
 

 

 

 

 

ประกาศสภากายภาพบาํบดั 

เร่ือง  การรับสมคัรและการสอบความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดั คร้ังท่ี  2/2562 

                           

สภากายภาพบาํบดัประกาศหลกัเกณฑ ์วิธีการในการรับสมคัรและการสอบความรู้ เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและ

รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดั คร้ังท่ี  2/2562 ไวด้งัน้ี 

ข้อ  1  คุณสมบตัิของผู้สมคัรสอบความรู้ 

ผูส้มคัรสอบความรู้ เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดั ท่ียงัไม่เคย

สมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบาํบดั ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบาํบดัก่อน โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1.1  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาและไดรั้บปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) 

1.2 นิสิตนกัศึกษาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) ท่ีสาํเร็จการศึกษาแต่ยงัไม่ได้

รับปริญญา ตอ้งมีสาํเนาหนงัสือรับรองคุณวฒิุโดยอนุมติัสาํเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลยั หรือหนงัสือรับรองจบ

การศึกษาฉบับจริงจากคณบดี  
 

ข้อ  2  หลกัฐานประกอบการรับสมัครเป็นสมาชิกสภากายภาพบําบดั 

2.1  แบบคาํขอเป็นสมาชิกสภากายภาพบาํบดั (แบบ สกภ.1) กรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือ

ผูส้มคัรสอบ  พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิว้  จาํนวน 1 ฉบบั 

2.2  สาํเนาปริญญาบตัรวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) หรือ สาํเนาหนงัสือรับรองคุณวฒิุ

โดยอนุมติัสาํเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลยั  หรือหนังสือรับรองจบการศึกษาฉบบัจริงจากคณบด ี จาํนวน 1 ฉบบั   

2.3  สาํเนาทะเบียนบา้น  จาํนวน  1  ฉบบั 

2.4  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 

2.5  ใบรับรองแพทยต์ามแบบท่ีสภากายภาพบาํบดักาํหนด  จาํนวน 1 ฉบบั 

2.6  รูปถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่สวมหมวก ถ่ายไว ้ไม่เกิน  6  เดือน  

ขนาด 1 น้ิว  จาํนวน 2 รูป  (รวมรูปถ่ายทีต่ิดใบแบบ สกภ.1) 

2.7 ซองจดหมายขนาด A4 ติดแสตมป์ 18 บาท จ่าหนา้ซองถึงตวัท่านเองให้ชดัเจน เพ่ือส่งหนงัสือ

สาํคญัการเป็นสมาชิกสภากายภาพบาํบดั  จาํนวน 1 ซอง  
       

ข้อ  3  หลกัฐานประกอบการรับสมัครสอบ 

3.1  ใบสมคัรสอบเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

(แบบสกภ.9) กรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือผูส้มคัรสอบ พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิว้  จาํนวน 1 ฉบบั 

3.2  สาํเนาปริญญาบตัรวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) หรือ สาํเนาหนงัสือรับรองคุณวฒิุ

โดยอนุมติัสาํเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลยั  หรือสาํเนาหนงัสือรับรองจบการศึกษาจากคณบดี  จาํนวน  1 ฉบบั  

3.3  สาํเนาใบแสดงผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 1 ฉบบั  

3.4  สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

3.5  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 

/3.6 รูปถ่าย... 



- 2 - 

 

3.6  รูปถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่สวมหมวก ถ่ายไว ้ไม่เกิน  6  เดือน  

ขนาด 1 น้ิว จาํนวน 3 รูป (รวมรูปถ่ายทีต่ิดในแบบ สกภ.9) 

3.7  หลกัฐานอ่ืน ๆ  (ถา้มี) 

3.8  สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียม ฉบบัจริง  จาํนวน 1 ฉบบั 

       3.8.1  ผูส้มคัรขึน้ทะเบยีนสมาชิกและสมัครสอบใหม่เป็นคร้ังแรก ยอดชาํระ 3,600  บาท ดงัน้ี 

                 - ค่าธรรมเนียมสมคัรเป็นสมาชิกและแบบคาํขอ   =   1,100  บาท 

                                                       - ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบความรู้               =   1,000  บาท 

