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คู่มือโปรแกรมสมคัรสอบออนไลน์เพื่อขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตของสภากายภาพบ าบัด 

 

ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

Step1. ผูส้มคัรตอ้งรับรองวา่ ขอ้มูลท่ีไดก้รอก เป็นความจริง 

                            ก่อนลงทะเบยีนประวัติออนไลน์ ผู้สมัครต้องตรวจสอบ ID CARD กบัฐานข้อมูลในระบบ 

   

                     

หากผลลพัธ ์  มีทะเบียนประวติัออนไลนแ์ลว้ไป Step 2 

หากผลลพัธ ์  ให้ลงทะเบียนประวติัออนไลน์ ไปท่ีน่ี 

 

               *  เพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ให้ครบถ้วน เสร็จแล้ว กด บนัทึกข้อมลู  แล้วระบบไปตอ่ Step2  

ใสเ่ลขบตัรปชช. : 

http://cpte.or.th/register/search1.php
http://cpte.or.th/register/insert.php
http://cpte.or.th/register/search1.php
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Step2.  ขั้นตอนตรวจสอบรหัสประจ าตัว  

 

ให้กรอก นามสกุล เสร็จแล้ว กด Submit  ระบบจะแสดงข้อมลูผู้ลงทะเบียน  ให้น าเลขรหสัประจ าตวั 6 หลกั  ใช้เป็น 
ID & Password เพื่อใช้ในการ Log in เข้าสูร่ะบบ หากพบข้อมลูไม่ถกูต้องโปรด!คลิก แก้ไขข้อมลู 
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ในกรณีผูส้มคัร ระบุเฉพาะช่ือ หรือ ใส่ช่ือและนามสกลุ โดยเวน้วรรคไม่ถูกตอ้ง จะไม่ปรากฎขอ้มูลของสมาชิก หาก
ผูส้มคัร ท าการสมคัรใหม่ ดงัตวัอยา่งขา้งล่างน้ี ระบบจะแจง้วา่  

 
Duplicate entry 'กติติพันธ์ุ อรุณพลงัสันติ' for key 2 

 
แสดงว่า มีรายช่ือผู้สมัครอยู่แล้ว ไม่สามารถสมัครซ ้าได้ 
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Step3.  เลือกวิชาสอบข้ึนทะเบียนและรับทราบค่าธรรมเนียม   

ให้ผู้สมคัร กรอก รหัสประจ าตวั  6 หลกั  เลอืกการสอบ   ปี 2558/ และคร้ังที ่: 2       

เลอืกวชิาทีส่อบ และยอดทีช่ าระต้องโอนเงนิ เรียบร้อยแล้ว กด Save  ระบบจะแจ้งยอดช าระเงนิ เข้าบัญชีสภา

กายภาพบ าบดั ธนาคารไทยพาณชิย์ เลขทีบ่ัญชี 074-216645-5 เพือ่เตรียมเอกสารทีจ่ะแนบการสมคัรออนไลน์ในขั้นตอนที ่

4 ต่อไป 

 

 

ในกรณีผู้สมัคร เลอืกสมัครวชิาและยอดช าระเรียบร้อยแล้ว 

หากผู้สมัคร ท าการเลอืกสมัครวชิาใหม่ ระบบจะแจ้งว่า  Duplicate entry '570001' for key 1 ดงัภาพ 

แสดงวา่ มีรายช่ือผูส้มคัรไดเ้ลือกวชิาสอบแลว้ ไม่สามารถเลือกซ ้ าได ้ตอ้งโทรแจง้ทะเบียนสภาเพ่ือลบการเลือกเดิมเพ่ือให้

สามารถลงเลือกใหม่ได ้

 
 



http://cpte.or.th/register    (อ่านให้เข้าใจเพ่ือการปฏิบตัท่ีิถกูต้องตัง้แตค่รัง้แรก) 

Step4.  ส่งหลกัฐานการสมคัรสอบออนไลน์ ตามตวัอยา่งรูป ดงัน้ี 

 

