ประกาศสภากายภาพบําบัด
เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป&นผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 1/๒๕๕๗
สภากายภาพบําบัดประกาศหลักเกณฑ2 วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป&นผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 1/๒๕๕๗ ไวดังนี้
ขอ ๑ คุณสมบัติของผูสมัครสอบความรู
ผูสมัครสอบความรู เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป&นผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่ยังไม5
เคยสมัครเป&นสมาชิกสภากายภาพบําบัด ตองสมัครเป&นสมาชิกสภากายภาพบําบัดก5อน โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
๑.๑ เป&นผูสําเร็จการศึกษาและไดรับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
๑.๒ นิสิตนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) ที่สาํ เร็จการศึกษาแต5ยัง
ไม5ไดรับปริญญา ตองมีหนังสือรับรองคุณวุฒิโดยอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)
ขอ ๒ หลักฐานประกอบการรับสมัครเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด
๒.๑ แบบคําขอเป&นสมาชิกสภากายภาพบําบัด (แบบ สกภ.๑) ติดรูปถ5าย 1 นิ้ว กรอก
ขอความและลงลาย มือชื่อผูสมัครสอบ จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๒ แบบคําขอบัตรสมาชิก (แบบ สกภ.๓) ติดรูปถ5าย 1 นิ้ว กรอกขอความและลงลายมือชื่อ
ผูสมัครสอบ จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๓ สําเนาปริญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ
สําเร็จการศึกษาฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
๒.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๖ ใบรับรองแพทย2ตามแบบที่สภากายภาพบําบัดกําหนด
๒.๗ รูปถ5ายหนาตรง ครึ่งตัว ท5าปกติ ไม5สวมแว5นตาดํา ไม5สวมหมวก ถ5ายไว ไม5เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๒.๘ SCAN รูปถ5ายเป&น file นามสกุล JPG ส5ง e-mail มาที่ na-ya.1@hotmail.com เพื่อ
นําไปจัดทําบัตรสมาชิกสภากายภาพบําบัด
ขอ ๓ หลักฐานประกอบการรับสมัครสอบขึ้นทะเบียน
๓.๑ ใบสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป&นผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
(แบบสกภ.๙) ติดรูปถ5าย 1 นิ้ว กรอกขอความและลงลายมือชือ่ ผูสมัครสอบ จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒ สําเนาปริญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ
สําเร็จการศึกษาฉบับจริงจากสถาบันการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ
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สําเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
รูปถ5ายหนาตรง ครึ่งตัว ท5าปกติ ไม5สวมแว5นตาดํา ไม5สวมหมวก ถ5ายไว ไม5เกิน ๖ เดือน

หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
ใบแจงความจํานงเลือกสนามสอบ จํานวน 1 ฉบับ
สลิปใบโอนเงินค5าธรรมเนียม ฉบับจริง รวมทั้งสิน้ 3,7๐๐ บาท ประกอบดวย
3.7.1 ค5าธรรมเนียมสมัครเป&นสมาชิกและแบบคําขอ
1,100 บาท
3.7.2 ค5าธรรมเนียมขอบัตรสมาชิก
100 บาท
๓.๗.3 ค5าธรรมเนียมในการสมัครสอบความรู
๑,๐๐๐ บาท
๓.๗.4 ค5าสอบความรู รายวิชาละ ๕๐๐ บาท ๓ วิชา ๑,๕๐๐ บาท
โปรดโอนเงินเขาบัญชีสภากายภาพบําบัด โดยผ5านเคาน2เตอร2ธนาคารไทยพาณิชย2เท5านั้น
ไม5รับโอนโดยวิธีอื่นๆ หากท5านโอนเงินโดยวิธีอื่นใดนอกเหนือจากที่สภาฯกําหนด ท5านจะตองเสียค5าใชจ5ายในการ
ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร รายการละ ๓๐๐ บาท และหลังจากโอนเงินเรียบรอยแลว กรุณาจัดส5ง
มายังสภาฯ เพื่อดําเนินการภายใน 30 วัน หากพนจากนี้ถือว5าท5านไม5ประสงค2จะยืน่ คําขอ โปรดโอนเงินเขาบัญชีดังนี้
ชื่อบัญชี สภากายภาพบําบัด ธนาคาร ไทยพาณิชย2
บัญชี ออมทรัพย2 สาขา สุขุมวิท ซอย 3/1
เลขที่บัญชี ๐๗๔-๒๑๖๖๔๕-๕
สําหรับผูสมัครสอบที่สมัครเป&นสมาชิกสภากายภาพบําบัดแลว ไม5ตองสมัครเป&นสมาชิกฯอีก และ
ผูสมัครที่สอบเก็บคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่งไดแลว ไม5ตองโอนเงินค5าสอบความรูวิชานั้นอีก โอนเงินแต5ค5าธรรมเนียมใน
การสมัครสอบความรู ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท และค5าสอบความรูวิชาที่ไม5ผ5าน รายวิชาละ ๕๐๐ บาท
ขอ ๔ การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบวันที่ ๑0 มีนาคม – 11 เมษายน ๒๕๕๗
ขอ ๕ วิธีการสมัครสอบ
ใหส5งเอกสารสมัครสอบทางไปรษณีย2 โดยส5งเอกสารทั้งหมดพรอมสลิปใบโอนเงินฯฉบับจริง
มายัง “สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด ภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห2งชาติ เลขที่ ๑๒๐
หมู2ที่ ๓ ชั้น ๒ อาคาร B ศูนย7ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจงวัฒนะ แขวง
ทุ2งสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐” (โปรดจ2าหนาซองเอกสารตามที่ระบุใหชัดเจนดวย หากไม2
จ2าหนาซองตามที่ระบุไว เอกสารจะไม2ถึงสํานักงานเลขาธิการสภาฯ)
ทั้งนี้ เอกสารสมัครสอบตองมาถึงสํานักงานเลขาธิการสภาฯภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
และผูสมัครสอบ ตองโทรมาสอบถาม หากเอกสารส5งมาล5าชาหรือยังมาไม5ถึงสํานักงานเลขาธิการสภาฯ จะถือว5าท5าน
สละสิทธิ์การสมัครสอบทุกกรณี
/ขอ ๖. วัน

-3ขอ ๖ วัน และเวลาสอบ
วันเสาร7ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบําบัด (ขอสอบ ๑๐๐ ขอ)
๑๓.3๐ – ๑๖.3๐ น. วิชากายภาพบําบัดในโรคและภาวะต5าง ๆ (ขอสอบ ๑๐๐ ขอ)
วันอาทิตย7ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. วิชากฎหมาย จรรยาบรรณ และการบริหารงาน (ขอสอบ ๕๐ ขอ)
ขอ ๗ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
ผูสมัครสอบสามารถตรวจรายชือ่ เลขที่นั่งสอบ และสนามสอบ ไดที่เว็บไซต2สภากายภาพบําบัด
www.pt.or.th/ ตั้งแต5วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เป&นตนไป
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ2 พ.ศ. ๒๕5๗
(ผศ.ดร.กภ.มัณฑนา วงศ2ศิรินวรัตน2)
นายกสภากายภาพบําบัด

