
 
 
 
 
 

ประกาศสภากายภาพบ าบดั 
เร่ือง  การรับสมคัรและการสอบความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพกายภาพบ าบดั คร้ังท่ี 3/2558 
                           

สภากายภาพบ าบดัประกาศหลกัเกณฑ ์วิธีการในการรับสมคัรและการสอบความรู้ เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั คร้ังท่ี 3/2558 ไวด้งัน้ี 

ข้อ  1  คุณสมบตัิของผู้สมคัรสอบความรู้ 
ผูส้มคัรสอบความรู้ เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั ท่ียงัไม่เคย

สมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดั ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดัก่อน โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาและไดรั้บปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) 
1.2 นิสิตนกัศึกษาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) ท่ีส าเร็จการศึกษาแต่ยงัไม่ได้

รับปริญญา ตอ้งมีหนงัสือรับรองคุณวฒิุโดยอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั (ฉบบัจริง)  
 

ข้อ  2  หลกัฐานประกอบการรับสมัครเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดั 
2.1  แบบค าขอเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดั (แบบ สกภ.1) ติดรูปถ่าย 1 น้ิว กรอกขอ้ความและ

ลงลาย มือช่ือผูส้มคัรสอบ จ านวน 1 ฉบบั 
2.2  ส าเนาปริญญาบตัรวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) หรือ หนงัสือรับรองคุณวฒิุส าเร็จ

การศึกษาฉบับจริง จ  านวน 1 ฉบบั   
2.3  ส าเนาทะเบียนบา้น  จ านวน  1  ฉบบั 
2.4  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ฉบบั 
2.5  ใบรับรองแพทยต์ามแบบท่ีสภากายภาพบ าบดัก าหนด 
2.6  รูปถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ตาด า ไม่สวมหมวก ถ่ายไว ้ไม่เกิน  6  เดือน  

ขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป 
       

ข้อ  3  หลกัฐานประกอบการรับสมัครสอบ 
3.1  ใบสมคัรสอบเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

(แบบสกภ.9) ติดรูปถ่าย 1 น้ิว กรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือผูส้มคัรสอบ จ านวน 1 ฉบบั 
3.2  ส าเนาปริญญาบตัรวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) หรือ หนงัสือรับรองคุณวฒิุส าเร็จ

การศึกษาฉบับจริงจากสถาบนัการศึกษา จ านวน 1 ฉบบั 
3.3  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 1 ฉบบั  
3.4  ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ฉบบั 
3.5  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ฉบบั 

/3.6 รูปถ่าย... 
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3.6  รูปถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ตาด า ไม่สวมหมวก ถ่ายไว ้ไม่เกิน  6  เดือน  

ขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป 
3.7  หลกัฐานอ่ืน ๆ  (ถา้มี) 
3.8  สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียม ฉบบัจริง รวมทั้งส้ิน  3,600  บาท ประกอบดว้ย 
       3.8.1 ค่าธรรมเนียมสมคัรเป็นสมาชิกและแบบค าขอ   1,100  บาท 

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

โปรดโอนเงินเขา้บญัชีสภากายภาพบ าบดั โดยผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชยเ์ท่านั้น ไม่
รับโอนโดยวิธีอ่ืน ๆ หากท่านโอนเงินโดยวิธีอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีสภาฯก าหนด ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ
ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร รายการละ 300 บาท   และหลงัจากโอนเงินเรียบร้อยแลว้ กรุณาจดัส่งมายงั
สภาฯ เพ่ือด าเนินการภายใน 30 วนั หากพน้จากน้ีถือวา่ท่านไม่ประสงคจ์ะยื่นค าขอ โปรดโอนเงินเขา้บญัชีดงัน้ี 

ช่ือบญัชี สภากายภาพบ าบดั  ธนาคารไทยพาณิชย ์บญัชีออมทรัพย ์ สาขาสุขมุวิท ซ.3/1  
เลขท่ีบญัชี 074-2-16645-5  
 

