ประกาศสภากายภาพบําบัด
เรื อง การรับสมัครและการสอบความรู ้เพือขอขึนทะเบียนและรับใบอนุ ญาต
เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครังที 2/2558
สภากายภาพบําบัดประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู ้ เพือขอขึนทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครังที 2/2558 ไว้ดงั นี
ข้ อ 1 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบความรู้
ผูส้ มัครสอบความรู ้ เพือขอขึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ทียังไม่เคย
สมัครเป็ นสมาชิกสภากายภาพบําบัด ต้องสมัครเป็ นสมาชิกสภากายภาพบําบัดก่อน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี
1.1 เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาและได้รับปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
1.2 นิ สิตนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) ทีสําเร็จการศึกษาแต่ยงั ไม่ได้
รับปริ ญญา ต้องมีหนังสื อรับรองคุณวุฒิโดยอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย (ฉบับจริ ง)
ข้ อ 2 หลักฐานประกอบการรับสมัครเป็ นสมาชิกสภากายภาพบําบัด
2.1 แบบคําขอเป็ นสมาชิกสภากายภาพบําบัด (แบบ สกภ.1) ติดรู ปถ่าย 1 นิ ว กรอกข้อความและ
ลงลาย มือชือผูส้ มัครสอบ จํานวน 1 ฉบับ
2.2 สําเนาปริ ญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) หรื อ หนังสื อรับรองคุณวุฒิสาํ เร็จ
การศึกษาฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
2.3 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2.5 ใบรับรองแพทย์ตามแบบทีสภากายภาพบําบัดกําหนด
2.6 รู ปถ่ายหน้าตรง ครึ งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ ว จํานวน 2 รู ป
ข้ อ 3 หลักฐานประกอบการรับสมัครสอบ
3.1 ใบสมัครสอบเพือขอขึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
(แบบสกภ.9) ติดรู ปถ่าย 1 นิ ว กรอกข้อความและลงลายมือชือผูส้ มัครสอบ จํานวน 1 ฉบับ
3.2 สําเนาปริ ญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) หรื อ หนังสื อรับรองคุณวุฒิสาํ เร็จ
การศึกษาฉบับจริงจากสถาบันการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
3.3 สําเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ
3.4 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
3.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
/3.6 รู ปถ่าย...

-23.6 รู ปถ่ายหน้าตรง ครึ งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ ว จํานวน 2 รู ป
3.7 หลักฐานอืน ๆ (ถ้ามี)
3.8 สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนี ยม ฉบับจริง รวมทังสิ น 3,600 บาท ประกอบด้วย
3.8.1 ค่าธรรมเนี ยมสมัครเป็ นสมาชิกและแบบคําขอ 1,100 บาท
3.8.2 ค่าธรรมเนี ยมในการสมัครสอบความรู ้
1,000 บาท
3.8.3 ค่าสอบความรู ้ รายวิชาละ 500 บาท 3 วิชา
1,500 บาท
โปรดโอนเงินเข้าบัญชีสภากายภาพบําบัด โดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิ ชย์เท่านัน ไม่
รับโอนโดยวิธีอืน ๆ หากท่านโอนเงินโดยวิธีอืนใดนอกเหนือจากทีสภาฯกําหนด ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร รายการละ 300 บาท และหลังจากโอนเงินเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณาจัดส่ งมายัง
สภาฯ เพือดําเนิ นการภายใน 30 วัน หากพ้นจากนี ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะยืนคําขอ โปรดโอนเงินเข้าบัญชีดงั นี
ชือบัญชี สภากายภาพบําบัด ธนาคารไทยพาณิ ชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสุ ขมุ วิท ซ.3/1
เลขทีบัญชี 074-2-16645-5
สําหรั บผูส้ มัครสอบที สมัค รเป็ นสมาชิ ก สภากายภาพบําบัด แล้ว ไม่ ต้องสมัค รเป็ นสมาชิ ก ฯอี ก และ
ผูส้ มัครทีสอบเก็บคะแนนวิชาใดวิชาหนึ งได้แล้ว ไม่ตอ้ งโอนเงินค่าสอบความรู ้วิชานันอีก โอนเงินแต่ค่าธรรมเนี ยมใน
การสมัครสอบความรู ้ ครังละ 1,000 บาท และค่าสอบความรู ้วิชาทีไม่ผา่ น รายวิชาละ 500 บาท
ข้ อ 4 การรับสมัครสอบ รับสมัครสอบวันที 18 พฤษภาคม – 3 กรกฎาคม 2558
ข้ อ 5 ขั*นตอนการสมัครสอบออนไลน์ ให้คลิกแบนเนอร์โปรแกรมตามรู ปดังนี
โปรแกรมสมัครสอบขึนทะเบียนในเว็บไซต์สภากายภาพบําบัด www.pt.or.th ดําเนิ นการดังนี
ผู้สมัครสอบโปรดอ่ านรายละเอี ยดการสมัครสอบให้ เข้ าใจก่ อนการสมัครสอบออนไลน์
(1) คลิก Step 1 ขันตอนลงทะเบียน
ผูส้ มัครสอบอ่านเนื อหาให้ครบถ้วน คลิก เครื องหมาย √ ในช่อง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล
ทีได้กรอกข้อความไว้ เป็ นความจริ งทุกประการ
ก่อนลงทะเบียนประวัติออนไลน์ ให้ ตรวจสอบ ID CARD กับฐานข้ อมูลในระบบ
ใส่ เลขบัตรปชช. :

