
 
 
 
 
 
 

ประกาศสภากายภาพบําบัด 
เรื่อง  การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕6 
                           

 
สภากายภาพบําบัดประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียน

และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕6 ไว้ดังนี้ 
ข้อ  ๑ คณุสมบตัิของผูส้มคัรสอบความรู ้
ผู้สมัครสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่ยงัไม่

เคยสมัครเป็นสมาชิกสภากายภาพบําบัด ต้องสมัครเป็นสมาชิกสภากายภาพบําบดัก่อน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑.๑  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาตรีวทิยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) 
๑.๒ นิสิตนักศึกษาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาํบัด) ที่สําเร็จการศึกษาแตย่ัง

ไม่ได้รับปรญิญา ต้องมีหนงัสือรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (ฉบับจรงิ) 
 

ข้อ  ๒ หลกัฐานประกอบการรับสมคัรเปน็สมาชิกสภากายภาพบําบดั 
๒.๑  แบบคําขอเป็นสมาชิกสภากายภาพบําบัด (แบบ สกภ.๑) ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว กรอก

ข้อความและลงลาย มือชื่อผู้สมัครสอบ จํานวน ๑ ฉบับ 
๒.๒  แบบคําขอบัตรสมาชิก (แบบ สกภ.๓) ติดรูปถ่าย 1 นิว้ กรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อ

ผู้สมัครสอบ จํานวน ๑ ฉบับ 
๒.๓  สําเนาปรญิญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) หรือ หนงัสือรบัรองคุณวุฒิ

สําเร็จการศึกษาฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ   
๒.๔  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒.๕  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
๒.๖  ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่สภากายภาพบําบัดกําหนด 
๒.๗  รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตวั ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ ไม่เกิน  ๖ เดอืน  

ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 
๒.๘  SCAN รูปถ่ายเป็น file นามสกุล JPG  ส่ง e-mail มาที ่nhoi_dusnee@hotmail.com  

เพื่อนําไปจัดทําบัตรสมาชิกสภากายภาพบําบดั 
 

ข้อ  ๓ หลกัฐานประกอบการรับสมคัรสอบขึน้ทะเบยีน 
๓.๑  ใบสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชพีกายภาพบําบดั 

(แบบสกภ.๙) ติดรูปถ่าย 1 นิว้ กรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบ จํานวน ๑ ฉบับ 
๓.๒  สําเนาปรญิญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) หรือ หนงัสือรบัรองคุณวุฒิ

สําเร็จการศึกษาฉบับจริงจากสถาบันการศกึษา จํานวน ๑ ฉบับ 
 

/๓.๓ ... 
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๓.๓  สําเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ฉบับ  
๓.๔  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 
๓.๕  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
๓.๖  รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตวั ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ ไม่เกิน  ๖ เดอืน  

ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 
๓.7  หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)  
3.8  ใบแจ้งความจํานงเลือกสนามสอบ จํานวน 1 ฉบับ  
๓.9  สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนยีม ฉบบัจริง รวมทั้งสิ้น  3,7๐๐  บาท ประกอบด้วย 
        3.7.1 ค่าธรรมเนียมสมคัรเป็นสมาชิกและแบบคําขอ       1,100  บาท 
        3.7.2 ค่าธรรมเนียมขอบัตรสมาชิก                              100  บาท 

๓.๗.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบความรู ้               ๑,๐๐๐  บาท 
๓.๗.4  ค่าสอบความรู้ รายวิชาละ ๕๐๐ บาท  ๓ วิชา      ๑,๕๐๐  บาท 
โปรดโอนเงินเขา้บัญชีสภากายภาพบําบัด โดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น 

