
 
 
 
 
 
 

คําชีแ้จงขั้นตอนการสมคัรสอบความรูเ้พื่อขอขึ้นทะเบยีน 
และรบัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีกายภาพบาํบดั ครั้งที่ 1/๒๕๕6 

----------------------------------------------- 
 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับสมัครความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 1/๒๕๕6  สาํนักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัดขอช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอน
การสมัครสอบ ดังนี้ 
        ๑.  ตามข้อบังคับสภากายภาพบําบัด ผู้สมัครสอบความรู้ฯที่สมัครสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกทุกท่าน ให้ย่ืน
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครเปน็สมาชิกสภากายภาพบําบัด พร้อมกับหลักฐานประกอบการสมัคร
สอบขึ้นทะเบียน ดังต่อไปนี้  

๑.๑ แบบคําขอเป็นสมาชิกสภากายภาพบําบัด ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว (แบบ สกภ.๑)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
๑.๒ แบบคําขอบัตรสมาชิก ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว (แบบ สกภ.๓)   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๑.๓ ใบสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว (แบบ สกภ.๙)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
๑.๔ หนังสือรบัรองคุณวุฒิฉบบัจริง  พร้อมสําเนาหนังสือรับรอง                   จํานวน  ๒  ฉบับ 
      หรือ สําเนาปริญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) 
๑.๕ สําเนาใบแสดงผลการศกึษาระดับปริญญาตรี                                    จํานวน  ๑  ฉบับ  
๑.๖ สําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง)   จํานวน  ๒  ฉบับ 
๑.๗ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง)   จํานวน  ๒  ฉบับ 
๑.๘ ใบรับรองแพทย์เพื่อขอสมัครเป็นสมาชกิสภากายภาพบําบัด                  จํานวน  ๑  ฉบับ 
๑.๙ รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด ๑ นิ้ว (ไม่รวมรูปที่ติดแนบคําขอ)  จํานวน  ๕  รปู 
 ๑.๑0 ใบแจ้งความจํานงเลือกสนามสอบ        จํานวน  1  ฉบับ 
๑.๑1 สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียม ฉบับจริง (รวมทั้งสิ้น ๓,๗๐๐ บาท)          จํานวน  ๑  ฉบับ                   

             - ค่าธรรมเนียมในการขอสมัครเป็นสมาชิกสภาฯ        จํานวน  ๑,๑๐๐  บาท 
             - ค่าคําขอบัตรสมาชิก                                       จํานวน     ๑๐๐  บาท 
             - ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบความรู้ ครั้งละ         จํานวน  ๑,๐๐๐  บาท 
             - ค่าสอบความรู้ (สอบ ๓ วิชา รายวิชาละ ๕๐๐ บาท) จํานวน  ๑,๕๐๐  บาท 

1.12 SCAN รปูถ่ายเป็น file นามสกุล JPG  ส่ง e-mail มาที ่nhoi_dusnee@hotmail.com  เพื่อ
นําไปจัดทําบัตรสมาชิกสภากายภาพบําบัด 

 
         ๒.  โดยอนุโลมให้ผูส้มัครสอบที่จบการศึกษาในปกีารศึกษานี้ ใช้หนังสือรับรองการจบการศึกษาที่ออก
โดยภาควิชาหรือคณะกายภาพบําบัดฯ ฉบับจริงแทนก่อนได้ ในกรณีทีผู่ส้มัครยังไม่มีหนังสือรับรองการจบ
การศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยหรือใบปริญญาบัตร   แต่ต้องส่งหนังสือรับรองการจบการศึกษาที่อนุมติัโดย
สภามหาวิทยาลัย ฉบับจริง มายังสภาฯ ก่อนวันประกาศผลสอบ  มิฉะนัน้สภาฯจะไม่ประกาศผลสอบ 
         

/๓. สําหรับ... 

สภากายภาพบําบัด                      
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 ๓.  สําหรับผู้สมัครสอบทีส่มคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบําบัดแล้ว  ไม่ตอ้งสมัครเป็นสมาชิกอีก     
และผู้สมัครที่สอบเก็บคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่งได้แล้ว   ไม่ตอ้งโอนเงนิค่าสอบความรู้วิชานั้นอีก โดยให้ย่ืน
หลักฐานประกอบการสมัครฯ ดังนี้ 
            ๓.๑  ใบสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  
(แบบสกภ.๙)  จํานวน ๑ ชุด 
            ๓.๒  สําเนาปริญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิสําเร็จ
การศึกษาฉบบัจริงจากสถาบันการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 
            ๓.๓  สําเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ฉบับ  
            ๓.๔  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 
            ๓.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
            ๓.๖  รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ ไม่เกิน  ๖ เดือน  
ขนาด ๑ นิ้ว จาํนวน ๓ รูป 
            ๓.7  หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
            ๓.8  สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียม ตัวจริง ประกอบด้วย 
                   - ค่าธรรมเนยีมในการสมัครสอบ   จํานวน  ๑,๐๐๐  บาท 
                   - ค่าสอบความรู้ รายวิชาละ         จํานวน     ๕๐๐  บาท  
   

๔. รับสมัครสอบ ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม – 5 เมษายน 2556  ในวัน และเวลาราชการ 
       
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ เลขที่นั่งสอบ และสนามสอบ ทางเว็บไซต์สภากายภาพบําบัด  

www.pt.or.th/  ต้ังแต่วันที่  3  พฤษภาคม  ๒๕๕6  เป็นต้นไป 
 
        สภากายภาพบําบัดขอขอบคุณทุกทา่นที่ให้ความรว่มมือในการดําเนินการสมัครสอบความรู้เป็นไป
ด้วยดี 
 
                                                                                    

                

 
                                                                             สํานักงานเลขาธกิารสภากายภาพบาํบดั 
                                                                                                 โทร. ๐๒-๑๔๑-๔๒๘๑   