ส าหรับผูส้มัครสอบท่ีสมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดัแล้ว ไม่ต้องสมคัรเป็นสมาชิกฯอีก  และ
ผูส้มคัรท่ีสอบเก็บคะแนนวิชาใดวิชาหน่ึงไดแ้ลว้  ไม่ตอ้งโอนเงินค่าสอบความรู้วิชานั้นอีก โอนเงินแต่ค่าธรรมเนียมใน
การสมคัรสอบความรู้ คร้ังละ 1,000 บาท  และค่าสอบความรู้วิชาท่ีไม่ผา่น รายวิชาละ 500 บาท     

 
ข้อ  4  การรับสมัครสอบ  รับสมคัรสอบวนัท่ี  7 สิงหาคม – 4 กนัยายน 2558           
 

                         ข้อ  5  ขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์   ให้คลิกแบนเนอร์โปรแกรมตามรูปดงัน้ี 
โปรแกรมสมคัรสอบข้ึนทะเบียนในเวบ็ไซตส์ภากายภาพบ าบดั www.pt.or.th ด าเนินการดงัน้ี 
ผู้สมัครสอบโปรดอ่านรายละเอียดการสมัครสอบให้เข้าใจก่อนการสมัครสอบออนไลน์ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดังนี ้

Step 1 ขั้นตอนลงทะเบยีน  

ผูส้มคัรอ่านเน้ือหาให้ครบถว้น คลิก เคร่ืองหมาย √ ในช่อง      ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลท่ีไดก้รอก 
ขอ้ความไว ้เป็นความจริงทุกประการ  

                            ก่อนลงทะเบยีนประวัติออนไลน์ ให้ตรวจสอบ ID CARD กบัฐานข้อมูลในระบบ 

   
                     

 
    หากผลลพัธ ์   มีทะเบียนประวติัออนไลนแ์ลว้ไป Step 2 
หากผลลพัธ ์  ให้ลงทะเบียนประวติัออนไลน ์ไปท่ีน่ี 

 
 
 
 

ใส่เลขบตัรปชช. : 

http://www.pt.or.th/
http://cpte.or.th/register/search1.php
http://cpte.or.th/register/insert.php
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                 *เพ่ือกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ให้ครบถว้น เสร็จแลว้ กด บนัทึกขอ้มูล  แลว้ไปต่อ Step2  
 

Step 2 ขั้นตอนตรวจสอบรหัสประจ าตัว 

   
ให้กรอก นามสกลุ เสร็จแลว้ กด Submit  ระบบจะแสดงขอ้มูลผูล้งทะเบียน  ให้น าเลขรหสัประจ าตวั 

6 หลกั  ใชเ้ป็น ID&Password เพ่ือใชใ้นการ Log in เขา้สู่ระบบ  หากพบขอ้มูลไม่ถูกตอ้งโปรด ! คลิก แก้ไขข้อมูล 
 

 
 

/ในกรณี... 

http://cpte.or.th/register/search1.php
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ในกรณีผูส้มคัร ระบุเฉพาะช่ือ หรือ ใส่ช่ือและนามสกลุ โดยเวน้วรรคไม่ถูกตอ้ง จะไม่ปรากฎขอ้มูลของสมาชิกหาก
ผูส้มคัร ท าการสมคัรใหม่ ดงัตวัอยา่งขา้งล่างน้ี ระบบจะแจง้วา่  

 

Duplicate entry 'กติติพนัธ์ุ อรุณพลงัสันติ' for key 2 
 

แสดงว่า มีรายช่ือผู้สมัครอยู่แล้ว ไม่สามารถสมัครซ ้าได้ 
 

      
Step 3 เลือกวิชาสอบข้ึนทะเบียนและรับทราบค่าธรรมเนียม   
ให้ผูส้มคัร กรอก รหสัประจ าตวั  6 หลกั  เลือกการสอบ   ปี 2558/ และคร้ังท่ี : 3       

