รายละเอียดแนบท้ ายประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ เพื่อขอขึน้ ทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 3/2562
------------------------------------------การสอบความรู ้ เ พื่ อ ขอขึ้ นทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ นผู ป้ ระกอบวิ ช าชี พ กายภาพบํา บัด กํา หนด
รายละเอียดประกอบการสอบ และการขอรับใบอนุญาต ดังนี้
ตารางสอบ
วันที่สอบ
21 กันยายน 2562
21 กันยายน 2562
22 กันยายน 2562

เวลาสอบ
รหัสและ วิชาสอบ
09.00 – 12.00 น. 02 วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบําบัด
13.30 – 15.00 น. 01 วิชากฎหมายจรรยาบรรณและการบริ หารงาน
09.00 – 12.00 น. 03 วิชากายภาพบําบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ

คะแนน
100
100
100

วิธีการสอบ
การสอบจะใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย
วิธีการนําเลขที่นั่งสอบรหัสข้ อสอบและ หมายเลขชุ ดข้ อสอบในแบบทดสอบ ไปเติมลงในช่องรหัสเลขที่นั่งสอบใน
กระดาษคําตอบ
(ตัวอย่ าง) เลขที่นั่งสอบ 610305001 ได้ รับแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบ ดังรู ป

แบบทดสอบ
สภากายภาพบําบัด

รหัส
0101
ข้ อสอบ

เพื่อขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ ... / 25 ...
วิชา .................
วันที่ ............................................... เวลา ..............................

กระดาษคําตอบ

แบบทดสอบหมายเลข
1001

ใช้แบบทดสอบหมายเลข
S1…1001..…

S2…………

S3…………

S4…………

ชื่อ-สกุล…………………………………….
รหัสเลขที่นง่ั สอบ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

0 1 0 1 6 1 0 3 0 5 0 0 1
การลงเลขรหัสข้อสอบ
การลงเลขที่นง่ั สอบ

ว่าง
ช่องที่ 1-4 ให้นาํ รหัสข้อสอบ มุมบนขวา แถว 1 (ในตัวอย่างคือ 0101) มาใส่
ช่องที่ 5-13 ให้นาํ เลขที่นงั่ สอบ 9 หลัก (ในตัวอย่างคือ 610305001) มาใส่

การลงหมายเลขแบบทดสอบ ให้นาํ ตัวเลขในช่อง แบบทดสอบหมายเลข(ในตัวอย่างคือ 1001) มาใส่ ในช่อง S1
/สนามสอบ...

-2สนามสอบ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุ งเทพมหานคร
ห้อง 605, ห้อง 705 และห้อง 805
อาคาร 14 อาคารเรี ยนรวม
ข้ อปฏิบัตใิ นการเข้ าสอบ
เพื่อให้การสอบความรู ้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย ผูม้ ีสิทธิ์ สอบทําความเข้าใจถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด ดังนี้
1. ผูเ้ ข้าสอบต้องแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย
ชาย สวมเสื้ อมีปกสี สุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุม้ ส้นไม่สวมกางเกงยีนส์
หญิง สวมเสื้ อเชิ้ตหรื อเสื้ อสุ ภาพ กระโปรงคลุมเข่า หรื อกางเกงขายาวเท่านั้น
รองเท้าหุม้ ส้นไม่ สวมกางเกงยีนส์
2. ให้ผเู ้ ข้าสอบตรวจดูเลขที่นง่ั สอบและแผนผังเลขที่นงั่ สอบก่อนเข้าห้องสอบ และเข้าห้องสอบเมื่อ
ได้รับอนุญาต
3. อนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบนํากระเป๋ า ตําราเรี ยนหรื อเอกสารใด ๆ และเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์สื่อสารทุก
ชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นต้น เข้าห้องสอบได้ แต่ตอ้ งปิ ดเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด นําไปวาง
ด้านหน้าภายในห้องสอบบริ เวณที่กรรมการคุมสอบจัดไว้ให้ โดยกรรมการคุมสอบไม่มีการรับฝากใด ๆ ทั้งสิ้ น
4. ให้ผเู ้ ข้าสอบมาถึงอาคารสอบก่อนเริ่ มต้นเวลาสอบไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที เพื่อตรวจสอบเลขที่นง่ั สอบ
และแผนผังเลขที่นง่ั สอบ และความเรี ยบร้อยอื่นๆ ก่อนเข้าห้องสอบ
5. กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบเข้าห้องสอบ เมื่อพ้นเวลา 30 นาที นับแต่เวลาเริ่ มทําการ
สอบ เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นอันสมควรอาจได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการคุมสอบให้เข้าห้องสอบได้เป็ นการ
ชัว่ คราวเป็ นรายกรณี
6. ผูเ้ ข้าสอบต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ เพื่อลงลายมือชื่อในบัญชีผเู ้ ข้า
สอบ เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ น กรรมการคุมสอบอาจอนุญาตให้ใช้บตั รอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายและ
เลขที่บตั รประชาชนในบัตรดังกล่าวด้วย หากไม่มีบตั รใดยืนยันตน กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบเข้า
ห้องสอบ และห้ามให้ผอู ้ ื่นเข้าสอบแทน รวมทั้งการปลอมแปลงบัตร หรื อเอกสารใด ๆ
7. กรณี มีเหตุสุดวิสยั มาสายเกินเวลา 30 นาที ไม่มีบตั รประจําตัวประชาชนและบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขที่บตั รประชาชนในบัตร แต่งกายไม่สุภาพเรี ยบร้อย ผูเ้ ข้าสอบต้องเขียนใบคําร้องขอเข้า
ห้องสอบเสนอต่อประธานคณะกรรมการคุมสอบ
8. ให้ใช้ดินสอดํา 2B ในการระบายรหัสเลขที่นง่ั สอบ และคําตอบ ให้ถูกต้อง โดยระบายให้ดาํ เต็มวง
และใช้ปากกาหมึกแห้งเฉพาะสี น้ าํ เงินหรื อสี ดาํ เพื่อลงนามในบัญชีผเู ้ ข้าสอบ
9. ห้ามส่ งเสี ยง แสดงสัญญาณ หรื อการกระทําใดที่ส่อเจตนาทุจริ ตในขณะทําการสอบ