รหสัประจ าตวั : กรอก รหสัประจ าตวั    ตวัอยา่ง  580046 

1.รูปถ่าย 1 น้ิว : เลือกไฟลรู์ปถ่าย  (ไฟลรู์ป Save  เป็น jpg  ตั้งช่ือไฟล ์รหสัประจ าตวั_1    ตวัอยา่ง  580046_1.jpg 

(หมายเหตุ : รูปถ่ายขอใหเ้ลือกรูปท่ีสุภาพ เน่ืองจากใชข้ึ้นเป็นขอ้มูลทะเบียนประวติัสมาชิก) 

2.Slip ค่าธรรมเนียม : เลือกไฟลใ์บโอนเงิน (ไฟลใ์บโอนเงิน Save เป็น jpg ตั้งช่ือไฟล ์รหสัประจ าตวั_2   ตวัอยา่ง  

580046_2.jpg 

เม่ือแนบไฟล ์2 ไฟลเ์รียบร้อยแลว้ โปรแกรมจะใหต้รวจสอบภาพท่ีส่งหลกัฐานโดยใหใ้ส่รหสัประจ าตวั ดงัน้ี 
 

ตรวจสอบภาพทีส่่งโดยใส่รหัสประจ าตัว : 580046
 

Submit  
 

ให้ผู้สมคัร กรอก รหสัประจ าตวั  แล้ว กด  Submit โปรแกรมจะแสดงหลกัฐานท่ีแนบคือ รูปและใบโอนเงิน  เม่ือ

เรียบร้อยแล้ว ไปท าขัน้ตอนตอ่ไป  Step 5  เลือกสนามสอบ    

หมายเหต ุ: ถา้โปรแกรมไม่แสดงหลกัฐานทีแ่นบ  ผูส้มคัรตอ้งท าขัน้ตอน Step 4 ส่งหลกัฐานการสมคัรสอบออนไลน์

ใหม่อีกครัง้  เนือ่งจากการแนบไฟล์ลม้เหลว ถือว่าการสมคัรไม่สมบูรณ์  



http://cpte.or.th/register    (อ่านให้เข้าใจเพ่ือการปฏิบตัท่ีิถกูต้องตัง้แตค่รัง้แรก) 

Step5.  เลือกสนามสอบ[เฉพาะกรณีสนามสอบหลายแห่ง]  ดงัน้ี 

 

เม่ือผูส้มคัรสอบเลือกสนามสอบเรียบร้อยแลว้ กด Order จะแจง้ให้ท่าน ตรวจสถานะการสมคัรสอบ ภายหลงัส่ง

เอกสารทางไปรษณีย ์7วนั  เช่นเดียวกนัหากเลือกสถานท่ีสอบซ ้า ระบบจะแจง้วา่  

Duplicate entry '570001' for key 2 แสดงว่า เลขประจ าตัว 570001 เลอืกสถานท่ีไปว้แล้ว 

หากประสงค์เปลีย่นสถานท่ีสอบ  ต้องโทรแจ้งทะเบยีนสภา 
 

 ภายหลงั 7 วนัให้คลิกbanner ดงัรูป 

 โปรแกรมจะแสดงรายช่ือผูส้มคัรให้ตรวจสอบสถานะ 
 

หมายถึง สง่เอกสารครบถ้วน มีสทิธ์ิเข้าสอบได้ 

หมายถึง สง่เอกสารไมค่รบถ้วน  ไมม่ีสทิธ์ิเข้าสอบ 

                                       หมายถึง รอเอกสารเช่น  หนงัสอืรับรองอนมุตัิการจบไมม่ี  มีสทิธ์ิเข้าสอบได้ 
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ให้ผูส้มคัร กรอก รหสัประจ าตวั กด Submit  โปรแกรมจะแสดงให้ทราบ รายช่ือผูส้มคัรสอบ วิชาท่ีเลือกสอบ และ

