
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้เพื่อขอขึน้ทะเบียน 
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด คร้ังที่ 2/2563 

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

การสอบความรู้เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ก าหนด
รายละเอียดประกอบการสอบ และการขอรับใบอนุญาต ดงัน้ี 

 

ตารางสอบ 
วนัท่ีสอบ เวลาสอบ รหัสและ วิชาสอบ คะแนน 

18 กรกฎาคม 2563 09.00 – 12.00 น. 02  วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบ าบดั 100 
18 กรกฎาคม 2563 14.00 – 15.30 น.     01  วิชากฎหมายจรรยาบรรณและการบริหารงาน 100 
19 กรกฎาคม 2563 09.00 –  12.00 น.     03  วิชากายภาพบ าบดัในโรคและภาวะต่าง ๆ 100 

 

วิธีการสอบ การสอบจะใชวิ้ธีสอบขอ้เขียนแบบปรนยั 
วิธีการน าเลขที่นั่งสอบรหัสข้อสอบและ หมายเลขชุดข้อสอบในแบบทดสอบ ไปเติมลงในช่องรหัสเลขที่นั่งสอบใน
กระดาษค าตอบ 
(ตัวอย่าง) เลขที่นั่งสอบ  610305001    ได้รับแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ ดังรูป 
 

แบบทดสอบ 
สภากายภาพบ าบัด 

รหัส          0101 
ข้อสอบ     

เพื่อขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั คร้ังที่ ... / 25 ... 
วิชา ................. 

วันที่ ............................................... เวลา .............................. 

แบบทดสอบหมายเลข
1001 

 

กระดาษค าตอบ ใชแ้บบทดสอบหมายเลข 

             S1…1001..… S2………… 

             S3………… S4………… 

ช่ือ-สกุล…………………………………….   
   

รหัสเลขท่ีนัง่สอบ   
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   

 

                                                                   ว่าง 
การลงเลขรหัสขอ้สอบ ช่องท่ี 1-4  ให้น า รหัสข้อสอบ มุมบนขวา แถว 1 (ในตวัอย่างคือ 0101) มาใส่ 
การลงเลขท่ีนัง่สอบ ช่องท่ี 5-13  ให้น า เลขที่นั่งสอบ 9 หลกั (ในตวัอย่างคือ 610305001) มาใส่ 

  
การลงหมายเลขแบบทดสอบ ให้น าตวัเลขในช่อง แบบทดสอบหมายเลข (ในตวัอยา่งคือ 1001) มาใส่ในช่อง S1  

/สนามสอบ... 
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สนามสอบ 
  

รหัส  001 สนามสอบ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ห้อง 232 ชั้น 2 อาคารจุฬาพฒัน์ 2 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ห้อง 234 ชั้น 2 อาคารจุฬาพฒัน์ 2 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

รหัส  002 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ลานอเนกประสงค ์ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

รหัส  003 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
 ห้อง 2-301 อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
 

รหัส  004 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 ห้องประชุมศาสตราจารย ์เกียรติคุณ นายแพทยช์ยัโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 
 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 12 อาคาร 2 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

รหัส  005 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยร์ังสิต 
 ห้อง 248 ชั้น 2 ตึกปิยชาติ 1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
 

รหัส  006 สนามสอบ  มหาวิทยาลยันเรศวร 
 ห้องบรรยาย 3405/1-3405/2 ชั้น 4 อาคารปฏิบตัิการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

รหัส  007 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัพะเยา 
 ห้องปฏิบตัิการทางกายภาพบ าบดั ห้อง AHS2101 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

รหัส  008 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารคณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารคณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

รหัส  009 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
 ห้องประชุม E3B101 อาคาร E3 ชั้น 1 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
 

รหัส  010 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัรังสิต 
 ห้อง 602 ตึก 6 มหาวิทยาลยัรังสิต 
 

รหัส  011 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 ห้อง 41500 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

รหัส  012 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร 
 ห้อง 609 คลินิกกายภาพบ าบดั มศว ชั้น 6 อาคารบริการหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล 
 ห้องสถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

/รหัส 013… 
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รหัส  013 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 ห้อง Med 527-8 ชั้น 5 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ 
 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

รหัส  014 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 ห้อง 2-220 ชั้น 2 ตึกอาคารเรียน มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

รหัส  015 สนามสอบ  วิทยาลยัเซนต์หลุยส์ 
 ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารเซนต์ไมเกิ้ล วิทยาลยัเซนต์หลุยส์ 

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 
 เพ่ือให้การสอบความรู้เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย ผูมี้สิทธ์ิสอบท าความเขา้ใจถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด ดงัน้ี 

1. ผูเ้ขา้สอบตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
  ชาย      สวมเส้ือมีปกสีสุภาพ กางเกงขายาว รองเทา้หุ้มส้นไม่สวมกางเกงยีนส์ 
  หญิง    สวมเส้ือเชิ้ตหรือเส้ือสุภาพ กระโปรงคลุมเข่า หรือกางเกงขายาวเท่านั้น 
                      รองเทา้หุ้มส้นไม่สวมกางเกงยีนส์ 

