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FAQ เกี่ยวกับการสมัครสอบความรู้ 
เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด คร้ังที่ 2/2564 

------------------------------------- 
➤ จบจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดภาคเหนือแต่ทะเบียนบ้านอยู่ภาคใต้ และปัจจุบันยังพักอาศัย
อยู่ในจังหวัดภาคเหนือ สามารถเลือกสนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้หรือไม่ และต้องใช้หลักฐานอะไร
แสดงก่อนเข้าห้องสอบ  
ตอบ  

1. กรณีป ัจจ ุบ ันจนถ ึงว ันเข ้าสอบย ังพ ักอาศ ัยในจ ังหว ัดเช ียงใหม่ สามารถเล ือกสนามสอบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ โดยหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าสอบคือ 

● หนังสือรับรองการกักตัว และแบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้สมัคร
สอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2564 ที่ กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 และ 2 และบันทึก 
timeline เป็นเวลา 14 วัน ครบถ้วนแล้ว 

● สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้การรับรองการกักตัวพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา 

● แบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อ COVID-19 สำหรับผู้เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ
กายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2564 (รับแบบฟอร์มเพ่ือกรอกข้อมูลได้ที่หน้าห้องสอบ) 

2. กรณีปัจจุบันจนถึงวันเข้าสอบยังพักอาศัยใน 17 ทางภาคเหนือ (ยกเว้น อ.แม่สอด จังหวัดตาก) 
สามารถเลือกสนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ โดยหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าสอบคือ 

● หนังสือรับรองการกักตัว และแบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้สมัคร
สอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2564 ที่กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 และ 2 และบันทึก 
timeline เป็นเวลา 14 วัน ครบถ้วนแล้ว  

● สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้การรับรองการกักตัวพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา 

● แบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อ COVID-19 สำหรับผู้เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ
กายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2564 (รับแบบฟอร์มเพ่ือกรอกข้อมูลได้ที่หน้าห้องสอบ) 

● หลักฐานการลงข้อมูลใน CM-CHANA ไม่น้อยกว่า 24 ชม ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ และ
ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที ่ได้รับแจ้งจาก CM-CHANA โดยอาจใช้ภาพจากการ caption หน้าจอ
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ได้รับแจ้งจาก CM-
CHANA 

 
 

 
 
 
 

กรณีที่ปัจจุบันถึงวันเข้าสอบพักอาศัยอยู่ใน จังหวัดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดเชียงใหม่ และ 17 จังหวัด
ภาคเหนือ ไม่สามารถเลือกสนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  
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➤ ผู้สมัครสอบที่พักอาศัยท่ีใดบ้างท่ีสามารถเลือกสนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ตอบ 

• ผู้สมัครที่พักอาศัยในจังหวัดพิษณุโลก 

• ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ (ที่ไม่ใช่จังหวัดในพื้นที่สีแดง/ แดงเข้ม) ตามประกาศของศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ฉบับล่าสุด 

 

*โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร  
โดยดูจากรายละเอียดเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าห้องสอบ* 

 

➤ ผู้สมัครสอบที่พักอาศัยท่ีใดบ้างท่ีสามารถเลือกสนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

• ผู้สมัครที่พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ 

• ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอ่ืนๆ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ (ยกเว้นอ.แม่สอด จ.ตาก) 
 

*โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โดยดูจากรายละเอียดเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าห้องสอบ* 

 

➤ ผู้สมัครสอบที่พักอาศัยท่ีใดบ้างท่ีสามารถเลือกสนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

• ผู้สมัครที่พักอาศัยในจังหวัดขอนแก่น 

• ผู้สมัครที่เดินทางมาจากพ้ืนที่อ่ืนๆ 

• ผู้สมัครที่เดินทางมาจากพื้นที่พบการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในเขตพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ตามประกาศของศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ฉบับล่าสุด 
 

*โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยดูจากรายละเอียดเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าห้องสอบ* 

 

➤ ผู้สมัครสอบที่พักอาศัยที ่ใดบ้างที ่สามารถเลือกสนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร  วิโรฒ 
(องครักษ)์ 

• ผู้สมัครที่พักอาศัยในจังหวัดนครนายก 

• ผู้สมัครที่เดินทางมาจากพ้ืนที่อ่ืนๆ 

• ผู้สมัครที่เดินทางมาจากพื้นที่พบการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในเขตพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ตามประกาศของศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ฉบับล่าสุด 