หากผลลัพธ์ มีทะเบียนประวัติออนไลน์แล้วไป Step 2
หากผลลัพธ์ ให้ลงทะเบียนประวัติออนไลน์ ไปทีนี
เพือกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ให้ครบถ้วน เสร็จแล้ว กด บันทึกข้อมูล แล้วไปต่อ Step2
/(2) คลิก Step 2…

-3(2) คลิก Step 2 ขันตอนตรวจสอบรหัสประจําตัว
ให้กรอก นามสกุล เสร็จแล้ว กด Submit ระบบจะแสดงข้อมูลผูล้ งทะเบียน ให้นาํ เลขรหัสประจําตัว
6 หลัก ใช้เป็ น ID&Password เพือใช้ในการ Log in เข้าสู่ ระบบ ใช้ตรวจสอบข้อมูลการสอบและติดตามสถานะดําเนิ นการ
(3) คลิก Step 3 เลือกวิชาสอบขึนทะเบียนและรับทราบค่าธรรมเนี ยม
ให้ผสู ้ มัคร กรอก รหัสประจําตัว 6 หลัก เลือกการสอบ ปี 2558/ และครังที : 2
เลือกวิชาทีสอบ และยอดทีชําระต้องโอนเงิน ดังนี
เลือกวิชาสอบ 3 วิชา ยอดทีชําระต้องโอนเงิน = 3,600 บาท (สําหรับผูส้ มัครครังแรก)
เลือกวิชาสอบ 3 วิชา ยอดทีชําระต้องโอนเงิน = 2,500 บาท (สําหรับผูเ้ ป็ นสมาชิกสภา)
เลือกวิชาสอบ 2 วิชา ยอดทีชําระต้องโอนเงิน = 2,000 บาท (สําหรับผูเ้ ป็ นสมาชิกสภา)
เลือกวิชาสอบ 1 วิชา ยอดทีชําระต้องโอนเงิน = 1,500 บาท (สําหรับผูเ้ ป็ นสมาชิกสภา)
เรี ยบร้อยแล้ว กด Save ระบบจะแจ้งยอดชําระเงิน เข้าบัญชีสภากายภาพบําบัด ธนาคารไทยพาณิ ชย์
เลขทีบัญชี 074-216645-5 เพือเตรี ยมเอกสารทีจะแนบการสมัครออนไลน์ในขันตอนที 4 ต่อไป
(4) คลิก Step 4 ส่ งหลักฐานการสมัครสอบออนไลน์ ตามตัวอย่างรู ป ดังนี

ส่ งรูปภาพหลักฐานการสอบขึนทะเบียน
รหัสประจําตัว :
วันทีส่ ง :

580001
2015-05-18

1รูปถ่ าย1นิว* : 580001_1
2slipค่ าธรรมเนียม :

580001_2
Submit

รหัสประจําตัว : กรอก รหัสประจําตัว 6 หลัก จากทีได้ตรวจสอบใน Step 2 ตัวอย่าง 580001
1.รู ปถ่าย 1 นิ ว : เลือกไฟล์รูปถ่าย (ไฟล์รูป Save เป็ น jpg ตังชือไฟล์ รหัสประจําตัว_1 ตัวอย่าง 580001_1.jpg
(หมายเหตุ : รู ปถ่ายขอให้เลือกรู ปทีสุ ภาพ เนื องจากใช้ขึนเป็ นข้อมูลทะเบียนประวัติสมาชิก)
2.Slip ค่าธรรมเนี ยม : เลือกไฟล์ใบโอนเงิน (ไฟล์ใบโอนเงิน Save เป็ น jpg ตังชือไฟล์ รหัสประจําตัว_2 ตัวอย่าง
580002_2.jpg
เมือแนบไฟล์ 2 ไฟล์เรี ยบร้อยแล้ว โปรแกรมจะให้ตรวจสอบภาพทีส่ งหลักฐานโดยให้ใส่ รหัสประจําตัว ดังนี
ตรวจสอบภาพทีส่ งโดยใส่ รหัสประจําตัว :