                                 เลือกวิชาท่ีสอบ และยอดท่ีช าระตอ้งโอนเงินเรียบร้อยแลว้ กด Save  ระบบจะแจง้ยอดช าระเงิน เขา้
บญัชีสภากายภาพบ าบดั ธนาคารไทยพาณิชย ์เลขท่ีบญัชี 074-216645-5 เพ่ือเตรียมเอกสารท่ีจะแนบการสมคัรออนไลน์
ในขั้นตอนท่ี 4  
 สมคัรใหม่ 3 วิชา ยอดช าระท่ีตอ้งโอนเงิน  = 3,600 บาท (ผูส้มคัรสอบใหม่คร้ังแรก) 
                                สมคัรสอบ 3 วิชา ยอดช าระท่ีตอ้งโอนเงิน  = 2,500 บาท (ผูส้มคัรสอบเกบ็คะแนน) 
  สมคัรสอบ 2 วิชา ยอดช าระท่ีตอ้งโอนเงิน  = 2,000 บาท (ผูส้มคัรสอบเกบ็คะแนน) 

  สมคัรสอบ 1 วิชา ยอดช าระท่ีตอ้งโอนเงิน  = 1,500 บาท (ผูส้มคัรสอบเกบ็คะแนน) 

  
                                                                                                                                         /ในกรณี... 
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ในกรณีผู้สมัคร เลอืกสมัครวชิาและยอดช าระเรียบร้อยแล้ว 
หากผู้สมัคร ท าการเลอืกสมัครวชิาใหม่ระบบจะแจ้งว่า  Duplicate entry '570001' for key 1  ดงัภาพ 
แสดงวา่ มีรายช่ือผูส้มคัรไดเ้ลือกวชิาสอบแลว้ ไม่สามารถเลือกซ ้ าไดต้อ้งโทรแจง้ทะเบียนสภาเพ่ือลบการเลือกเดิมเพ่ือใหส้ามารถ
ลงเลือกใหม่ได ้

 
 

Step 4  ส่งหลกัฐานการสมคัรสอบออนไลน์ ตามตวัอยา่งรูป ดงัน้ี 
 

 
 
 

รหสัประจ าตวั : กรอก รหสัประจ าตวั  ตวัอยา่ง  580046 
1.รูปถ่าย 1 น้ิว : เลือกไฟลรู์ปถ่าย Save เป็น jpg  ตั้งช่ือไฟล ์ รหสัประจ าตวั_1    
(ตวัอยา่ง  580046_1.jpg) 
(หมายเหตุ : รูปถ่ายขอให้เลือกรูปท่ีสุภาพ เน่ืองจากใชข้ึ้นเป็นขอ้มูลทะเบียนประวติัสมาชิก) 
2.Slip ค่าธรรมเนียม : เลือกไฟลใ์บโอนเงิน  Save เป็น jpg ตั้งช่ือไฟล ์  รหสัประจ าตวั_2    
(ตวัอยา่ง  580046_2.jpg) 
เม่ือแนบไฟล ์2 ไฟลเ์รียบร้อยแลว้ โปรแกรมจะให้ตรวจสอบภาพท่ีส่งหลกัฐานโดยให้ใส่รหสัประจ าตวั ดงัน้ี 

ตรวจสอบภาพท่ีส่งโดยใส่รหัสประจ าตัว :                Submit  
 

ให้ผูส้มคัร กรอก รหสัประจ าตวั  แลว้ กด  Submit โปรแกรมจะแสดงหลกัฐานท่ีแนบคือ รูปและใบโอนเงิน  เม่ือเรียบร้อย
แลว้ ไปท าขั้นตอนต่อไป  Step 5  เลือกสนามสอบ    
หมายเหตุ : ถ้าโปรแกรมไม่แสดงหลักฐานท่ีแนบ  ผู้สมัครต้องท าขัน้ตอน Step 4 ส่งหลักฐานการสมัครสอบออนไลน์
ใหม่อีกคร้ัง  เน่ืองจากการแนบไฟล์ล้มเหลว ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ 
 
 

Step 5 การเลือกสนามสอบ (เน่ืองจากมีสนามสอบเพียงแห่งเดียว จึงไม่มีการเลือกสนามสอบ) 

สนามสอบ คือ กรุงเทพมหานคร   

/เม่ือผูส้มคัร... 
 
