ประกาศสภากายภาพบาบัด
เรื่ อง การรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ครั้งที่ 2/2563
สภากายภาพบาบัดประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู ้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ครั้งที่ 2/2563 ดังนี้
เนื่ องจากการสมั ค รครั้ งนี้ เ ป็ นการสมั ค รสอบออนไลน์ จึ ง ไม่ มี ก ารรั บ เอกสารสมั ค รสอบทาง
ไปรษณีย์ โปรดอ่ านรายละเอียดการสมัครสอบให้ ครบถ้ วนและปฏิบัติตามอย่ างเคร่ งครัด หากผู้สมัครไม่ ได้ สมัครสอบ
ผ่ านระบบออนไลน์ แต่ ได้ ส่งเอกสารสมัครสอบมาที่สภากายภาพบาบัด ท่ านจะไม่ มีสิทธิ์สอบความรู้ ฯ ทั้งนี้สภาฯ ถือว่ า
ท่ านรับทราบและยินยอมทีจ่ ะถูกตัดสิ ทธิ์ในการสอบในครั้งที่ 2/2563 นี้
ข้ อ 1 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบความรู้
ผูส้ มัครสอบความรู ้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ที่ยงั ไม่เคย
สมัครเป็ นสมาชิกสภากายภาพบาบัด ต้องสมัครเป็ นสมาชิกสภากายภาพบาบัดก่อน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาและได้รับปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด) หรื อ กายภาพบาบัด
บัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สภากายภาพบาบัดให้การรับรองปริ ญญา
1.2 นิ สิตนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด) หรื อ กายภาพบาบัดบัณฑิต ที่สาเร็จ
การศึกษาแต่ยงั ไม่ได้รับปริ ญญา ต้องมีหนังสื อรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติสาเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย หรื อหนังสื อ
รับรองสาเร็จการศึกษาจากคณบดี
ข้ อ 2 หลักฐานประกอบการรับสมัครสอบออนไลน์
ผู้สมัครสอบความรู้ ให้ ยื่นเอกสารสมัครสอบทางออนไลน์ เท่ านั้น ไม่ รับเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดแนบ
ไฟล์หลักฐานเป็ น ภาพสี เท่ านั้น ไม่ ใช้ ขาว-ดา ดังนี้
2.1 กรณีสมัครสอบใหม่ เป็ นครั้งแรก สมัครขึน้ ทะเบียนสมาชิกและสมัครสอบความรู้ ให้ ผ้ สู มัครเตรียม
ไฟล์เอกสาร ขนาดไฟล์ต้องไม่ ใหญ่ กว่ า 1 MB (save เป็ น .jpg) ดังนี้
2.1.1 แนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ภาพเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวม
แว่นตาดา เนื่ องจากต้องใช้รูปถ่ายในการออกหนังสื อสาคัญการเป็ นสมาชิกสภากายภาพบาบัด จานวน 1 ภาพ
2.1.2 แนบไฟล์สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนี ยมสมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกและแบบคาขอ ค่าธรรมเนี ยม
ในการสมัครสอบความรู ้ ค่าสอบความรู ้รายวิชา และค่าดาเนิ นการส่ งไปรษณี ยห์ นังสื อสาคัญเป็ นสมาชิก (สามารถโอน
รวมในสลิปเดียวกันได้) จานวน 3,700 บาท จานวน 1 ภาพ ดังนี้
- ค่าธรรมเนี ยมสมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกและแบบคาขอ = 1,100 บาท
- ค่าธรรมเนี ยมในการสมัครสอบความรู ้
= 1,000 บาท
- ค่าสอบความรู ้ รายวิชาละ 500 บาท 3 วิชา
= 1,500 บาท
- ค่าดาเนิ นการส่ งไปรษณี ยห์ นังสื อสาคัญการเป็ นสมาชิก = 100 บาท
/2.1.3 แนบไฟล์...

