
 
 
 
 
 

ประกาศสภากายภาพบาํบดั 
เรื�อง  การรับสมคัรและการสอบความรู้เพื�อขอขึ�นทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพกายภาพบาํบดั ครั� งที� 2/2558 
                           

สภากายภาพบาํบดัประกาศหลกัเกณฑ ์วิธีการในการรับสมคัรและการสอบความรู้ เพื�อขอขึ�นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดั ครั� งที� 2/2558 ไวด้งันี�  

ข้อ  1  คุณสมบตัิของผู้สมคัรสอบความรู้ 
ผูส้มคัรสอบความรู้ เพื�อขอขึ�นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดั ที�ยงัไม่เคย

สมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบาํบดั ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบาํบดัก่อน โดยมีคุณสมบติั ดงันี�  
1.1  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาและไดรั้บปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) 
1.2 นิสิตนกัศึกษาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) ที�สาํเร็จการศึกษาแต่ยงัไม่ได้

รับปริญญา ตอ้งมีหนงัสือรับรองคุณวฒิุโดยอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั (ฉบบัจริง)  
 

ข้อ  2  หลกัฐานประกอบการรับสมัครเป็นสมาชิกสภากายภาพบําบดั 
2.1  แบบคาํขอเป็นสมาชิกสภากายภาพบาํบดั (แบบ สกภ.1) ติดรูปถ่าย 1 นิ�ว กรอกขอ้ความและ

ลงลาย มือชื�อผูส้มคัรสอบ จาํนวน 1 ฉบบั 
2.2  สาํเนาปริญญาบตัรวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) หรือ หนงัสือรับรองคุณวฒิุสาํเร็จ

การศึกษาฉบับจริง จาํนวน 1 ฉบบั   
2.3  สาํเนาทะเบียนบา้น  จาํนวน  1  ฉบบั 
2.4  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 
2.5  ใบรับรองแพทยต์ามแบบที�สภากายภาพบาํบดักาํหนด 
2.6  รูปถ่ายหนา้ตรง ครึ� งตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่สวมหมวก ถ่ายไว ้ไม่เกิน  6  เดือน  

ขนาด 1 นิ�ว จาํนวน 2 รูป 
       

ข้อ  3  หลกัฐานประกอบการรับสมัครสอบ 
3.1  ใบสมคัรสอบเพื�อขอขึ�นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

(แบบสกภ.9) ติดรูปถ่าย 1 นิ�ว กรอกขอ้ความและลงลายมือชื�อผูส้มคัรสอบ จาํนวน 1 ฉบบั 
3.2  สาํเนาปริญญาบตัรวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) หรือ หนงัสือรับรองคุณวฒิุสาํเร็จ

การศึกษาฉบับจริงจากสถาบนัการศึกษา 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 ครึ� งตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่สวมหมวก ถ่ายไว ้ไม่เกิน  6  เดือน  

ขนาด 1 นิ�ว จาํนวน 2 รูป 
3.7  หลกัฐานอื�น ๆ  (ถา้มี) 
3.8  สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียม ฉบบัจริง รวมทั�งสิ�น  3,600  บาท ประกอบดว้ย 
       3.8.1 ค่าธรรมเนียมสมคัรเป็นสมาชิกและแบบคาํขอ   1,100  บาท 

                                            3.8.2 ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบความรู้                1,000  บาท 
                                            3.8.3 ค่าสอบความรู้ รายวิชาละ 500 บาท  3 วิชา          1,500  บาท 

โปรดโอนเงินเขา้บญัชีสภากายภาพบาํบดั โดยผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชยเ์ท่านั�น ไม่
รับโอนโดยวิธีอื�น ๆ หากท่านโอนเงินโดยวิธีอื�นใดนอกเหนือจากที�สภาฯกาํหนด ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ
ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร รายการละ 300 บาท   และหลงัจากโอนเงินเรียบร้อยแลว้ กรุณาจดัส่งมายงั
สภาฯ เพื�อดาํเนินการภายใน 30 วนั หากพน้จากนี� ถือวา่ท่านไม่ประสงคจ์ะยื�นคาํขอ โปรดโอนเงินเขา้บญัชีดงันี�  

ชื�อบญัชี สภากายภาพบาํบดั  ธนาคารไทยพาณิชย ์บญัชีออมทรัพย ์ สาขาสุขมุวิท ซ.3/1  
เลขที�บญัชี 074-2-16645-5  
 

สําหรับผูส้มัครสอบที�สมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบาํบดัแล้ว ไม่ต้องสมคัรเป็นสมาชิกฯอีก  และ
ผูส้มคัรที�สอบเก็บคะแนนวิชาใดวิชาหนึ� งไดแ้ลว้  ไม่ตอ้งโอนเงินค่าสอบความรู้วิชานั�นอีก โอนเงินแต่ค่าธรรมเนียมใน
การสมคัรสอบความรู้ ครั� งละ 1,000 บาท  และค่าสอบความรู้วิชาที�ไม่ผา่น รายวิชาละ 500 บาท     

