
 
 

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด 
เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู ประจําป 2565 

………………………… 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33(1) แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542           
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2556 ใหผูท่ีไดรับปริญญาสาขา
กิจกรรมบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัดรับรอง มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด และตองสอบความรูตามหลักเกณฑ  วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัดกําหนด 
 คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัดจึงออกประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด เรื่อง
การรับสมัครและการสอบความรู เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด 
ประจําป 2565 ไว ดังนี้  

ขอ 1.  คุณสมบัติและความรูในวิชาชีพ 
          ผูมีสิทธิขอสอบความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา 

กิจกรรมบําบัด ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 1.1   มีอายุไมต่ํากวา  20 ปบริบูรณ (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัครสอบ) 

1.2  เปนผูมีความรูในวิชาชีพตามมาตรา 33(1) แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ.2542  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2556  คือเปนผูไดรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขากิจกรรมบําบัดจากสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขากิจกรรมบําบัดรับรอง 

1.3  ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหาย  ซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย 
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 

1.4  ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีท่ีคณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจะนํามาซ่ึง 
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 

1.5  ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ 
1.6  ไมเปนโรคท่ีคณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนดวาไมสมควรใหประกอบโรคศิลปะ 

ไดแก โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  วัณโรคในระยะอันตราย           
โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม  โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพ
พิจารณาเห็นวาเปนอุปสรรคตอการประกอบวิชาชีพกิจกรรมบําบัด 
  1.7  ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
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ขอ 2.  หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
          2.1  กรอกคํารองขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ  และลงลายมือชื่อ     

ผูยื่นคํารองขอข้ึนทะเบียนฯ  จํานวน 1 ชุด (ตามแบบ กบ.1) 
           2.2  รูปถายหนาตรง ทาปกติ ไมสวมหมวก หรือแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 
จํานวน 3 รูป หามใชรูปถายชนิดโพลาลอยดหรือรูปถายท่ีไมไดมาตรฐาน 
           2.3  สําเนาภาพถายทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ   
           2.4  สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ   
   2.5  สําเนาภาพถายใบปริญญาในสาขากิจกรรมบําบัด จํานวน  1  ฉบับ 
    - กรณีสําเร็จการศึกษาแลว แตยังไมไดรับปริญญาบัตร  ใหแนบหนังสือรับรองคุณวุฒิ         
วาสําเร็จการศึกษาในสาขากิจกรรมบําบัดฉบับจริงจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันการศึกษาท่ีศึกษาอยู  
        - กรณีผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม ไดแก 
             1)  สําเนาใบรายงานผลการศึกษาในสาขากิจกรรมบําบัด จํานวน 1 ฉบับ  
      2) หนังสือรับรองสถาบันการศึกษา จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด  
                                      จํานวน 1 ฉบับ 
             3) สําเนาภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัดจากประเทศ 
          ท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีเปนผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทย)  
                                            จํานวน 1 ฉบับ 

     2.6  หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ (ตามแบบท่ีกําหนดทายประกาศนี้)  จํานวน 1 ฉบับ  
พรอมประทับตราสถานพยาบาล ท่ีทานไปรับการตรวจสุขภาพ                   

    2.7  หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจําเปน เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
ทะเบียนสมรส เปนตน 

     2.8  ซองจดหมายยาวขนาด 11 x 23 เซนติเมตร ท่ีจาหนาซองถึงตัวทานเอง จํานวน 1 ซอง      
(โดยติดแสตมป  30 บาท)  และแนบแบบตอบรบัในประเทศ (ป.133 ก.) ของไปรษณียไทย โดยกรอกขอความตาม
ตัวอยางท่ีแนบทายประกาศนี้ 
                    2.9  เงินคาธรรมเนียมสอบ  จํานวน 1,050 บาท  (ท้ังนี้ผูสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง
และแนบหลักฐานประกอบการยื่นสมัครสอบใหถูกตองและครบถวน   เม่ือชําระเงินแลว จะไมมีการคืนเงิน
คาธรรมเนียมให ไมวากรณีใดๆ)  

 ** ผูสมัครตองลงนามรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ  **           
 

ขอ 3.  การรับสมัครสอบ และสถานท่ีรับสมัคร  มีดังนี้ 
                    3.1 กรณีย่ืนคํารองผานทางระบบออนไลน ท่ีเว็บไซต https://mrd-hss.thaijobjob.com โดยให 
 - บันทึกขอมูลการสมัคร (เปดระบบใหบันทึกไดตั้งแตวันท่ี 1 – 15 กรกฎาคม 2565)   
แลวใหผูสมัครสั่งพิมพแบบฟอรมการชําระคาธรรมเนียมสอบ และนําไปชําระท่ีเคานเตอรธนาคารกรุงไทยทุกสาขา     
ท่ัวประเทศ (เสียคาธรรมเนียมธนาคารจํานวน 30 บาท) โดยสามารถชําระไดตั้งแตวันท่ี 1 – 16 กรกฎาคม 2565     
ภายในเวลาทําการของธนาคาร  

https://mrd-hss.thaijobjob.com/
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 - พิมพคํารองขอข้ึนทะเบียนฯ ท่ีไดบันทึกทางเว็บไซดแลวนั้น และลงลายมือชื่อผูยื่นคํารอง  
พรอมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตามขอ 2. และหลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบ  จัดสงเอกสาร 

หลักฐานการสมัครสอบมาทางไปรษณียไทย ตามท่ีอยูทายนี้ โดยตองจัดสงใหถึงกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
ภายในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565     
 
 
 
 
 
 

                     

                    

                    3.2  กรณีย่ืนคํารองดวยตนเอง สามารถยื่นคํารองฯ พรอมเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ไดท่ี 
ศูนยบริการแบบเบ็ดเสรจ็ ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ซอยสาธารณสุข 8) กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท   ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี  โดยยื่นไดตั้งแตวันท่ี 1 – 20 กรกฎาคม 2565  
ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี โทร. 02 193 7079           

 
          ขอ 4.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ 
      วันท่ี 4  สิงหาคม 2565  ทางเว็บไซตของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
  ท่ี  https://mrd-hss.moph.go.th 
  
 

 ขอ 5.  วัน เวลา สถานท่ีสอบ และวิชาสอบ   
  วันอาทิตยท่ี 14 สิงหาคม  2565    ณ หองประชุม 1  ชั้น 9  อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       
(ซอยสาธารณสุข 8)  กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท   ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 

  เวลา 09.00 – 12.00 น.   
หมวดวิชาท่ี 1 สวนท่ี 1  วิชาความรูพ้ืนฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด 

                     เปนขอสอบปรนัย 90 ขอ   คะแนนเต็ม 90 คะแนน 
 

หมวดวิชาท่ี 1 สวนท่ี 2   วิชาความรูเฉพาะทางวิชาชีพกิจกรรมบําบัด 
        เปนขอสอบปรนัย 80 ขอ     คะแนนเต็ม 80 คะแนน  

เนื้อหาท่ีออกประกอบดวย 4 ดาน คือ ผูหยอนสมรรถภาพทางกาย 
เด็ก  ผูสูงอายุ  และจิตสังคม 
 
 

ที่อยูจัดสง... 
กลุมสงเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ  
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ชั้น 5) 
กระทรวงสาธารณสุข  
ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง   
จ.นนทบุรี 11000 

                           (สมัครสอบสาขากิจกรรมบําบัด ป 2565) 

 

http://www.mrd-hss.moph.go.th/
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เวลา 13.00 – 14.00 น.  
หมวดวิชาท่ี 1 สวนท่ี 3  วิชาเจตคติ  แนวทางการพัฒนาวิชาชีพกิจกรรมบําบัด 

เปนขอสอบอัตนัย 1 ขอ    คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
 

เวลา 14.15 – 15.45 น.   
หมวดวิชาท่ี 2    วิชากฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
    แหงวิชาชีพ เปนขอสอบปรนัย 50 ขอ  

คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
เนื้อหาท่ีออก คือ 
1.) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการรักษา     

            จรรยาบรรณแหงวิชาชีพของผูประกอบโรคศิลปะ 
            พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
      วาดวยขอจํากัดและเง่ือนไขในการประกอบโรคศิลปะ 
      ของผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด พ.ศ. 2552  
      (10 ขอ 10 คะแนน) 