-22.1.3 แนบไฟล์สาเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (Transcript) ทั้งหมดทุกหน้า
ฉบับภาษาไทย (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ภาพ
2.1.4 แนบไฟล์สาเนาปริ ญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด) หรื อ กายภาพบาบัดบัณฑิต
หรื อสาเนาหนังสื อรับรองคุณวุฒิโดยอนุมตั ิสาเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย หรื อสาเนาหนังสื อรับรองจบการศึกษา
จากคณบดี ฉบับภาษาไทย (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ภาพ
2.1.5 แนบไฟล์ใบรับรองแพทย์เพื่อขอสมัครเป็ นสมาชิกสภากายภาพบาบัด (ตามแบบที่สภา
กายภาพบาบัดกาหนด) จานวน 1 ภาพ
2.1.6 แนบไฟล์สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ภาพ
2.1.7 แนบไฟล์สาเนาทะเบียนบ้าน (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ภาพ
2.2 กรณีสอบเก็บคะแนน สมัครสอบความรู้ ให้ ผ้ สู มัครเตรียมไฟล์เอกสาร ขนาดไฟล์ต้องไม่ ใหญ่ กว่ า
1 MB (save เป็ น .jpg) ดังนี้
2.2.1 แนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ภาพเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวม
แว่นตาดา จานวน 1 ภาพ
2.2.2 แนบไฟล์สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนี ยมสมัครสอบรายวิชา จานวน 1 ภาพ ดังนี้
กรณี สมาชิก สมัครสอบเก็บคะแนน ยอดชาระแบ่งตามรายวิชาที่สมัครสอบ ดังนี้
- สมาชิก สมัครสอบ 3 วิชา
ยอดชาระ = 2,500 บาท
- สมาชิก สมัครสอบ 2 วิชา
ยอดชาระ = 2,000 บาท
- สมาชิก สมัครสอบ 1 วิชา
ยอดชาระ = 1,500 บาท
2.2.3 แนบไฟล์สาเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (Transcript) ทั้งหมดทุกหน้า
ฉบับภาษาไทย (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ภาพ
2.2.4 แนบไฟล์สาเนาปริ ญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด) หรื อ กายภาพบาบัดบัณฑิต
หรื อ สาเนาหนังสื อรับรองคุณวุฒิโดยอนุมตั ิสาเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย ฉบับภาษาไทย (ลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ภาพ
2.2.5 แนบไฟล์สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ภาพ
2.2.6 แนบไฟล์สาเนาทะเบียนบ้าน (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ภาพ
2.3 กรณีสมาชิก ผู้ทใี่ บอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ ไม่ ได้ ต่ออายุใบอนุญาตฯ เก็บคะแนนไม่ ครบ 50
คะแนน ต้ องสอบใหม่ ท้งั 3 วิชา ให้ ผ้ สู มัครเตรียมไฟล์เอกสาร ขนาดไฟล์ต้องไม่ ใหญ่ กว่ า 1 MB (save เป็ น .jpg) ดังนี้
2.3.1 แนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ภาพเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวม
แว่นตาดา จานวน 1 ภาพ
2.3.2 แนบไฟล์สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนี ยมสมัครสอบรายวิชา จานวน 1 ภาพ ดังนี้
กรณี สมาชิก ผูท้ ี่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ เก็บคะแนนไม่ครบ 50
คะแนน ต้องสอบใหม่ท้งั 3 วิชา ค่าธรรมเนี ยมสมัครสอบ 3 วิชา จานวน 2,500 บาท หรื อเลือกสอบได้ ดังนี้
- กรณี เลือกสอบ 1 วิชา
ยอดชาระ = 1,500 บาท
- กรณี เลือกสอบ 2 วิชา
ยอดชาระ = 2,000 บาท
- สมัครสอบ 3 วิชา
ยอดชาระ = 2,500 บาท
/2.3.3 แนบไฟล์...