 
ข้อ  4  การรับสมัครสอบ  รับสมคัรสอบวนัที�  18 พฤษภาคม – 3 กรกฎาคม 2558           
 

                        ข้อ  5  ขั*นตอนการสมัครสอบออนไลน์   ให้คลิกแบนเนอร์โปรแกรมตามรูปดงันี�  
โปรแกรมสมคัรสอบขึ�นทะเบียนในเวบ็ไซตส์ภากายภาพบาํบดั www.pt.or.th ดาํเนินการดงันี�  
ผู้สมัครสอบโปรดอ่านรายละเอียดการสมัครสอบให้เข้าใจก่อนการสมัครสอบออนไลน์ 

 (1) คลิก Step 1 ขั�นตอนลงทะเบียน  
ผูส้มคัรสอบอ่านเนื�อหาให้ครบถว้น คลิก เครื�องหมาย √ ในช่อง        ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูล 

ที�ไดก้รอกขอ้ความไว ้เป็นความจริงทุกประการ  

                            ก่อนลงทะเบยีนประวัติออนไลน์ ให้ตรวจสอบ ID CARD กบัฐานข้อมูลในระบบ 

   
                     

 

หากผลลพัธ ์  มีทะเบียนประวติัออนไลนแ์ลว้ไป Step 2 
หากผลลพัธ ์  ให้ลงทะเบียนประวติัออนไลน ์ไปที�นี� 

                 เพื�อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ให้ครบถว้น เสร็จแลว้ กด บนัทึกขอ้มูล  แลว้ไปต่อ Step2  
 

/(2) คลิก Step 2… 
 
 

ใส่เลขบตัรปชช. : 
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(2) คลิก  Step 2 ขั�นตอนตรวจสอบรหสัประจาํตวั  
ให้กรอก นามสกลุ เสร็จแลว้ กด Submit  ระบบจะแสดงขอ้มูลผูล้งทะเบียน  ให้นาํเลขรหสัประจาํตวั 

6 หลกั  ใชเ้ป็น ID&Password เพื�อใชใ้นการ Log in เขา้สู่ระบบ ใชต้รวจสอบขอ้มูลการสอบและติดตามสถานะดาํเนินการ 
    (3) คลิก Step 3 เลือกวิชาสอบขึ�นทะเบียนและรับทราบค่าธรรมเนียม   

ให้ผูส้มคัร กรอก รหสัประจาํตวั  6 หลกั  เลือกการสอบ   ปี 2558/ และครั�งที� : 2       
เลือกวิชาที�สอบ และยอดที�ชาํระตอ้งโอนเงิน ดงันี�  
 เลือกวิชาสอบ 3 วิชา ยอดที�ชาํระตอ้งโอนเงิน  = 3,600 บาท (สาํหรับผูส้มคัรครั�งแรก) 
                                 เลือกวิชาสอบ 3 วิชา ยอดที�ชาํระตอ้งโอนเงิน  = 2,500 บาท (สาํหรับผูเ้ป็นสมาชิกสภา) 
  เลือกวิชาสอบ 2 วิชา ยอดที�ชาํระตอ้งโอนเงิน  = 2,000 บาท (สาํหรับผูเ้ป็นสมาชิกสภา) 

   เลือกวิชาสอบ 1 วิชา ยอดที�ชาํระตอ้งโอนเงิน  = 1,500 บาท (สาํหรับผูเ้ป็นสมาชิกสภา) 
เรียบร้อยแลว้ กด Save  ระบบจะแจง้ยอดชาํระเงิน เขา้บญัชีสภากายภาพบาํบดั ธนาคารไทยพาณิชย ์

เลขที�บญัชี 074-216645-5 เพื�อเตรียมเอกสารที�จะแนบการสมคัรออนไลน์ในขั�นตอนที� 4 ต่อไป 
  (4) คลิก  Step 4  ส่งหลกัฐานการสมคัรสอบออนไลน์ ตามตวัอยา่งรูป ดงันี�  

 

ส่งรูปภาพหลกัฐานการสอบขึ�นทะเบยีน 

รหัสประจําตัว : 580001
 

    วนัที ส่ง : 2015-05-18
 

1รูปถ่าย1นิ*ว : 580001_1 

 
2slipค่าธรรมเนียม : 

580001_2 

  Submit

 
 