                                                       - ค่าสอบความรู้ รายวิชาละ 500 บาท  3 วิชา         =   1,500  บาท 

3.8.2  กรณีสมาชิก สมคัรสอบเกบ็คะแนน ยอดชาํระแบ่งตามรายวิชาท่ีสมคัรสอบ ดงัน้ี 

            - สมาชิก สมคัรสอบ 3 วิชา       ยอดชาํระ  =  2,500  บาท  

                        - สมาชิก สมคัรสอบ 2 วิชา       ยอดชาํระ  =  2,000  บาท  

                         - สมาชิก สมคัรสอบ 1 วิชา       ยอดชาํระ  =  1,500  บาท  

3.8.3  กรณีสมาชิก ผู้ทีใ่บอนุญาตประกอบวชิาชีพหมดอายุ ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ เกบ็

คะแนนไม่ครบ 50 คะแนน ตอ้งสอบใหม่ทั้ง 3 วิชา ค่าธรรมเนียมสมคัรสอบ 3 วิชา จาํนวน  2,500 บาท 

          - สมาชิก กรณีเลือกสอบ 1 วิชา  ยอดชาํระ =  1,500  บาท 

          - สมาชิก กรณีเลือกสอบ 2 วิชา  ยอดชาํระ =  2,000  บาท 

          - สมาชิก สมคัรสอบ 3 วิชา        ยอดชาํระ =  2,500  บาท 

**หมายเหตุ : ไม่ต้องโอนเงนิค่าขึน้ทะเบยีนสมาชิกและแบบคาํขอ = 1,100 บาท  โอนเงนิ

เฉพาะวชิาทีเ่ลือกสอบเท่าน้ัน 
 

โปรดโอนเงินเขา้บญัชีสภากายภาพบาํบดั และหลงัจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาจดัส่ง

มายงัสภาฯ เพ่ือดาํเนินการภายใน 30 วนั หากพน้จากน้ีถือวา่ท่านไม่ประสงคจ์ะยื่นคาํขอ 
  

   ช่ือบัญชี : สภากายภาพบําบัด 

  

 

ธนาคารไทยพาณิชย ์เลขทีบ่ัญชี 406-545820-0 
สาขา ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ แจ้งวฒันะ (อาคาร B) 

ช่องทางการชําระเงนิ 

1. ชาํระเงินผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย ์(ใชส้ลิปตวัจริง) 

2. ชาํระเงินผา่นตู ้ATM  ธนาคารไทยพาณิชย ์ (โปรดถ่ายเอกสาร ระบุ ช่ือ-สกลุ, วนัท่ี, เวลา, จาํนวนเงินโอนดว้ย) 

3. ชาํระเงินผา่น Application  ธนาคารไทยพาณิชย ์ SCB EASY NET (ระบุ ช่ือ-สกุล, วนัท่ี, เวลา, จาํนวนเงินโอนดว้ย) 

 

ข้อ  4  การรับสมัครสอบ     รับสมคัรสอบวนัท่ี  13 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2562 
           
 

                         ข้อ  5  ขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์   ให้คลิกแบนเนอร์โปรแกรมตามรูปดงัน้ี 

โปรแกรมสมคัรสอบข้ึนทะเบียนในเวบ็ไซตส์ภากายภาพบาํบดั  http://164.115.42.51/PTCouncil/    ดาํเนินการดงัน้ี  

ผู้สมัครสอบโปรดอ่านรายละเอียดการสมัครสอบให้เข้าใจก่อนการสมัครสอบออนไลน์ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดังนี ้
 

/ขั้นตอนที ่1... 
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ขั้นตอนที ่1  ลงทะเบยีน  

  
 

        ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร โดยกรอก รหัสประจําตัวประชาชน 13 หลกั  

 
      

แสดงภาพกรณีรายใหม่ จากนั้น คลิก ลงทะเบยีนใหม่         แสดงภาพกรณีเคยสมคัรแลว้ จากนั้น คลิก ตรวจสอบข้อมูล  
                     

 
 

*กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ให้ครบถว้น เสร็จแลว้ กด บนัทกึ 

ตรวจสอบข้อมูล และรหัสประจําตัว 6 หลกั (User & Pass สําหรับใช้ Login ) เพ่ือใช้ Log in ขั้นตอนที ่2  เข้าสู่ระบบ 

/ขั้นตอนที ่2 
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ขั้นตอนที ่2  เข้าสู่ระบบ 

 
 

กรณีผู้สมัครสอบเกบ็คะแนน  ลืม Username และ Password   เข้าขั้นตอนที ่1  ค้นหาข้อมูล  ตรวจสอบข้อมูล 

และนํารหัสประจําตัว 6 หลกั  ใช้ Log in ขั้นตอนที ่2 
 

 
 

นาํเลข รหสัประจาํตวั 6 หลกั (User & Pass สาํหรับใช ้Login )  มากรอกในช่อง  รหสัประจาํตวั และ รหสัผา่น  