-32.3.3 แนบไฟล์สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดฉบับที่หมดอายุ (ลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ภาพ
2.3.4 แนบไฟล์สาเนาปริ ญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด) หรื อ กายภาพบาบัดบัณฑิต
ฉบับภาษาไทย (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ภาพ
2.3.5 แนบไฟล์สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ภาพ
2.3.6 แนบไฟล์สาเนาทะเบียนบ้าน (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ภาพ
โปรดโอนเงินเข้าบัญชี สภากายภาพบาบัด และหลังจากโอนเงินเรี ยบร้อยแล้ว โปรดดาเนิ นการสมัคร
สอบออนไลน์ภายใน 30 วัน หากพ้นจากนี้ ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะสมัครสอบออนไลน์

ช่ องทางการชาระเงิน
1. ชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิ ชย์ได้ที่สาขาทัว่ ประเทศ
2. ชาระเงินผ่านตู ้ ATM ธนาคารไทยพาณิ ชย์
3. ชาระเงินผ่าน Application
ข้ อ 4 การรับสมัครสอบ เปิ ดรับวันที่ 12 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สมัครออนไลน์ เท่ านั้น
ข้ อ 5 ขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์
เข้าเว็บไซต์สภากายภาพบาบัด www.pt.or.th/ คลิก
ใต้แบนเนอร์ ตามรู ป
โปรแกรมสมัครสอบขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์สภากายภาพบาบัด ดาเนิ นการดังนี้
ผู้สมัครสอบโปรดอ่ านรายละเอียดการสมัครสอบให้ เข้ าใจก่ อนการสมัครสอบออนไลน์ ประกอบด้ วย 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้

/ขั้นตอน...

-4ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนและค้ นหารายชื่ อ

แสดงภาพกรณี รายใหม่ จากนั้น คลิก ลงทะเบียนใหม่
ภาพที่ 1 แสดงสมาชิกรายใหม่

แสดงภาพกรณี เคยสมัครแล้ว จากนั้น คลิก ตรวจสอบข้ อมูล
ภาพที่ 2 แสดงสมาชิกรายเก่า

1. ลงทะเบียนและค้ นหารายชื่ อ โดยกรอก เลขรหัสบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ภาพที่ 1 แสดงสมาชิกรายใหม่
ให้ทาการคลิกที่ >>> ลงทะเบียนใหม่ <<< เพื่อทาการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก
- ทากรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล รายละเอียดต่างๆ ที่มีเครื่ องหมาย * ให้ครบ ได้แก่ 1.ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน 2.ข้อมูลสถานที่
ปฏิบตั ิงานปัจจุบนั (ถ้ามี) 3.ที่อยูส่ าหรับให้สภากายภาพบาบัดติดต่อกลับ และข้อมูลการศึกษา ให้ครบถ้วน เสร็จแล้ว
กด บันทึก
ภาพที่ 2 แสดงสมาชิกรายเก่า
ระบบจะแสดง ชื่อ-สกุล ที่มีขอ้ มูลสมาชิกอยูแ่ ล้ว ให้คลิกที่ >>> ตรวจสอบข้อมูล <<<
ตรวจสอบข้ อมูล และรหัสประจาตัว 6 หลัก (User & Pass สาหรับใช้ Login ) เพื่อใช้ Log in ขั้นตอนที่ 2 เข้ าสู่ ระบบ
โดยจะใช้ Username และ Password เป็ นรหัสเดียวกัน
/สมาชิกใหม่…

-5สมาชิกรายใหม่ ให้กรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล รายละเอียดต่างๆ ที่มีเครื่ องหมาย * ให้ครบ ได้แก่ 1.ที่อยูต่ าม
ทะเบียนบ้าน 2.ข้อมูลสถานที่ปฏิบตั ิงานปัจจุบนั (ถ้ามี) 3.ที่อยูส่ าหรับให้สภากายภาพบาบัดติดต่อกลับ และข้อมูล
การศึกษา ให้ครบถ้วน เสร็จแล้ว กด บันทึก (ตามภาพ)

/เมื่อบันทึก...