 2. ให้ผูเ้ขา้สอบตรวจดูเลขท่ีนั่งสอบและแผนผงัเลขท่ีนั่งสอบก่อนเขา้ห้องสอบ และเขา้ห้องสอบเม่ือ
ไดร้ับอนุญาต  
 3. อนุญาตให้ผูเ้ขา้สอบน ากระเป๋า ต าราเรียนหรือเอกสารใด ๆ  และเคร่ืองมือหรืออปุกรณส่ื์อสารทุกชนิด 
เช่น โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี เป็นตน้ เขา้ห้องสอบได ้แต่ตอ้งปิดเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด น าไปวางดา้นหน้า
ภายในห้องสอบบริเวณท่ีกรรมการคุมสอบจดัไวใ้ห้ โดยกรรมการคุมสอบไม่มีการรับฝากใด ๆ ทั้งส้ิน 
 4. ให้ผูเ้ขา้สอบมาถึงอาคารสอบก่อนเร่ิมตน้เวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที เพ่ือตรวจสอบเลขท่ีนัง่สอบ
และแผนผงัเลขท่ีนัง่สอบ และความเรียบร้อยอื่น ๆ ก่อนเขา้ห้องสอบ 
 5. กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้ผูเ้ขา้สอบเขา้ห้องสอบ เม่ือพน้เวลา 30 นาที นบัแต่เวลาเร่ิมท าการ
สอบ เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควรอาจไดร้ับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการคุมสอบให้เขา้ห้องสอบไดเ้ป็นการ
ชัว่คราวเป็นรายกรณี 
 6. ผูเ้ขา้สอบตอ้งน าบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ เพ่ือลงลายมือช่ือในบญัชีผูเ้ขา้
สอบ เวน้แต่มีเหตุจ าเป็น กรรมการคุมสอบอาจอนุญาตให้ใช้บตัรอื่นท่ีทางราชการออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายและ
เลขท่ีบตัรประชาชนในบตัรดงักล่าวดว้ย หากไม่มีบตัรใดยืนยนัตน กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้ผูเ้ขา้สอบเขา้
ห้องสอบ และห้ามให้ผูอ้ื่นเขา้สอบแทน รวมทั้งการปลอมแปลงบตัร หรือเอกสารใด ๆ 
 7. กรณีมีเหตุสุดวิสัยมาสายเกินเวลา 30 นาที ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชนและบตัรอื่นท่ีทางราชการ
ออกให้ท่ีมีรูปถ่ายและเลขท่ีบตัรประชาชนในบตัร แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย ผูเ้ขา้สอบตอ้งเขียนใบค าร้องขอเขา้
ห้องสอบเสนอต่อประธานคณะกรรมการคุมสอบ   
 8. ให้ใช้ดินสอด า 2B ในการระบายรหัสเลขท่ีนั่งสอบ และค าตอบ ให้ถูกต้อง โดยระบายให้ด าเต็มวง 
และใชป้ากกาหมึกแห้งเฉพาะสีน ้าเงินหรือสีด า เพ่ือลงนามในบญัชีผูเ้ขา้สอบ 
  

/9. ห้าม… 
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9. ห้ามส่งเสียง แสดงสัญญาณ หรือการกระท าใดท่ีส่อเจตนาทุจริตในขณะท าการสอบ  
 10. กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้ผูเ้ขา้สอบออกจากห้องสอบได้ ในกรณีดงัน้ี 

10.1  วิชากฎหมาย จรรยาบรรณ และการบริหารงาน (วิชา 01) กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้ผูเ้ขา้
สอบออกจากห้องสอบไดก้็ต่อเม่ือการสอบผ่านไปแลว้ 60 นาที นบัแต่เร่ิมสัญญาณให้เขา้สอบ 
  10.2  วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบ าบดั (วิชา 02) และวิชากายภาพบ าบดัในโรคและภาวะ   
ต่าง ๆ (วิชา 03) กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้ผูเ้ขา้สอบออกจากห้องสอบไดก้็ต่อเม่ือการสอบผ่านไปแลว้ 90 นาที   
นบัแต่เร่ิมสัญญาณให้เขา้สอบ 
 11. ห้ามผูเ้ขา้สอบน าขอ้สอบหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้สอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 12. ผูเ้ขา้สอบท่ีฝ่าฝืนตามขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 หรือขอ้ 9 จะถูกระงบัการสอบวิชานั้นทนัทีหรือไม่
ให้สอบเฉพาะวนันั้น หรือถูกปรับตก หรือไม่ไดร้ับการตรวจขอ้สอบหรือถกูหักคะแนน ตามควรแก่กรณี โดยให้อยู่
ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการคุมสอบ 
 13. หากผูเ้ขา้สอบทุจริต หรือกระท าการส่อว่าทุจริต จะถูกระงบัการสอบ และปรับตกวิชานั้นทนัที  
 14. หากผูเ้ขา้สอบระบายรหัสเลขท่ีนัง่สอบไม่ถูกตอ้ง  จะไม่ไดร้ับการตรวจกระดาษค าตอบ และสอบตก
วิชานั้นทนัที 
 

การประกาศผลสอบ 
 สภากายภาพบ าบดัจะประกาศผลสอบในวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เฉพาะผูท่ี้ส่งหลกัฐานประกอบการ
สมคัรสมาชิกสภากายภาพบ าบดัและการสมคัรสอบข้ึนทะเบียนครบถว้นและถูกตอ้งทุกรายการเท่านั้น โดยประกาศ

ทางเวบ็ไซตส์ภากายภาพบ าบดั www.pt.or.th/  ทั้งน้ี ก าหนดการวนัประกาศผลสอบอาจเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม  
 ผูท่ี้สอบผ่านทั้ง 3 วิชา ให้ตรวจสอบรายละเอียดการขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบดัและรายละเอียดอื่น ๆ  ไดท้างเวบ็ไซตส์ภากายภาพบ าบดั    
คณะกรรมการพิจารณาผลสอบตามหลกัเกณฑ์ “ขอ้บงัคบัสภากายภาพบ าบดัว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การสอบความรูเ้พ่ือ
ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั พ.ศ. 2549” 
 
                                                                                   สมใจ   ลือวิเศษไพบูลย ์                                                             
                                                                               (นางสมใจ   ลือวิเศษไพบูลย)์ 
                                                                                   นายกสภากายภาพบ าบดั 

 


