ขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์ ให้คลิกแบนเนอร์โปรแกรมตามรู ปดังนี้
โปรแกรมสมัครสอบขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์สภากายภาพบําบัด http://164.115.42.51/PTCouncil/ ดําเนินการดังนี้
ผู้สมัครสอบโปรดอ่ านรายละเอียดการสมัครสอบให้ เข้ าใจก่ อนการสมัครสอบออนไลน์ ประกอบด้ วย 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน

ตรวจสอบข้ อมูลการสมัคร โดยกรอก รหัสประจําตัวประชาชน 13 หลัก

แสดงภาพกรณี รายใหม่ จากนั้น คลิก ลงทะเบียนใหม่

แสดงภาพกรณี เคยสมัครแล้ว จากนั้น คลิก ตรวจสอบข้ อมูล

*กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ให้ครบถ้วน เสร็ จแล้ว กด บันทึก
ตรวจสอบข้ อมูล และรหัสประจําตัว 6 หลัก (User & Pass สําหรับใช้ Login ) เพื่อใช้ Log in ขั้นตอนที่ 2 เข้ าสู่ ระบบ
/ขั้นตอนที่ 2

-2ขั้นตอนที่ 2 เข้ าสู่ ระบบ

กรณีผู้สมัครสอบเก็บคะแนน ลืม Username และ Password เข้ าขั้นตอนที่ 1 ค้ นหาข้ อมูล ตรวจสอบข้ อมูล
และนํารหัสประจําตัว 6 หลัก ใช้ Log in ขั้นตอนที่ 2

นําเลข รหัสประจําตัว 6 หลัก (User & Pass สําหรับใช้ Login ) มากรอกในช่อง รหัสประจําตัว และ รหัสผ่าน
ทั้ง 2 ช่อง เป็ น รหัสเดียวกัน กด เข้ าสู่ ระบบ
ตัวอย่าง รหัสประจําตัว = 619999
รหัสผ่าน
= 619999

/เมื่อเรี ยบร้อย...

-3เมื่อเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเมนู ดูขอ้ มูลการลงทะเบียน,ประวัติการสอบทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 3 เลือกวิชาสอบ
ผูส้ มัครระบุความต้องการในการสอบ เลือกวิชาสอบ และยอดชําระเงินค่าสมัครสอบ กด ยืนยัน
ระบบจะแจ้งยอดที่ตอ้ งชําระ และให้โอนเงินเข้าบัญชีสภากายภาพบําบัด ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เลขที่บญั ชี 406-545820-0
**หมายเหตุ : ผูส้ มัครสอบ ต้องตรวจสอบรายการโอนเงินให้ถูกต้อง หากท่านชําระเงินผิด เกินกว่าจํานวนเงินที่ตอ้ งชําระ
จะถือว่าท่านยินยอมมอบให้สภากายภาพบําบัด ไม่สามารถขอเงินคืนค่าธรรมเนียม ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
สมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกและสมัครสอบใหม่เป็ นครั้งแรก สอบ 3 วิชา (01,02,03) ยอดที่ตอ้ งชําระ = 3,600 บาท

/สมาชิก...

-4*สมาชิกสมัครสอบเก็บคะแนน เลือกสอบ 1 วิชา ยอดที่ตอ้ งชําระ = 1,500 บาท

**สมาชิกสมัครสอบเก็บคะแนน เลือกสอบ 2 วิชา ยอดที่ตอ้ งชําระ = 2,000 บาท

***สมาชิกสมัครสอบเก็บคะแนน สอบ 3 วิชา ยอดที่ตอ้ งชําระ = 2,500 บาท และ
***ผูท้ ี่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ เก็บคะแนนไม่ครบ 50 คะแนน
ต้องสอบใหม่ 3 วิชา (01,02,03) ยอดที่ตอ้ งชําระ = 2,500 บาท

เมื่อเลือกวิชาสอบเรี ยบร้อยแล้ว ให้โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชี สภากายภาพบําบัด ธนาคารไทยพาณิ ชย์
เลขที่บญั ชี 406-545820-0 พร้อมเตรี ยม Scan รู ปภาพ และสลิปใบโอนเงิน (save เป็ น .jpg) แนบไฟล์ในขั้นตอนที่ 4
/ขั้นตอนที่ 4