 

*โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 
 โดยดูจากรายละเอียดเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าห้องสอบ* 
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➤ ได้รับวัคซีนอะไรบ้างท่ีสามารถเข้าสอบได้ และต้องฉีดวัคซีนนานแค่ไหน และใช้หลักฐานการได้รับ
วัคซีนอะไรได้บ้าง 

ตอบ 
1. วัคซีนที ่สามารถใช้เป็นหลักฐานการเข้าสอบคือ  Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm และที่

องค์การอาหารและยา (อย.) ให้การรับรองแล้ว 
2. ผู้เข้าสอบต้องได้รับวัคซีนก่อนการเข้าสอบตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

• เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน AstraZeneca อย่างน้อย 1 เข็ม อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเข้าห้อง
สอบ  

• หรือ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม ก่อนเข้าห้องสอบ 

• หรือ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนชนิดอื่นๆที่องค์การอาหารและยา (อย.) ให้การรับรองแล้ว อย่าง
น้อย 1 เข็ม อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเข้าห้องสอบ 

• กรณีที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca หรือ Sinopharm หรือวัคซีนชนิดอื่นๆที่องค์การอาหารและ
ยา (อย.) ให้การรับรองแล้ว อย่างน้อย 1 เข็ม แต่ไม่ถึง 2 สัปดาห์ก่อนเข้าห้องสอบให้ยื่นหนังสือ
รับรองการกักตัว และแบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้สมัครสอบใบ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั ้งที ่ 2/2564 ที ่ กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 และ 2 และบันทึก 
timeline เป็นเวลา 14 วัน ครบถ้วนแล้ว 

3. หลักฐานแสดงการได้รับวัคซีนแล้วสามารถใช้เอกสารจาก capture หน้าจอโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ หรือ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ที่มีชื่อของผู้สมัครสอบและวันที่ได้รับวัคซีน  

 
 

➤ กรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้ทางเครื่องบิน และพักค้างคืนในพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินทางไป
สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ต้องมีหนังสือรับรองการกักตัว และ/หรือผลการ
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือไม่  
ตอบ 
1. ผู้สมัครที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 

ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ฉบับ
ล่าสุด แสดงเอกสาร ดังรายละเอียดในข้อ 1, 2 และ 3 

1. เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
• ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกินกว่า 5 วัน ก่อนเข้าห้องสอบ ที่มีผลการตรวจ

เป็นลบ 
• หรือ  เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน AstraZeneca อย่างน้อย 1 เข็ม 2  สัปดาห์ (14 วัน)

ก่อนเข้าห้องสอบ  
• หรือ  เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน Sinovac อย่างน้อย 2 เข็ม ก่อนเข้าห้องสอบ 
• หรือ  เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนชนิดอื่นๆท่ีองค์การอาหารและยา (อย.) ให้การรับรอง

แล้ว อย่างน้อย 1 เข็ม 14 วัน ก่อนเข้าห้องสอบ  
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2. หลักฐานการลงทะเบียนสำหรับผู้เดินทางเข้าพ้ืนที่จังหวัดนครนายก (Nakhon Nayok Safe 

Covid) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddBGG-
1wrnQ5GsUoeDjhTHMHaRPS2RJzsEzyYGgUVlV0hozw/viewform โดยอาจใช้ภาพจากการ 
caption หน้าจอโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ 
 

 
 

3. แบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ
กายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2564 (รับแบบฟอร์มเพ่ือกรอกข้อมูลได้ท่ีหน้าห้องสอบ) 

 
 
2. ผู้สมัครที่เดินทางมาจากพื้นที่อ่ืนๆ แสดงเอกสารดังหมายเลข 1, 2, 3 และ 4 

1. หนังสือรับรองการกักตัว และแบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้สมัคร
สอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2564 ที่กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 และ 2 และบันทึก 
timeline เป็นเวลา 14 วัน ครบถ้วนแล้ว 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้การรับรองการกักตัวพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา 
3. หลักฐานการลงทะเบียนสำหรับผู้เดินทางเข้าพ้ืนที่จังหวัดนครนายก (Nakhon Nayok Safe 

