
 

                          ขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์   ให้คลิกแบนเนอร์โปรแกรมตามรูปดงัน้ี 

 
 

โปรแกรมสมคัรสอบข้ึนทะเบียนในเวบ็ไซตส์ภากายภาพบาํบดั  http://164.115.42.51/PTCouncil/    ดาํเนินการดงัน้ี  

ผู้สมัครสอบโปรดอ่านรายละเอียดการสมัครสอบให้เข้าใจก่อนการสมคัรสอบออนไลน์ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดังนี ้

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 

 

      สมคัรข้ึนทะเบียนสมาชิกและสมัครสอบใหม่เป็นคร้ังแรก 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  

***กรณผู้ีทีใ่บอนุญาตประกอบวชิาชีพหมดอายุ ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ  ตอ้งสอบใหม่  3 วิชา ยอดท่ีชาํระ = 2,500 บาท 

**หมายเหตุ : ไม่ต้องโอนเงนิค่าขึน้ทะเบยีนสมาชิกและแบบคาํขอ = 1,100 บาท  โอนเงนิเฉพาะวชิาทีเ่ลือกสอบเท่าน้ัน 

 
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 
 

 

 

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” วงเลบ็มุมซองวา่  “สมัครสอบความรู้” ส่งมาก่อนวนัปิดรับสมัคร วนัที ่28 มิถุนายน 

2562 ไม่เช่นน้ันถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ  ท่านจะไม่มีสิทธ์ิสอบความรู้ฯคร้ังที่ 2/2562  (โปรดจ่าหน้าซองเอกสาร

ตามท่ีระบุให้ชดัเจนดว้ย หากไม่จ่าหนา้ซองตามท่ีระบุไว ้เอกสารจะไม่ถึงสาํนกังานเลขาธิการสภาฯ) 
 

/เม่ือผูส้มคัร... 
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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 

เอกสารสมคัรสอบยงัมาไม่ถึงสภา

กายภาพบาํบดั      ไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ 
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