580001

Submit

ให้ผสู ้ มัคร กรอก รหัสประจําตัว 6 หลัก แล้ว กด Submit โปรแกรมจะแสดงหลักฐานทีแนบคือ รู ปและใบโอนเงิน เมือ
เรี ยบร้อยแล้ว ไปทําขันตอนต่อไป Step 5 เลือกสนามสอบ
หมายเหตุ : ถ้ าโปรแกรมไม่ แสดงหลักฐานที&แนบ ผู้สมัครต้ องทําขัน( ตอน Step 4 ส่ งหลักฐานการสมัครสอบออนไลน์
ใหม่ อีกครั( ง เนื&องจากการแนบไฟล์ ล้มเหลว ถือว่ าการสมัครไม่ สมบูรณ์ ไม่ สามารถไปเลือกสนามสอบใน Step 5 ได้
(5) คลิก Step 5…

-4(5) คลิก Step 5 เลือกสนามสอบ ดังนี
รหัส 01 สนามสอบ กรุ งเทพมหานคร
รหัส 02 สนามสอบ จังหวัดเชียงใหม่
รหัส 03 สนามสอบ จังหวัดขอนแก่น
รหัส 04 สนามสอบ จังหวัดพิษณุโลก
รหัส 05 สนามสอบ จังหวัดสงขลา
เมือผูส้ มัครสอบเลือกสนามสอบเรี ยบร้อยแล้ว กด Save ภายหลัง 7 วัน โปรแกรมจะแสดงให้ตรวจสอบรายชือผูส้ มัคร
ให้ผสู ้ มัคร กรอก รหัสประจําตัว 6 หลัก กด Submit โปรแกรมจะแสดงให้ทราบ รายชือผูส้ มัครสอบ วิชาทีเลือกสอบ และ
สนามสอบ ถือว่าการสมัครออนไลน์เรี ยบร้อยแล้ว ดังตัวอย่าง

หมายเหตุ : หลังจากสมัครสอบออนไลน์ เรียบร้ อยแล้ว ผู้สมัครต้ องส่ งหลักฐานการสมัครสอบตามข้ อ 2
และข้ อ 3 มายังสภากายภาพบําบัดก่อนปิ ดรับสมัครสอบวันที8 3 กรกฎาคม 2558 ไม่ เช่ นนั*นถือว่าการสมัครสอบเป็ นโมฆะ
ท่ านจะไม่ มีสิทธิ>สอบความรู้ฯครั*งที8 2/2558
“สํ านักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด ภายในสํ านักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เลขที8 120 หมู่ 3
ชั*น 2 อาคาร B ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี8
กรุงเทพมหานคร 10210” (โปรดจ่ าหน้ าซองเอกสารตามที8ระบุให้ ชัดเจนด้ วย หากไม่ จ่าหน้ าซองตามที8ระบุไว้ เอกสารจะ
ไม่ ถงึ สํ านักงานเลขาธิการสภาฯ)
ข้ อ 6 วัน และเวลาสอบ
วันเสาร์ ที8 18 กรกฎาคม 2558
09.00 – 12.00 น. วิชาเทคนิ คและวิธีการทางกายภาพบําบัด (ข้อสอบ 100 ข้อ)
13.30 – 16.30 น. วิชากายภาพบําบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ (ข้อสอบ 100 ข้อ)
วันอาทิตย์ ที8 19 กรกฎาคม 2558
09.00 – 10.30 น. วิชากฎหมาย จรรยาบรรณ และการบริ หารงาน (ข้อสอบ 50 ข้อ)
ข้ อ 7 ประกาศรายชื8อผู้มีสิทธิ>สอบ
ผูส้ มัครสอบสามารถตรวจรายชือ เลขทีนังสอบ และสนามสอบ ได้ทีเว็บไซต์สภากายภาพบําบัด
www.pt.or.th/ ตังแต่วนั ที 14 กรกฎาคม 2558 เป็ นต้นไป
จึงประกาศเพือทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที 7 เมษายน พ.ศ. 2558
กานดา ชัยภิญโญ
(ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ)
นายกสภากายภาพบําบัด