Covid) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddBGG-
1wrnQ5GsUoeDjhTHMHaRPS2RJzsEzyYGgUVlV0hozw/viewform โดยอาจใช้ภาพจาก
การ caption หน้าจอโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ 

 

 
 

4. แบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ
กายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2564 (รับแบบฟอร์มเพ่ือกรอกข้อมูลได้ท่ีหน้าห้องสอบ) 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddBGG-1wrnQ5GsUoeDjhTHMHaRPS2RJzsEzyYGgUVlV0hozw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddBGG-1wrnQ5GsUoeDjhTHMHaRPS2RJzsEzyYGgUVlV0hozw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddBGG-1wrnQ5GsUoeDjhTHMHaRPS2RJzsEzyYGgUVlV0hozw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddBGG-1wrnQ5GsUoeDjhTHMHaRPS2RJzsEzyYGgUVlV0hozw/viewform
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➤ ใบรับรองแพทย์ที่ใช้ประกอบการสมัครสอบมีอายุกี่เดือน  
ตอบ 

1 เดือน โดยในการสมัครครั้งนี้ผู้สมัครสามารถใช้เอกสารใบรับรองแพทย์ที่ตรวจประเมินได้ตั้งแต่เดือน 
พฤษภาคม 2564 
 
 

➤ ใบแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript สามารถใช้ฉบับภาษาอังกฤษได้หรือไม่  
ตอบ 

ใบแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript สามารถใช้ฉบับภาษาอังกฤษได้ 
 
 

➤ กรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่สามารถออกหนังสือรับรองอนุมัติจบได้ทันช่วงสมัครสอบ สามารถใช้
เป็นฉบับท่ีมีการรับรองจากสำนักทะเบียนได้หรือไม่  
ตอบ  

นิสิตนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) หรือ กายภาพบำบัดบัณฑิต ที่ 
สำเร็จการศึกษาแต่ยังไม่ได้รับปริญญา ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติสำเร็จการศึกษาจาก 
สภามหาวิทยาลัย หรือ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาจากคณบดีหรือสำนักงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
โดยเมื ่อได้ร ับเอกสารใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองการจบ
การศึกษา/ปริญญาบัตร แล้ว ผู้สมัครต้องกลับไปอัพโหลดเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ก่อนวันประกาศผล
การสอบ 

 

 

➤ กรณีที ่ผลการศึกษาในบางรายวิชายังไม่แสดงในใบแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript จะ
สามารถสมัครสอบได้หรือไม่ 
ตอบ 

ผู้สมัครสอบสามารถยื่นเอกสารรับรองว่าสอบผ่านครบทุกรายวิชาในหลักสูตรจากคณบดีและเอกสาร

ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับปัจจุบัน โดยเมื่อได้รับใบรับรองสำเร็จการศึกษาจากสภา

มหาวิทยาลัย และใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ผู้สมัครต้องกลับไปอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน ก่อนวันประกาศผลการสอบ  
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➤ กรณีที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดในพื้นที่สีแดง/ แดงเข้ม จะสามารถเลือกสนามสอบที่
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้หรือไม่ และต้องแสดงหลักฐานการกักตัวและการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี 
RT-PCR หรือไม่ 
ตอบ 

ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอ่ืนๆ (ที่ไม่ใช่จังหวัดในพื้นที่สีแดง/ แดงเข้ม) ตามประกาศของศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ฉบับล่าสุด สามารถสมัครสอบที่
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ โดยแสดงเอกสารดังต่อไปนี้  

      1.   หนังสือรับรองการกักตัว และแบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้สมัครสอบ
ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2564 ที่กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 และ 2 และบันทึก timeline เป็น
เวลา 14 วัน ครบถ้วนแล้ว 
      2.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้การรับรองการกักตัวพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา 
      3.หลักฐานการลงทะเบียนใน website Save Phitsanulok  
(http://covid19.plkhealth.go.th/saveplk/web/index.php)   
      4.แบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ
กายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2564 (รับแบบฟอร์มเพ่ือกรอกข้อมูลได้ท่ีหน้าห้องสอบ) 
 

➤ การบันทึก timeline อย่างเดียวสามารถนำมาใช้ยื ่นเพื ่อเข้าสอบได้หรือไม่ และควรบันทึ ก 
timeline ในระหว่างการเดินทางมาสนามสอบอย่างไร (กรณีที่ต้องเดินทางหลายวันติดต่อกัน) 
ตอบ 