สนามสอบ  หากครบ ถือวา่การสมคัรออนไลน์เรียบร้อยแลว้ ดงัตวัอยา่ง 

 

แผนการจัดสอบทัง้ปี ที่เมนู  : ข่าวสาร  ดังรูป 
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ภายหลงัเปิดรอบสอบ เลือกวิชาสอบและ เลือกสถานท่ี  และเอกสารส่งครบถว้น จึงจะมีสิทธิเขา้จดัเลขท่ีนัง่สอบ แลว้

ประกาศหน้าเวบ็ รายช่ือผู้มืสิทธ์ิสอบ คร้ังท่ี....  ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

ประกาศผลการสอบ ปี....  คร้ังที.่../... จ านวนทั้งหมด... คน    สามารถค้นหาได้  ดังตวัอย่าง 
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การขึน้ทะเบียนรับใบอนุญาต 

คลิกเมน ู  

log_in โดยกรอกเลขประจ าตวัผู้สมคัรทัง้2ช่อง  จงึเปิดเปิดโปรแกรมให้เลอืกรายการ จะกรอกเป็นตวัเลข ช าระเงิน

ธรรมเนียมการขึน้ทะเบียน  

 

ระบบจะตอบรับการแจ้ง ขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ 

   ช่ือบัญชี : สภากายภาพบ าบัด 

  

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขท่ีบญัชี 074-216645-5 

สาขา สุขมุวิท ซอย3/1(ออมทรัพย)์ 

เมื่อโอนเงนิค่าธรรมเนียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ให้จัดส่งเอกสาร ดังนี ้มายังท่ีสภากายภาพบ าบัด 

ยื่นค าขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ  

(๑) แบบค าขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (แบบ สกภ.5) จ  านวน 1 ฉบบั  

(๒) ส าเนาใบปริญญาบตัร (ถา้ยงัไม่ไดรั้บใบปริญญาบตัรใหแ้นบหนงัสือรับรองอนุมติัการจบตวัจริงจากสภามหาวิทยาลยั) 

จ  านวน 1 ฉบบั    

(๓) ส าเนาทะเบียนบา้น  จ านวน  1  ฉบบั  

(๔) ส าเนาผลการสอบความรู้ (ประกาศผลสอบเฉพาะหนา้ท่ีแสดงวา่ “มีสิทธ์ิข้ึนทะเบียน”) จ านวน 1 ฉบบั  
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(๕)  รูปถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ตาด า ไม่สวมหมวก ถ่ายไว ้ไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด 1 น้ิว จ  านวน 2 รูป 

(๖)  ซองจดหมายขนาด A4 ติดแสตมป์ 18 บาท จ่าหนา้ซองถึงตวัทา่นเองใหช้ดัเจน เพ่ือส่งใบอนุญาตฯ  

(๗)  สลิปใบโอนเงินค่าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ,ท าบตัรสมาชิก และค่าธรรมเนียมส่งเอกสารทางไปรษณีย ์    

จ านวน 2,150 บาท    จ านวน 1 ฉบบั  

ยื่นค าขอท าบัตรสมาชิกสภากายภาพบ าบัด แนบหลกัฐานดังนี ้ 

(๑) แบบค าขอ สกภ.3 จ านวน 1 ฉบบั 

(๒)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ฉบบั  

(๓)  รูปถ่าย 1 น้ิว จ  านวน  2  รูป  

(๔)  ซองจดหมายขนาด A4 ติดแสตมป์ 18  บาท จ่าหนา้ซองถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจน เพ่ือใชส่้งบตัรสมาชิก  

ผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนฯ ท่ียืน่ค  าขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ และส่งหลกัฐานครบถว้นแลว้  
เม่ือสภาฯพิจารณาอนุมติัเรียบร้อยแลว้ส านกังานเลขาธิการสภาฯจะด าเนินการจดัพิมพใ์บอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

และจดัส่งใหภ้ายใน 60-90 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเอกสารค าขอข้ึนทะเบียนฯมาถึงสภาฯ  

 

 