- 5ขั้นตอนที่ 4 ส่ งหลักฐาน
เตรี ยมไฟล์รูปภาพ และ Slip ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ( save เป็ น .jpg)

1. กด Browse แนบไฟล์รูปภาพ 1 นิ้ว
2. กด Browse แนบไฟล์ Slip ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
(หมายเหตุ : รู ปถ่ายขอให้เลือกรู ปที่สุภาพ เนื่องจากใช้ข้ ึนเป็ นข้อมูลทะเบียนประวัติสมาชิก)

เมื่อเรี ยบร้อยแล้ว โปรแกรมแสดงหลักฐานที่แนบคือ รู ปภาพผูส้ มัคร และ Slip ค่าธรรมเนียม ดังรู ป

หมายเหตุ : ถ้ าโปรแกรมไม่ แสดงหลักฐานที่แนบ ผู้สมัครต้ องทําขัน้ ตอน Step 4 ส่ งหลักฐานการสมัครสอบออนไลน์
ใหม่ อีกครั้ ง เนื่องจากการแนบไฟล์ ล้มเหลว ถือว่ าการสมัครไม่ สมบูรณ์
/ขั้นตอนที่ 5

-6ขั้นตอนที่ 5 เลือกสนามสอบ
รหัส 01
รหัส 02
รหัส 03
รหัส 04
รหัส 05

สนามสอบ กรุ งเทพมหานคร
สนามสอบ จังหวัดเชียงใหม่
สนามสอบ จังหวัดขอนแก่น
สนามสอบ จังหวัดพิษณุโลก
สนามสอบ จังหวัดนครศรี ธรรมราช

หลังจากเลือกสนามสอบแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนและแสดงช่องทางสําหรับการส่ งเอกสาร

หลังจากสมัครสอบออนไลน์เรี ยบร้อยแล้ว ผูส้ มัครต้องส่ งหลักฐานการสมัครสอบ ดังนี้
1. กรณีผสู ้ มัครสอบใหม่เป็ นครั้งแรก ให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบตามข้ อ 2 และข้ อ 3
2. กรณี สมาชิกสมัครสอบเก็บคะแนน ให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ 3 และค่าธรรมเนียมตาม
วิชาที่เลือกสอบใน ขั้นตอนที่ 3
3. กรณี สมาชิกผูท้ ี่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ เก็บคะแนนไม่ครบ 50
คะแนน ให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบตามข้ อ 3 และค่าธรรมเนียมตามวิชาที่เลือกสอบใน Step 3
ส่ งเอกสารมายัง “สํานักงานเลขาธิ การสภากายภาพบําบัด ภายในสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210” วงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบความรู้ ” ส่ งมาก่ อนวันปิ ดรับสมัคร วันที่ 29 มิถุนายน
2561 ไม่ เช่ นนั้นถือว่ าการสมัครสอบเป็ นโมฆะ ท่ านจะไม่ มีสิทธิ์สอบความรู้ ฯครั้งที่ 2/2561 (โปรดจ่าหน้าซองเอกสาร
ตามที่ระบุให้ชดั เจนด้วย หากไม่จ่าหน้าซองตามที่ระบุไว้ เอกสารจะไม่ถึงสํานักงานเลขาธิการสภาฯ)
/เมื่อผูส้ มัคร...

-7เมื่อผูส้ มัครทําตามขั้นตอนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะ หลังจากที่ส่งเอกสารมายังสภาฯ 7 วันทําการ

สามารถตรวจสอบสถานะได้โดย เข้าสู่ ระบบขั้นตอนที่ 2 ใส่ รหัสประจําตัว 6 หลัก เข้าไปที่เมนู ดูขอ้ มูลการลงทะเบียน
โปรแกรมจะแสดงข้อมูลการส่ วนตัวและ
สถานะปั จจุบนั
-

สถานะ ครบ หมายถึง ส่ งเอกสารครบถ้วน
มีสิทธิ์เข้ าสอบ

-

สถานะ ไม่ ครบ หมายถึง ส่ งเอกสารไม่ครบ
หรื อยังไม่ได้ Upload รู ปภาพในขั้นตอนที่ 4
ไม่ มีสิทธิ์เข้ าสอบ

-

สถานะ รอ หมายถึง รอเอกสาร เช่น
เอกสารสมัครสอบยังมาไม่ถึงสภา
กายภาพบําบัด ไม่ มีสิทธิ์เข้ าสอบ