ทั้ง 2 ช่อง  เป็น รหสัเดียวกนั กด  เข้าสู่ระบบ  

ตวัอยา่ง    รหสัประจาํตวั  = 619999 

                 รหสัผา่น          = 619999 
 

 
/เม่ือเรียบร้อย... 
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เม่ือเรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดงเมนู ดูขอ้มูลการลงทะเบียน,ประวติัการสอบทั้งหมด  
 

 
      

 

ขั้นตอนที ่3  เลือกวชิาสอบ 

ผูส้มคัรระบุความตอ้งการในการสอบ  เลือกวิชาสอบ และยอดชาํระเงินค่าสมคัรสอบ กด  ยืนยนั   

ระบบจะแจง้ยอดท่ีตอ้งชาํระ  และให้โอนเงินเขา้บญัชีสภากายภาพบาํบดั ธนาคารไทยพาณิชย ์เลขท่ีบญัชี 406-545820-0  

**หมายเหตุ : ผูส้มคัรสอบ ตอ้งตรวจสอบรายการโอนเงินให้ถูกตอ้ง หากท่านชาํระเงินผดิ เกินกวา่จาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระ 

จะถือวา่ท่านยินยอมมอบให้สภากายภาพบาํบดั ไม่สามารถขอเงินคืนค่าธรรมเนียม ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

      สมคัรข้ึนทะเบียนสมาชิกและสมคัรสอบใหม่เป็นคร้ังแรก สอบ 3 วิชา (01,02,03) ยอดท่ีตอ้งชาํระ =  3,600  บาท  
 

 
/สมาชิก... 
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*สมาชิกสมคัรสอบเกบ็คะแนน เลือกสอบ 1 วิชา ยอดท่ีตอ้งชาํระ   =  1,500  บาท 

 
 

**สมาชิกสมคัรสอบเกบ็คะแนน เลือกสอบ 2 วิชา ยอดท่ีตอ้งชาํระ  =  2,000  บาท 

 
 

***สมาชิกสมคัรสอบเกบ็คะแนน สอบ 3 วิชา ยอดท่ีตอ้งชาํระ   =  2,500  บาท และ 

***ผูท่ี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอาย ุไม่ไดต่้ออายใุบอนุญาตฯ เกบ็คะแนนไม่ครบ 50 คะแนน   

ตอ้งสอบใหม่ 3 วิชา (01,02,03) ยอดท่ีตอ้งชาํระ  =  2,500  บาท 

 
เม่ือเลือกวิชาสอบเรียบร้อยแลว้ ใหโ้อนเงินค่าสมคัรสอบเขา้บญัชี  สภากายภาพบาํบดั  ธนาคารไทยพาณิชย ์

เลขท่ีบญัชี 406-545820-0 พร้อมเตรียม  Scan  รูปภาพ และสลิปใบโอนเงิน  (save เป็น .jpg)  แนบไฟลใ์นขั้นตอนท่ี 4 

/ขั้นตอนที ่4 
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ขั้นตอนที ่4  ส่งหลกัฐาน 

เตรียมไฟลรู์ปภาพ และ Slip ค่าธรรมเนียมสมคัรสอบ ( save  เป็น .jpg) 
 

1. กด Browse แนบไฟลรู์ปภาพ  1 น้ิว  

2. กด Browse แนบไฟล ์ Slip ค่าธรรมเนียมสมคัรสอบ  

(หมายเหตุ : รูปถ่ายขอให้เลือกรูปท่ีสุภาพ เน่ืองจากใชข้ึ้นเป็นขอ้มูลทะเบียนประวติัสมาชิก) 
 

 
 

เม่ือเรียบร้อยแลว้ โปรแกรมแสดงหลกัฐานท่ีแนบคือ รูปภาพผูส้มคัร และ Slip ค่าธรรมเนียม  ดงัรูป 

 

หมายเหตุ : ถ้าโปรแกรมไม่แสดงหลกัฐานท่ีแนบ  ผู้สมัครต้องทาํขัน้ตอน Step 4 ส่งหลักฐานการสมัครสอบออนไลน์

ใหม่อีกคร้ัง  เน่ืองจากการแนบไฟล์ล้มเหลว ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ 

/ขั้นตอนท่ี 5 
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ขั้นตอนท่ี 5  เลือกสนามสอบ  