-6เมื่อบันทึกข้ อมูลการสมัครสมาชิกเรียบร้ อยแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดข้ อมูลการลงทะเบียนต่ างๆ
ทั้งหมดและจะได้ รหัสประจาตัว 6 หลัก (User & Pass สาหรับใช้ Login ) เพื่อใช้ Log in ขั้นตอนที่ 2 เข้ าสู่ ระบบ
โดยจะใช้ Username และ Password เป็ นรหัสเดียวกัน

/ขั้นตอนที่ 2

-7ขั้นตอนที่ 2 เข้ าสู่ ระบบ

กรณีผ้ สู มัครสอบเก็บคะแนน ลืม Username และ Password เข้ าขั้นตอนที่ 1 ค้ นหาข้ อมูล ตรวจสอบ
ข้ อมูล และนารหัสประจาตัว 6 หลัก ใช้ Log in ขั้นตอนที่ 2

นาเลขรหัสประจาตัว 6 หลัก (User & Pass สาหรับใช้ Login ) มากรอกในช่อง รหัสประจาตัว และ รหัสผ่าน
ทั้ง 2 ช่อง เป็ น รหัสเดียวกัน กด เข้ าสู่ ระบบ
ตัวอย่าง รหัสประจาตัว 619999
รหัสผ่าน
619999

/หลังจาก...

-8หลังจากทาการ Login เข้าสู่ ระบบแล้ว ให้ไปยังขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 เลือกวิชาสอบขึน้ ทะเบียนและรับทราบค่ าธรรมเนียม
ผูส้ มัครระบุความต้องการในการสอบ เลือกวิชาสอบ และยอดชาระเงินค่าสมัครสอบ กด ยืนยัน
ระบบจะแจ้งยอดที่ตอ้ งชาระ และให้โอนเงินเข้าบัญชี สภากายภาพบาบัด ธนาคารไทยพาณิ ชย์
เลขที่บญั ชี 406 - 545820 - 0
**หมายเหตุ : ผูส้ มัครสอบ ต้องตรวจสอบรายการโอนเงินให้ถูกต้อง หากท่านชาระเงินผิด เกินกว่าจานวน
เงินที่ตอ้ งชาระ จะถือว่าท่านยินยอมมอบให้สภากายภาพบาบัด ไม่สามารถขอเงินคืนค่าธรรมเนี ยม ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
กรณี สมัครสอบใหม่เป็ นครั้งแรก สมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกและแบบคาขอ ค่าธรรมเนี ยมในการสมัครสอบ
ความรู ้ ค่าสอบความรู ้รายวิชา และค่าดาเนิ นการส่ งไปรษณี ยห์ นังสื อสาคัญเป็ นสมาชิก สอบ 3 วิชา ยอดชาระทั้งสิ้ น
3,700 บาท

/กรณี ...

-9กรณี สมัครสอบใหม่เป็ นครั้งแรก สมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกและแบบคาขอ ค่าธรรมเนี ยมในการสมัครสอบ
ความรู ้ ค่าสอบความรู ้รายวิชา ค่าดาเนิ นการส่ งไปรษณี ยห์ นังสื อสาคัญเป็ นสมาชิก เลือกสอบ 1 วิชา ยอดชาระ 2,700 บาท

กรณี สมัครสอบใหม่เป็ นครั้งแรก สมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกและแบบคาขอ ค่าธรรมเนี ยมในการสมัครสอบ
ความรู ้ ค่าสอบความรู ้รายวิชา ค่าดาเนิ นการส่ งไปรษณี ยห์ นังสื อสาคัญเป็ นสมาชิก เลือกสอบ 2 วิชา ยอดชาระ 3,200 บาท

/*กรณี สมัคร...

- 10 *กรณี สมัครสอบเก็บคะแนน สมาชิกเลือกสอบ 1 วิชา ยอดที่ตอ้ งชาระ = 1,500 บาท

**กรณี สมัครสอบเก็บคะแนน สมาชิกเลือกสอบ 2 วิชา ยอดที่ตอ้ งชาระ = 2,000 บาท

***กรณี สมัครสอบเก็บคะแนน สมาชิกเลือกสอบ 3 วิชา ยอดที่ตอ้ งชาระ = 2,500 บาท และ
***กรณี สมาชิก ผูท้ ี่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ เก็บคะแนนไม่ครบ 50 คะแนน
ต้องสอบใหม่ท้งั 3 วิชา (01,02,03) ยอดที่ตอ้ งชาระ = 2,500 บาท