2.) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  
             และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (25 ขอ 25 คะแนน)   

3.) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
                  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (15 ขอ 15 คะแนน) 
 

** ผูสมัครสอบตองเขาหองสอบตามเวลาท่ีกําหนดไว หรือถามาแสดงตัวท่ีหองสอบหลังจากเริ่มทําการสอบไปแลว
เกิน 30 นาที ถือวาผูสมัครสอบหมดสิทธิสอบในวิชานั้น เวนแตมีเหตุจําเปนซึ่งตองมีหลักฐานมาแสดง
ตอคณะกรรมการอํานวยการสอบ เพ่ือประกอบการพิจารณา** 
 

 ขอ 6. เอกสารท่ีจะตองนํามาในวันสอบ  
          6.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ (ท่ียังไมหมดอายุ) 
          6.2 อุปกรณท่ีใชในการสอบ  ไดแก  ดินสอ 2 B,  ยางลบดินสอ และปากกาสีน้ําเงิน 

           ขอ 7. เกณฑการตัดสินผลการสอบ  
    7.1 ผูสอบผานตองไดคะแนนสอบของวิชาในหมวดวิชาท่ี 1 ประกอบดวยสวนท่ี 1  สวนท่ี 2 และ
สวนท่ี 3 รวมกันไมต่ํากวารอยละ 60  และ 

                   7.2 ผูสอบตองไดคะแนนหมวดวิชาท่ี 2 ไมต่ํากวารอยละ 60  จึงจะถือวาสอบผาน 
                   7.3 การเก็บคะแนน ผูสอบตองไดคะแนนในหมวดวิชาท่ี 1 ไมต่ํากวารอยละ 60 หรือตองได
คะแนนในหมวดวิชาท่ี 2 ไมตํ่ากวารอยละ 60 จึงจะสามารถเก็บคะแนนในหมวดวิชานั้นๆ ไวได  โดยสามารถเก็บ
คะแนนไวไดไมเกิน 3 ครั้งของการประกาศสอบตอเนื่องกัน  นับตั้งแตเริ่มมีการเก็บคะแนนครั้งแรก หากครบกําหนด
ดังกลาวแลวยังไมสามารถสอบผานทุกหมวดวิชา การเก็บคะแนนนั้นเปนอันสิ้นสุดลง และจะตองเริ่มตนสอบใหมทุก
หมวดวิชา 
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           ขอ 8.  การประกาศผลสอบ 
       ประกาศผลสอบในวันท่ี 25 สิงหาคม 2565  ทางเว็บไซตกองสถานพยาบาลและการประกอบ            
โรคศิลปะ  ท่ี http://www.mrd-hss.moph.go.th (ไมแจงผลสอบทางโทรศัพท) 

      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                                                    ประกาศ ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2565 
 
   
 
 (นางกัญญาลักษณ  ณ รังษี )                

                      ประธานกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด 

หมายเหตุ   กรณีสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีการเปลี่ยนแปลงไป     
จนมีความจําเปนตองเลื่อนกําหนดการตางๆ ท่ีประกาศไวในฉบับนี้ หรือตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสอบ นั้น  
คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัดจะมีประกาศใหผูสมัครสอบทราบ  จึงขอใหผูสมัครสอบโปรดติดตาม 
ขาวสารและความคืบหนาของการดําเนินการจัดสอบทางเว็บไซตกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ      
ท่ี http://www.mrd-hss.moph.go.th  อยางตอเนื่อง     
              ท้ังนี้ คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัดรวมกับกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ       
จะดําเนินการจัดสอบโดยถือแนวทางปฏิบัติตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด 

              หากมีปญหาการปฏบิัติตามประกาศนี้  ใหถือมติของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด เปนท่ีสุด 
     

http://www.mrd-hss.moph.go.th/
http://www.mrd-hss.moph.go.th/


                                                                                                                                              
กบ.1 

 

คํารองขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด 
 

เขียนที่....................................................................... 
วันที่....................เดือน.......................................พ.ศ................ 