ไม่รับโอนโดยวธิีอื่นๆ หากท่านโอนเงินโดยวธิีอืน่ใดนอกเหนือจากที่สภาฯกําหนด ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร รายการละ ๓๐๐ บาท   และหลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาจัดส่ง
มายังสภาฯ เพือ่ดําเนินการภายใน 30 วัน หากพ้นจากนี้ถือวา่ท่านไม่ประสงค์จะยื่นคําขอ โปรดโอนเงินเข้าบัญชีดังนี ้

ชื่อบัญชี สภากายภาพบําบัด  ธนาคาร ไทยพาณิชย์   
บัญชี ออมทรัพย์  สาขา สุขุมวทิ ซอย 3/1  
เลขที่บัญชี ๐๗๔-๒๑๖๖๔๕-๕  
 

สําหรับผู้สมัครสอบที่สมัครเป็นสมาชิกสภากายภาพบําบัดแล้ว ไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกฯอีก  และ
ผู้สมัครที่สอบเก็บคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่งได้แล้ว  ไม่ต้องโอนเงินค่าสอบความรู้วิชานั้นอีก โอนเงินแต่ค่าธรรมเนียมใน
การสมัครสอบความรู้ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท  และค่าสอบความรู้วิชาที่ไม่ผ่าน รายวิชาละ ๕๐๐ บาท     

 
ข้อ  ๔ การรับสมัครสอบ  ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม – ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕6  ในวันและเวลาราชการ 
 
ข้อ  ๕ วธิกีารสมัครสอบ 
         ๑. กรณสีมัครด้วยตนเอง  ส่งเอกสารไดท้ี่  สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด  ภายใน

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ชั้น ๒ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  ถนนแจ้งวฒันะ  แขวงทุง่สองห้อง  เขตหลักส่ี  กรงุเทพมหานคร  ในวัน และเวลาราชการ      
โทร. ๐-๒๑๔๑-๔๒๘๑ 

         ๒. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมสลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียมฯ ฉบับจริง
มายัง “สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด  ภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เลขที่ ๑๒๐    
หมู่ที่ ๓  ชั้น ๒  อาคาร B  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวง
ทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐” (โปรดจ่าหน้าซองเอกสารตามที่ระบุให้ชัดเจนด้วย หากไม่
จ่าหน้าซองตามที่ระบุไว้ เอกสารจะไม่ถึงสํานักงานเลขาธิการสภาฯ) 
                            ทั้งนี้ เอกสารสมัครสอบต้องมาถึงสํานกังานเลขาธิการสภาฯภายในวันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕6    
หากเอกสารส่งมาล่าช้าหรือยงัมาไม่ถึงสํานักงานเลขาธิการสภาฯ จะถือว่าทา่นสละสิทธิ์การสมัครสอบทุกกรณ ี
 
                                                                                                                                                                                                        /ข้อ  ๖. ... 
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ข้อ  ๖ วัน และเวลาสอบ                       
วันเสารท์ี่  2๓  พฤศจกิายน  ๒๕๕6 
๐๙.๐๐ –  ๑๒.๐๐ น.    วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบําบัด    (ขอ้สอบ ๑๐๐ ข้อ) 
๑๓.3๐ –  ๑๖.3๐ น.    วิชากายภาพบําบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ   (ข้อสอบ ๑๐๐ ข้อ) 
 

วันอาทติยท์ี ่ 2๔  พฤศจกิายน  ๒๕๕6 
๐๙.๐๐ –  ๑๐.๓๐ น.    วิชากฎหมาย  จรรยาบรรณ และการบริหารงาน  (ขอ้สอบ ๕๐ ข้อ) 
  

ข้อ  ๗  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ 
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจรายชื่อ เลขที่นัง่สอบ และสนามสอบ ได้ที่เว็บไซต์สภากายภาพบําบัด 

www.pt.or.th/  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕6  เป็นต้นไป 
 

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน                        
                                                                                           
                                                         ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕56 

              

                       
             (ผศ.ดร.กภ.มัณฑนา   วงศ์ศิรินวรัตน์) 

                            นายกสภากายภาพบําบัด 
                                                                                         
           
                 