รหสั  01  สนามสอบ กรุงเทพมหานคร 

รหสั  02  สนามสอบ จงัหวดัเชียงใหม่ 

รหสั  03  สนามสอบ จงัหวดัขอนแก่น 

รหสั  04  สนามสอบ จงัหวดัพิษณุโลก 

รหสั  05  สนามสอบ จงัหวดัสงขลา 

 
หลงัจากเลือกสนามสอบแลว้ ระบบจะแจง้เตือนและแสดงช่องทางสาํหรับการส่งเอกสาร 

 
หลงัจากสมคัรสอบออนไลน์เรียบร้อยแลว้ ผูส้มคัรตอ้งส่งหลกัฐานการสมคัรสอบ ดงัน้ี 

1. กรณีผูส้มคัรสอบใหม่เป็นคร้ังแรก ใหส่้งหลกัฐานการสมคัรสอบตามข้อ 2 และข้อ 3 

2. กรณีสมาชิกสมคัรสอบเกบ็คะแนน  ให้ส่งหลกัฐานการสมคัรสอบตามข้อ 3  และค่าธรรมเนียมตาม

วิชาท่ีเลือกสอบใน ขั้นตอนท่ี 3 

3. กรณีสมาชิกผูท่ี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอาย ุไม่ไดต่้ออายใุบอนุญาตฯ เกบ็คะแนนไม่ครบ 50 

คะแนน ให้ส่งหลกัฐานการสมคัรสอบตามข้อ 3  และค่าธรรมเนียมตามวิชาท่ีเลือกสอบใน ขั้นตอนท่ี 3 
 

ส่งเอกสารมายงั “สาํนกังานเลขาธิการสภากายภาพบาํบดั  ภายในสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  

เลขท่ี 120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคาร B  ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550  ถ.แจง้วฒันะ  แขวงทุ่งสองห้อง  

เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร 10210” วงเล็บมุมซองว่า  “สมัครสอบความรู้” ส่งมาก่อนวันปิดรับสมัคร ภายในวันที ่         

28 มิถุนายน 2562 เท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ  ท่านจะไม่มีสิทธ์ิสอบความรู้ฯคร้ังที่ 2/2562  (โปรด

จ่าหนา้ซองเอกสารตามท่ีระบุให้ชดัเจนดว้ย หากไม่จ่าหนา้ซองตามท่ีระบุไว ้เอกสารจะไม่ถึงสาํนกังานเลขาธิการสภาฯ) 
 

/เม่ือผูส้มคัร... 

 



- 9 - 

 

เม่ือผูส้มคัรทาํตามขั้นตอนดงักล่าวครบถว้นแลว้  สามารถตรวจสอบสถานะ หลงัจากท่ีส่งเอกสารมายงัสภาฯ 7 วนัทาํการ  

 

 สามารถตรวจสอบสถานะไดโ้ดย เขา้สู่ระบบขั้นตอนท่ี 2 ใส่รหัสประจําตัว 6 หลกั  เขา้ไปท่ีเมนู ดูขอ้มูลการลงทะเบียน 

 

โปรแกรมจะแสดงขอ้มูลการส่วนตวัและ

สถานะปัจจุบนั 

- สถานะ ครบ หมายถึง ส่งเอกสารครบถว้น    

มีสิทธ์ิเข้าสอบ 

- สถานะ ไม่ครบ หมายถึง ส่งเอกสารไม่ครบ

หรือยงัไม่ได ้Upload รูปภาพในขั้นตอนท่ี 4 

ไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ 

- สถานะ รอ หมายถึง รอเอกสาร เช่น เอกสาร

สมคัรสอบยงัมาไม่ถึงสภากายภาพบาํบดั      

ไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ 

 

ข้อ  6  วนั และเวลาสอบ                       

วนัเสาร์ที ่ 20  กรกฎาคม   2562 

09.00 –  12.00 น.    วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบาํบดั    (ขอ้สอบ 100 ขอ้) 

13.30 –  15.00 น.    วิชากฎหมาย  จรรยาบรรณ และการบริหารงาน  (ขอ้สอบ 50 ขอ้) 
 

วนัอาทติย์ที ่ 21  กรกฎาคม  2562 

09.00 –  12.00 น.    วิชากายภาพบาํบดัในโรคและภาวะต่าง ๆ   (ขอ้สอบ 100 ขอ้) 
 

ข้อ  7  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 

ผูส้มคัรสอบสามารถตรวจรายช่ือ เลขท่ีนัง่สอบ  ไดท่ี้เวบ็ไซตส์ภากายภาพบาํบดั 

http://164.115.42.51/PTCouncil/  ตั้งแต่วนัท่ี  12  กรกฎาคม  2562  เป็นตน้ไป 
 

จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทัว่กนั                        
                                                                                           

                                                                         ประกาศ  ณ  วนัท่ี  22  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562       

             สมใจ   ลือวิเศษไพบูลย ์                                     

             (นางสมใจ   ลือวิเศษไพบูลย)์ 

                                      นายกสภากายภาพบาํบดั      

               