  

1. ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................................อายุ..................ป เกิดวันที่............. 
เดือน.....................พ.ศ........... สัญชาติ............เลขประจําตัวประชาชน 
เลขหนังสือเดินทางของบุคคลตางดาว  
อยูเลขที่.........................ซอย...........................................ถนน..............................หมูที่.............ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย....................หมายเลขโทรศัพท........................... 
ที่อยูที่สามารถติดตอได อยูเลขที่...............ซอย..........................ถนน.......................หมูที่.............ตําบล/แขวง........................ 
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย....................หมายเลขโทรศัพท........................... 
หมายเลขโทรศัพท (มือถือ).............................................................. 
 2. มีความรูในวิชาชีพโดยไดรับการศึกษาและไดรับปริญญา หรือ ประกาศนียบตัรเทียบเทาปริญญา สาขา
กิจกรรมบําบัด จาก..................................................................................................เมื่อ พ.ศ. ................................................. 
 3. เคยไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะ สาขา................................................................................................... 
ประเภท...................................................................จากประเทศ...........................................................เมื่อ พ.ศ. ................... 
 4. ประสงคขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบําบัด 
 5. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
  ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหายซึ่งสรางความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
  ไมเคยตองโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดทีี่อาจนาํมาซึง่ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชพี 
  ไมเปนผูติดยาเสพตดิใหโทษ  
 6. ขาพเจาไดแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี ้

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือสําเนาบัตรพนักงานของรัฐ 
กรณีเปนคนตางดาวตองมีหนงัสอืเดินทางหรือเอกสารคนตางดาว 

  สําเนาทะเบียนบาน หรือหลักฐานแสดงถ่ินที่อยูในประเทศไทยกรณีเปนคนตางดาว 
  สําเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบตัรเทียบเทาปริญญา 
  หนังสือแสดงผลการสอบผานความรูจากคณะกรรมการวิชาชีพ (ถามี) 
  หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
  ภาพถายขนาด 1 นิ้ว แตงกายสภุาพ หนาตรง คร่ึงตัว ทาปกติ ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา 
  ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 ภาพ (ตองไมเปนภาพถายโพลาลอยด) 
  สําเนาใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะจากตางประเทศสําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ  

ซึ่งมิไดมีสัญชาตไิทย 
หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) ..................................................................................... 
 

      ลายมือชื่อ.........................................................ผูยื่นคํารอง 
      (..............................................................) 

 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด ไดออกใบอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปะ  
เมื่อวันที่..............เดือน..................................พ.ศ............... หมดอายุวันที่..............เดือน..................................พ.ศ............... 
ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่........................................................... 
ผูลงนามในใบอนุญาต 
   (                                )   (                                ) 
      กรรมการและเลขานุการ      ประธานกรรมการวิชาชีพ 

ภาพถาย 
ขนาด 1 นิ้ว 

เลขรับท่ี......................  วันท่ี.............................. 
ลงชื่อ..................................................ผูรับคํารอง 



หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ 
เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 

 
                       เขียนที่……………………………………………….. 

………………………………………………………. 
วันที่………เดือน…………..………………พ.ศ. ……….. 

 
 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………… 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใบอนุญาตเลขท่ี……….............….ออกให้ ณ วันที่.……เดือน……...………พ.ศ. ......... 
ได้ท าการตรวจร่างกาย(นาย/นาง/นางสาว)  ……………………………….……………………………………………….……..      
เมื่อวันที่ …………เดือน…………….…………….……………พ.ศ. ………………แล้ว 

ส่วนที่ 1  
นาย/นาง/นางสาว……………………..…………………………………ปราศจากโรค  ดังต่อไปนี้ 
(1)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(2)  วัณโรคในระยะอันตราย 
(3)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(4)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
ส่วนที่ 2  
กรณีท่ีแพทย์ตรวจพบโรคอ่ืนๆซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกอบโรคศิลปะ  

 (โปรดระบุ)…………………………………………………..………………………………………………………………………………….. 
……………………………..…………………………………………………………………….…………………………………………………… 

        
(ลงนาม)……………………………………………… 

(…………………………………………….) 
                                                                                           แพทย์ผู้ตรวจ 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  กรุณาประทับตราสถานพยาบาลที่ออกหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพด้วย 
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