เมื่อเลือกวิชาสอบเรี ยบร้อยแล้ว ให้โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชี สภากายภาพบาบัด ธนาคารไทยพาณิ ชย์
เลขที่บญั ชี 406 - 545820 - 0 พร้อมเตรี ยมไฟล์เอกสาร ขนาดไฟล์ตอ้ งไม่ใหญ่กว่า 1 MB (save เป็ น .jpg) แนบไฟล์ใน
ขั้นตอนที่ 4
/ขั้นตอนที่ 4

- 11 ขั้นตอนที่ 4 ส่ งรูปภาพหลักฐานการสอบขึน้ ทะเบียน
ให้ผสู ้ มัครเตรี ยมไฟล์เอกสาร ขนาดไฟล์ตอ้ งไม่ใหญ่กว่า 1 MB ( save เป็ น .jpg) เพื่อ upload file ดังนี้
1. กด เลือกไฟล์ เลือก รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. กด เลือกไฟล์ เลือก รู ปภาพสลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนี ยม
- เลือก ธนาคารที่ชาระ
- เลือก ประเภทการชาระ
- เลือก วัน/เวลาที่ฝาก/โอน ชัว่ โมง นาที ให้ครบทุกช่อง
3. กด เลือกไฟล์ เลือก สาเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทั้งหมดทุกหน้า ฉบับภาษาไทย หรื อ
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชี พฉบับที่หมดอายุ (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
- รู ปภาพสาเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (Transcript) ทั้งหมดทุกหน้า ฉบับภาษาไทย เฉพาะ
กรณี สมัครสอบใหม่เป็ นครั้งแรกและกรณี สอบเก็บคะแนน (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
- รู ปภาพสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด เฉพาะกรณี สมาชิก ผูท้ ี่ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพหมดอายุ ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ เก็บคะแนนไม่ครบ 50 คะแนน (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. กด เลือกไฟล์ เลือก รู ปภาพสาเนาหนังสื อรับรองการจบการศึกษา หรื อ รู ปภาพสาเนาใบปริ ญญาบัตร
(ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. กด เลือกไฟล์ เลือก รู ปภาพใบรับรองแพทย์เพื่อขอสมัครเป็ นสมาชิกสภากายภาพบาบัด (ตามแบบที่สภา
กายภาพบาบัดกาหนด (เฉพาะกรณี สมัครสอบใหม่เป็ นครั้งแรกเท่านั้น)
6. กด เลือกไฟล์ เลือก รู ปภาพสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
7. กด เลือกไฟล์ เลือก รู ปภาพสาเนาทะเบียนบ้าน (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)

เมื่อผูส้ มัคร upload file เอกสารทั้งหมดเรี ยบร้อยแล้ว ให้กด บันทึกข้อมูล
/หลังจาก...

- 12 หลังจากบันทึกข้อมูลในขั้นตอนที่ 4 เรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานที่ upload file ทั้งหมด

หมายเหตุ : ถ้ าโปรแกรมไม่ แสดงหลักฐานที่ Upload File เช่ น
ข้ อ 6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน : Not Found Image กรุณา *** Upload File ใหม่ อีกครั้ง***
เนื่องจากไฟล์ ที่ Upload File มีขนาดใหญ่ หรือนามสกุลไม่ ตรงตามทีก่ าหนดไว้ ผู้สมัครต้ องกลับไป Upload File ใหม่
อีกครั้ง
/ขั้นตอนที่ 5

- 13 ขั้นตอนที่ 5 เลือกสถานทีส่ อบ 15 แห่ ง ดังนี้
รหัส 001
สนามสอบ
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

สนามสอบ
สนามสอบ
สนามสอบ
สนามสอบ
สนามสอบ
สนามสอบ
สนามสอบ
สนามสอบ
สนามสอบ
สนามสอบ
สนามสอบ
สนามสอบ
สนามสอบ
สนามสอบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(รับเฉพาะนิ สิตและศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เมื่อเลือกสถานที่สอบเรี ยบร้อยแล้ว ให้กด บันทึก

หลังจากเลือกสนามสอบแล้วให้ทาการ กดปุ่ ม ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันส่ งแบบคาขอ
/โปรแกรม...