รหสัประจาํตวั : กรอก รหสัประจาํตวั 6 หลกั  จากที�ไดต้รวจสอบใน Step 2  ตวัอยา่ง  580001 
1.รูปถ่าย 1 นิ�ว : เลือกไฟลรู์ปถ่าย  (ไฟลรู์ป Save  เป็น jpg  ตั�งชื�อไฟล ์รหสัประจาํตวั_1    ตวัอยา่ง  580001_1.jpg 
(หมายเหตุ : รูปถ่ายขอให้เลือกรูปที�สุภาพ เนื�องจากใชขึ้�นเป็นขอ้มูลทะเบียนประวติัสมาชิก) 
2.Slip ค่าธรรมเนียม : เลือกไฟลใ์บโอนเงิน (ไฟลใ์บโอนเงิน Save เป็น jpg ตั�งชื�อไฟล ์รหสัประจาํตวั_2   ตวัอยา่ง  
580002_2.jpg 
เมื�อแนบไฟล ์2 ไฟลเ์รียบร้อยแลว้ โปรแกรมจะให้ตรวจสอบภาพที�ส่งหลกัฐานโดยให้ใส่รหสัประจาํตวั ดงันี�  
 

ตรวจสอบภาพที ส่งโดยใส่รหัสประจําตัว : 580001
 
Submit

 
 

ให้ผูส้มคัร กรอก รหสัประจาํตวั 6 หลกั แลว้ กด  Submit โปรแกรมจะแสดงหลกัฐานที�แนบคือ รูปและใบโอนเงิน  เมื�อ
เรียบร้อยแลว้ ไปทาํขั�นตอนต่อไป  Step 5  เลือกสนามสอบ    
หมายเหตุ : ถ้าโปรแกรมไม่แสดงหลักฐานที&แนบ  ผู้สมัครต้องทาํขั(นตอน Step 4 ส่งหลักฐานการสมัครสอบออนไลน์
ใหม่อีกครั(ง  เนื&องจากการแนบไฟล์ล้มเหลว ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถไปเลือกสนามสอบใน Step 5 ได้ 
 

(5) คลิก Step 5… 
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(5) คลิก Step 5 เลือกสนามสอบ  ดงันี�  
รหสั 01    สนามสอบ กรุงเทพมหานคร 
รหสั 02    สนามสอบ จงัหวดัเชียงใหม่ 
รหสั 03    สนามสอบ จงัหวดัขอนแก่น 
รหสั 04    สนามสอบ จงัหวดัพิษณุโลก 
รหสั 05    สนามสอบ จงัหวดัสงขลา 

เมื�อผูส้มคัรสอบเลือกสนามสอบเรียบร้อยแลว้ กด Save ภายหลงั 7 วนั โปรแกรมจะแสดงให้ตรวจสอบรายชื�อผูส้มคัร 
ให้ผูส้มคัร กรอก รหสัประจาํตวั 6 หลกั กด Submit  โปรแกรมจะแสดงให้ทราบ รายชื�อผูส้มคัรสอบ วิชาที�เลือกสอบ และ

สนามสอบ  ถือวา่การสมคัรออนไลน์เรียบร้อยแลว้ ดงัตวัอยา่ง 

 
หมายเหตุ : หลงัจากสมัครสอบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องส่งหลกัฐานการสมัครสอบตามข้อ 2 

และข้อ 3 มายงัสภากายภาพบาํบดัก่อนปิดรับสมัครสอบวนัที8 3 กรกฎาคม 2558 ไม่เช่นนั*นถอืว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ 
ท่านจะไม่มีสิทธิ>สอบความรู้ฯครั*งที8 2/2558 

“สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบาํบดั  ภายในสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  เลขที8 120 หมู่ 3 
ชั*น 2 อาคาร B  ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลกัสี8  
กรุงเทพมหานคร 10210” (โปรดจ่าหน้าซองเอกสารตามที8ระบุให้ชัดเจนด้วย หากไม่จ่าหน้าซองตามที8ระบุไว้ เอกสารจะ
ไม่ถงึสํานักงานเลขาธิการสภาฯ) 

 

ข้อ  6  วนั และเวลาสอบ                       
วนัเสาร์ที8  18  กรกฎาคม  2558 
09.00 –  12.00 น.    วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบาํบดั    (ขอ้สอบ 100 ขอ้) 
13.30 –  16.30 น.    วิชากายภาพบาํบดัในโรคและภาวะต่าง ๆ   (ขอ้สอบ 100 ขอ้) 
วนัอาทติย์ที8  19  กรกฎาคม  2558 
09.00 –  10.30 น.    วิชากฎหมาย  จรรยาบรรณ และการบริหารงาน  (ขอ้สอบ 50 ขอ้)  

 

ข้อ  7  ประกาศรายชื8อผู้มีสิทธิ>สอบ 
ผูส้มคัรสอบสามารถตรวจรายชื�อ เลขที�นั�งสอบ และสนามสอบ ไดที้�เวบ็ไซตส์ภากายภาพบาํบดั 

www.pt.or.th/  ตั�งแต่วนัที�  14   กรกฎาคม 2558  เป็นตน้ไป 
 

จึงประกาศเพื�อทราบโดยทั�วกนั                        
                                                                                           

                                                                             ประกาศ  ณ  วนัที�   7   เมษายน  พ.ศ. 2558       
           กานดา   ชยัภิญโญ                            

             (ผศ.ดร.กานดา   ชยัภิญโญ) 
                                     นายกสภากายภาพบาํบดั      
               