1. หนังสือรับรองการกักตัว และแบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้สมัครสอบใบ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2564 ที่กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 และ 2 และบันทึก timeline 
เป็นเวลา 14 วัน ครบถ้วนแล้ว โดยต้องมีการเซ็นชื่อรับรอง โดย อสม. หรือ อสส. หรือ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สามารถใช้เป็นเอกสารในการรับสมัครร่วมกับ
เอกสารอื่นๆ โดยดูจากรายละเอียดเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าห้องสอบ 

2. กรณีมีการเดินทางในการบันทึก timeline  ผู้สมัครสอบต้องบันทึกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยระหว่าง
การเดินทางก็ระบุวิธีการเดินทางท่ีมายังจังหวัดสนามสอบ และระยะเวลาในการเดินทางให้ชัดเจน 

 

➤ กรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง/ แดงเข้ม ไปยังสนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องแสดง
หลักฐานอะไรบ้าง  
ตอบ 

ผู้สมัครที่เดินทางมาจากพื้นที่พบการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในเขตพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ตามประกาศของศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ฉบับล่าสุด เมื่อสมัครสอบสนาม
สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องแสดงเอกสาร ต่อไปนี้ 

http://covid19.plkhealth.go.th/saveplk/web/index.php
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1. หนังสือรับรองการกักตัว และแบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้สมัครสอบ
ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2564 ที่กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 และ 2 และบันทึก 
timeline เป็นเวลา 14 วัน นบัจากวันที่เดินทางออกจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ
พื้นที่ควบคุมสูงสุด ครบถ้วนแล้ว 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้การรับรองการกักตัวพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา 
3. หลักฐานการลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบ QR Code ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

(หรือคลิกที่ https://r7app.moph.go.th/covid-risk-survey/#/risk/main) ก่อนเดินทางมาถึงท่ี
จังหวัดขอนแก่น ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 วัน หรือลงทะเบียนเมื่อมาถึงท่ีพักอาศัยในจังหวัด
ขอนแก่นทันที โดยอาจใช้ภาพจากการ caption หน้าจอโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือ
สื่อสารอื่นๆ 

4.    แบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ  
      กายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2564 (รับแบบฟอร์มเพ่ือกรอกข้อมูลได้ที่หน้าห้องสอบ) 
 

➤ กรณีที่ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนได้ต้องใช้หลักฐานใดทดแทน 
ตอบ 

หลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่าย เช่น พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ ใบขับข่ีที่ยังไม่หมดอายุ เป็น
ต้น กรณีท่ีบัตรประชาชนหาย สามารถใช้หรือใบแจ้งความและหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนได้ 

 

➤ กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปสอบได้ (สมัครสอบสำเร็จแล้ว) จะสามารถทำเรื่องคืนเงินค่าสมัคร
สอบได้หรือไม่ 
ตอบ 

1. ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้  รวมทั้งกรณีที่มีผลการตรวจ 
RT-PCR เป็นบวกก่อนวันสอบ หรือไม่สามารถได้รับวัคซีนตามเงื่อนไขได้ สามารถทำบันทึกแจ้ง
ความประสงค์ขอเก็บค่าสมัครสอบไว้ใช้ในการสอบครั้งต่อไป มายังสภากายภาพบาบัดก่อนถึง
กำหนดวันสอบ 

2. ในกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ผ่านการคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ สามารถทำบันทึกแจ้งความประสงค์
ขอเก็บค่าสมัครสอบไว้ใช้ในการสอบครั้งต่อไปมายังสภากายภาพบาบัดภายใน 1 เดือน หลังจาก
วันสอบ 

 

➤ ผู้สมัครสอบที่มีญาติเข้ามาในพื้นที่องครักษ์ด้วย ญาติทุกคนต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 
ตอบ 
 ผู้สมัครสอบที่มีญาติเข้ามาในพื้นที่องครักษ์ด้วย ญาติทุกคนต้องปฏิบัติตัวเหมือนผู้สมัครสอบ ตามที่
ชี้แจงข้างต้นทุกประการ  หากเป็นไปได้ ขอให้ผู้เข้าสอบเดินทางมาด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การคัดกรอง 


