช่ือบัญชี สภากายภาพบําบัด  
   ธนาคารไทยพาณิชย บัญชี ออมทรัพย สาขา สุขุมวิท ซอย ๓/๑  
   เลขท่ีบัญชี ๐๗๔-๒๑๖๖๔๕-๕ 
  สําหรับผูสมัครสอบท่ีสมัครเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัดแลว ไมตองสมัครเปนสมาชิกอีก 
และผูสมัครท่ีสอบเก็บคะแนนวิชาใดวิชาหน่ึงไดแลว ไมตองโอนเงินคาสอบความรูวิชานั้นอีก  โอนเงินเฉพาะ
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบความรู ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท และคาสอบความรูวิชาท่ีไมผาน รายวิชาละ ๕๐๐ บาท 

 ขอ ๔ การรับสมัครสอบ  
  ต้ังแตวันท่ี ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ 
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 ขอ ๕ วิธีการสมัคร 
  ๑.  สมัครดวยตนเอง ท่ี สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด ภายในสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เลขท่ี ๑๒๐ หมูท่ี ๓ ช้ัน ๒ อาคาร B ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐-๒๑๔๑-๔๒๘๑ 
  ๒.  กรณีสมัครทางไปรษณีย ใหสงเอกสารท้ังหมดพรอมสลิปใบโอนเงินคาธรรมเนียมฯ มายัง 
   “สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด ภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เลขที่ ๑๒๐ หมูที่ ๓ ชั้น ๒ อาคาร B ศูนยราชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจงวัฒนะ 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐” 
   ท้ังน้ี เอกสารสมัครสอบตองมาถึงสํานักงานเลขาธิการสภาฯ ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๔ หากเอกสารลาชาหรือยังมาไมถึงสํานักงานเลขาธิการสภาฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์การสมัครสอบดังกลาว 

 ขอ ๖  วัน และเวลาสอบ 
  วันเสารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบําบัด (ขอสอบ ๑๐๐ ขอ) 
  ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.  วิชากายภาพบําบัดในโรคและภาวะตางๆ (ขอสอบ ๑๐๐ ขอ) 

  อาทิตยที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ 
  ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. วิชากฎหมาย จรรยาบรรณ และการบริหารงาน (ขอสอบ ๕๐ ขอ) 

 ขอ ๗  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ   
 ผูสมัครสอบสามารถตรวจสอบรายช่ือ และสนามสอบไดท่ีเว็บไซดสภากายภาพบบัด www.pt.or.th/ 
ต้ังแตวันจันทรท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 
 
 จึงประกาศเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี   ๗   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 (ผศ.ดร.กภ.มัณฑนา วงศศิริวนรัตน) 
  นายกสภากายภาพบําบัด 
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คําชี้แจงขั้นตอนการสมัครสอบความรูเพ่ือขึ้นทะเบียน 
เปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด คร้ังที่ ๓/๒๕๕๔ 

--------------------------------------------------- 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับสมัครสอบความรูเพื่อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัดขอช้ีแจงรายละเอียดข้ันตอนการ
สมัครสอบ ดังน้ี 
 ๑. ตามขอบังคับสภากายภาพบําบัด ผูสมัครสอบความรูฯ ท่ีสมัครสอบครั้งน้ีเปนครั้งแรกทุกทาน ให
ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด พรอมกับหลักฐานประกอบการสมัคร
สอบข้ึนทะเบียน ดังตอไปนี้  

๑.๑ แบบคําขอเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด (แบบ สกภ. ๑) จํานวน ๑ ชุด 
๑.๒ แบบคําขอบัตรสมาชิก (แบบ สกภ. ๓) จํานวน ๑ ชุด 
๑.๓ ใบสมัครสอบเพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

(แบบ สกภ. ๙) จํานวน ๑ ชุด 
๑.๔ สําเนาปริญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิสําเร็จ

การศึกษาฉบับจริงจากสถาบันการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 
๑.๕ สําเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ฉบับ 
๑.๖ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
๑.๗ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
๑.๘ ใบรับรองแพทยตามแบบท่ีสภากายภาพบําบัดกําหนด จํานวน ๑ ฉบับ 
๑.๙ รูปถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ไมสวมหมวก ถายไวไมเกิน ๖ เดือน 

ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 
๑.๑๐ SCAN รูปถายเปน electronic file นามสกุล JPG สง e-mail มาท่ี 

nhoi_dusnee@hotmail.com เพื่อนําไปจัดทําบัตรสมาชิกสภากายภาพบําบัด 
  ๑.๑๑ หลักฐานอื่นๆ (ถามี เชน การเปลี่ยนแปลงช่ือ นามสกุล ท่ีอยู เปนตน) 
  ๑.๑๒ สลิปใบโอนเงินคาธรรมเนียม (ไมรับสําเนา) รวมท้ังส้ิน ๓,๗๐๐ บาท ประกอบดวย 
   ๑.๑๒.๑ คาธรรมเนียมสมัครเปนสมาชิกและแบบคําขอ ๑,๑๐๐ บาท 
   ๑.๑๒.๒ คาธรรมเนียมขอบัตรสมาชิก ๑๐๐ บาท 
   ๑.๑๒.๓ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบความรู ๑,๐๐๐ บาท 
   ๑.๑๒.๔ คาสอบความรู รายวิชาละ ๕๐๐ บาท ๓ วิชา รวม ๑,๕๐๐ บาท 
 ๒. โดยอนุโลมใหผูสมัครสอบความรูฯ ท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานี้ ใชหนังสือรับรองการ
สําเร็จการศึกษาท่ีออกโดยภาควิชาหรือคณะกายภาพบําบัดฉบับจริงแทนกอนได ในกรณีท่ีผูสมัครยังไมมีหนังสือ
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รับรองการสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยหรอืใบปริญญาบัตร แตตองสงหนังสือรบัรองการสําเรจ็การศึกษาท่ี
อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยฉบับจริง มายังสภาฯ กอนวันประกาศผลสอบ มิฉะนั้นสภาฯ จะไมประกาศผลสอบ 
 ๓. สําหรับผูสมัครสอบท่ีสมัครเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัดแลว ไมตองสมัครเปนสมาชิกอีก และ
ผูสมัครท่ีสอบเก็บคะแนนวิชาใดวิชาหน่ึงไดแลว ไมตองโอนเงินคาสอบความรูวิชานั้นอกี โดยใหยื่นหลกัฐาน
ประกอบการสมัครสอบข้ึนทะเบียน ดังตอไปนี้ 

๓.๑ ใบสมัครสอบเพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(แบบ สกภ. ๙) จํานวน ๑ ชุด 

๓.๒ หลักฐานอื่นๆ (ถามี เชน การเปลี่ยนแปลงช่ือ นามสกุล ท่ีอยู เปนตน) 
๓.๓ สลิปใบโอนเงินคาธรรมเนียม (ไมรับสําเนา)  ประกอบดวย 

   ๓.๓.๑ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบความรู ๑,๐๐๐ บาท 
   ๓.๓.๒ คาสอบความรู รายวิชาละ ๕๐๐ บาท 
 ๔. ใหยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด และ/หรือ หลักฐาน
ประกอบการสมัครสอบข้ึนทะเบียน ท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาฯ ต้ังแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ในวันและเวลาราชการ หรือยืน่สมัครไปรษณียตามประกาศกําหนด 
 
 สภากายภาพบําบัดขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการดําเนินการสมคัรสอบรูฯ เปนไปดวยดี 

สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด
   โทร ๐-๒๑๔๑-๔๒๘๑ 

 
 
 
 