 
 

580046 
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เม่ือผูส้มคัรสอบท าตามขั้นตอนครบถว้นแลว้  ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์สมคัรสอบ ภายหลงัส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย ์7 วนัท าการ   
 

    ภายหลงั 7 วนัให้คลิก  banner ดงัรูป 
    โปรแกรมจะแสดงรายช่ือผูส้มคัรให้ตรวจสอบสถานะ 

 
 

 

หมายถึง ส่งเอกสารครบถว้น มีสิทธ์ิเขา้สอบได ้
 

หมายถึง ส่งเอกสารไม่ครบถว้นไม่มีสิทธ์ิเขา้สอบ 

หมายถึง รอเอกสารเช่น  หนงัสือรับรองอนมุตัิการจบไมมี่  มีสิทธ์ิเขา้สอบได ้
 

 
 

ให้ผูส้มคัร กรอก รหสัประจ าตวั กด Submit  โปรแกรมจะแสดงให้ทราบ รายช่ือผูส้มคัรสอบ วิชาท่ีเลือกสอบ และสนาม
สอบ  หากครบ ถือวา่การสมคัรออนไลน์เรียบร้อยแลว้ ดงัตวัอยา่ง 

 
 

หมายเหตุ : หลงัจากสมคัรสอบออนไลน์เรียบร้อยแลว้ ผูส้มคัรตอ้งส่งหลกัฐานการสมคัรสอบตามขอ้ 2 
และขอ้ 3 มายงัสภากายภาพบ าบดัก่อนปิดรับสมคัรสอบวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 ไม่เช่นนั้นถือวา่การสมคัรสอบเป็นโมฆะ 
ท่านจะไม่มีสิทธ์ิสอบความรู้ฯคร้ังท่ี 3/2558 

“ส านกังานเลขาธิการสภากายภาพบ าบดั  ภายในส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  เลขท่ี 120 หมู่ 3 
ชั้น 2 อาคาร B  ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 ถนนแจง้วฒันะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลกัส่ี  
กรุงเทพมหานคร 10210” (โปรดจ่าหนา้ซองเอกสารตามท่ีระบุให้ชดัเจนดว้ย หากไม่จ่าหน้าซองตามท่ีระบุไว ้เอกสารจะ
ไม่ถึงส านกังานเลขาธิการสภาฯ) 

/ขอ้ 6 
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ข้อ  6  วนั และเวลาสอบ                       
วนัเสาร์ที ่ 19  กนัยายน  2558 
09.00 –  12.00 น.    วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบ าบดั    (ขอ้สอบ 100 ขอ้) 
13.30 –  16.30 น.    วิชากายภาพบ าบดัในโรคและภาวะต่าง ๆ   (ขอ้สอบ 100 ขอ้) 
วนัอาทติย์ที ่ 20  กนัยายน  2558 
09.00 –  10.30 น.    วิชากฎหมาย  จรรยาบรรณ และการบริหารงาน  (ขอ้สอบ 50 ขอ้)  

 

ข้อ  7  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 
ผูส้มคัรสอบสามารถตรวจรายช่ือ เลขท่ีนัง่สอบ และสนามสอบ ไดท่ี้เวบ็ไซตส์ภากายภาพบ าบดั 

www.pt.or.th/  ตั้งแต่วนัท่ี  14  กนัยายน  2558  เป็นตน้ไป 
 

จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทัว่กนั                        
                                                                                           
                                                                             ประกาศ  ณ  วนัท่ี   5   สิงหาคม  พ.ศ. 2558       

           กานดา   ชยัภิญโญ                            
             (ผศ.ดร.กานดา   ชยัภิญโญ) 

                                     นายกสภากายภาพบ าบดั      
               