/10. กรรมการ...
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10. กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบออกจากห้องสอบได้ ในกรณี ดงั นี้
10.1 วิชากฎหมาย จรรยาบรรณ และการบริ หารงาน (วิชา 01) กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้ผเู ้ ข้า
สอบออกจากห้องสอบได้กต็ ่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว 60 นาที นับแต่เริ่ มสัญญาณให้เข้าสอบ
10.2 วิชาเทคนิ คและวิธีการทางกายภาพบําบัด (วิชา 02) และวิชากายภาพบําบัดในโรคและภาวะ
ต่าง ๆ (วิชา 03) กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว 90 นาที
นับแต่เริ่ มสัญญาณให้เข้าสอบ
11. ห้ามผูเ้ ข้าสอบนําข้อสอบหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
12. ผูเ้ ข้าสอบที่ฝ่าฝื นตามข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 หรื อข้อ 9 จะถูกระงับการสอบวิชานั้นทันทีหรื อไม่
ให้สอบเฉพาะวันนั้น หรื อถูกปรับตก หรื อไม่ได้รับการตรวจข้อสอบหรื อถูกหักคะแนน ตามควรแก่กรณี โดยให้อยู่
ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการคุมสอบ
13. หากผูเ้ ข้าสอบทุจริ ต หรื อกระทําการส่ อว่าทุจริ ต จะถูกระงับการสอบ และปรับตกวิชานั้นทันที
14. หากผูเ้ ข้าสอบระบายรหัสเลขที่นงั่ สอบไม่ถูกต้อง จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคําตอบ และสอบตก
วิชานั้นทันที
การประกาศผลสอบ
สภากายภาพบําบัดจะประกาศผลสอบในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เฉพาะผูท้ ี่ส่งหลักฐานประกอบการ
สมัครสมาชิกสภากายภาพบําบัดและการสมัครสอบขึ้นทะเบียนครบถ้วนและถูกต้องทุกรายการเท่านั้น โดยประกาศ
ทางเว็บไซต์สภากายภาพบําบัด http://164.115.42.51/PTCouncil/ ทั้งนี้ กําหนดการวันประกาศผลสอบอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ผูท้ ี่สอบผ่านทั้ง 3 วิชา ให้ตรวจสอบรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดและรายละเอียดอื่น ๆ ได้ทางเว็บไซต์สภากายภาพบําบัด
คณะกรรมการพิจารณาผลสอบตามหลักเกณฑ์ “ข้อบังคับสภากายภาพบําบัดว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู ้เพื่อ
ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2549”
สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
(นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์)
นายกสภากายภาพบําบัด