	- สมาชิก สมัครสอบ 3 วิชา       ยอดชำระ  =  2,500  บาท
	- สมาชิก สมัครสอบ 2 วิชา       ยอดชำระ  =  2,000  บาท
	- สมาชิก สมัครสอบ 1 วิชา       ยอดชำระ  =  1,500  บาท
	ขั้นตอนที่ 2  เข้าสู่ระบบ
	กรณีผู้สมัครสอบเก็บคะแนน  ลืม Username และ Password   เข้าขั้นตอนที่ 1  ค้นหาข้อมูล  ตรวจสอบข้อมูล และนำรหัสประจำตัว 6 หลัก  ใช้ Log in ขั้นตอนที่ 2
	นำเลข รหัสประจำตัว 6 หลัก (User & Pass สำหรับใช้ Login )  มากรอกในช่อง  รหัสประจำตัว และ รหัสผ่าน  ทั้ง 2 ช่อง  เป็น รหัสเดียวกัน กด  เข้าสู่ระบบ
	- 5 -
	เมื่อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเมนู ดูข้อมูลการลงทะเบียน,ประวัติการสอบทั้งหมด
	ขั้นตอนที่ 3  เลือกวิชาสอบ
	ผู้สมัครระบุความต้องการในการสอบ  เลือกวิชาสอบ และยอดชำระเงินค่าสมัครสอบ กด  ยืนยัน
	ระบบจะแจ้งยอดที่ต้องชำระ  และให้โอนเงินเข้าบัญชีสภากายภาพบำบัด ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 406-545820-0
	**หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบ ต้องตรวจสอบรายการโอนเงินให้ถูกต้อง หากท่านชำระเงินผิด เกินกว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระ จะถือว่าท่านยินยอมมอบให้สภากายภาพบำบัด ไม่สามารถขอเงินคืนค่าธรรมเนียม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

	สมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกและสมัครสอบใหม่เป็นครั้งแรก สอบ 3 วิชา (01,02,03) ยอดที่ต้องชำระ =  3,600  บาท
	/สมาชิก...
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	*สมาชิกสมัครสอบเก็บคะแนน เลือกสอบ 1 วิชา ยอดที่ต้องชำระ   =  1,500  บาท
	**สมาชิกสมัครสอบเก็บคะแนน เลือกสอบ 2 วิชา ยอดที่ต้องชำระ  =  2,000  บาท
	***สมาชิกสมัครสอบเก็บคะแนน สอบ 3 วิชา ยอดที่ต้องชำระ   =  2,500  บาท และ
	***ผู้ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ เก็บคะแนนไม่ครบ 50 คะแนน
	ต้องสอบใหม่ 3 วิชา (01,02,03) ยอดที่ต้องชำระ  =  2,500  บาท
	เมื่อเลือกวิชาสอบเรียบร้อยแล้ว ให้โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชี  สภากายภาพบำบัด  ธนาคารไทยพาณิชย์
	เลขที่บัญชี 406-545820-0 พร้อมเตรียม  Scan  รูปภาพ และสลิปใบโอนเงิน  (save เป็น .jpg)  แนบไฟล์ในขั้นตอนที่ 4

	/ขั้นตอนที่ 4
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	ขั้นตอนที่ 4  ส่งหลักฐาน
	เตรียมไฟล์รูปภาพ และ Slip ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ( save  เป็น .jpg)
	1. กด Browse แนบไฟล์รูปภาพ  1 นิ้ว
	2. กด Browse แนบไฟล์  Slip ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
	(หมายเหตุ : รูปถ่ายขอให้เลือกรูปที่สุภาพ เนื่องจากใช้ขึ้นเป็นข้อมูลทะเบียนประวัติสมาชิก)
	เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมแสดงหลักฐานที่แนบคือ รูปภาพผู้สมัคร และ Slip ค่าธรรมเนียม  ดังรูป
	/เมื่อผู้สมัคร...
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	เมื่อผู้สมัครทำตามขั้นตอนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว  สามารถตรวจสอบสถานะ หลังจากที่ส่งเอกสารมายังสภาฯ 7 วันทำการ
	สามารถตรวจสอบสถานะได้โดย เข้าสู่ระบบขั้นตอนที่ 2 ใส่รหัสประจำตัว 6 หลัก  เข้าไปที่เมนู ดูข้อมูลการลงทะเบียน