- 14 โปรแกรมจะแสดงหน้าตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5
หากผูส้ มัครต้องการปรับแก้ไข สามารถกลับไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ โดย กด แก้ไขข้อมูล
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เมื่อผูส้ มัครตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ให้คลิก
ข้าพเจ้าได้ทาการตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว (หากยืนยันส่ งแบบคาขอแล้วจะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลได้)
กด ยืนยันส่ งแบบคาขอ เพื่อเป็ นการส่ งแบบคาขอให้ทางแอดมิน เริ่ มดาเนิ นการตรวจสอบเอกสาร

โปรดอ่ าน : เมื่อผู้สมัครกด ยืนยันส่ งแบบคาขอ ไปแล้ ว จะกลับไปแก้ ไขข้ อมูลไม่ ได้ ต้ องตรวจสอบข้ อมูล
ทั้งหมดให้ ถูกต้ องครบถ้ วนแล้ วเท่ านั้น เนื่องจากเป็ นการสมัครสอบออนไลน์ ไม่ มกี ารรับเอกสารสมัครสอบทาง
ไปรษณีย์ โปรดอ่ านรายละเอียดการสมัครให้ ครบถ้ วน หากผู้สมัครไม่ ได้ สมัครสอบผ่ านระบบออนไลน์ แล้ วท่ านส่ ง
เอกสารสมัครสอบมาที่สภากายภาพบาบัด ท่ านจะไม่ มีสิทธิ์สอบความรู้ ฯ ถือว่ าท่ านรับทราบและยินยอมที่จะถูกตัด
สิ ทธิ์ในการสอบในครั้งนี้
หากมีข้อสงสั ย ติดต่ อฝ่ ายงานจัดสอบ โทร. 094-515-5696 คุณธนพร คาเครื อ หรื อส่ งอีเมล์ แจ้ งปัญหา
มายัง e-mail : nhoi_kamkrue@hotmail.com
หลังจากที่ผสู ้ มัครกด ยืนยันส่ งแบบคาขอ ไปแล้ว ผูส้ มัครสามารถ Login เข้ามาตรวจสอบสถานะเอกสารได้
โปรแกรมจะแสดงหน้าตรวจสอบสถานะเอกสาร ดังนี้
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กรณี มีเอกสารที่ไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะแสดงการแจ้งเตือนว่า พบเอกสารที่ไม่ถูกต้อง แอดมินจะแจ้งกลับ
ทางเมนู ตรวจสอบสถานะเอกสารนี้
แอดมินจะเข้าไปตรวจสอบไฟล์เอกสารที่ Upload File เข้ามาหลังจากที่ผสู ้ มัครกด ยืนยันส่ งแบบคาขอ มาใน
ระบบภายใน 7 วัน หากพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง แอดมินจะทาการแจ้งข้อที่เอกสารไม่ถูกต้อง พร้อมกับระบุขอ้ ความแจ้ง
เตือนกลับไป
จากนั้นให้ผสู ้ มัครกดปุ่ ม แก้ไขไฟล์ Upload โดยต้องเข้าไป Upload File เอกสารใหม่ ภายใน 3 วัน หลังจาก
ที่แจ้งแก้ไข
ข้อที่ระบบขึ้นข้อความว่า ไฟล์ไม่ถูกต้อง กรุ ณาอัพโหลดไฟล์ใหม่ ให้ผสู ้ มัครทาการลบไฟล์เก่าออก หรื อ
เลือกไฟล์ใหม่ Upload ทับไฟล์เก่าได้ เมื่อเลือกไฟล์แล้ว ให้ทาการกดปุ่ ม อัพโหลดไฟล์แก้ไข+ส่ งแบบคาขอ
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เมื่อกดปุ่ ม อัพโหลดไฟล์แก้ไข+ส่ งแบบคาขอ เรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบสถานะเอกสาร
เมื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารและส่ งซ่อมแบบคาขอแล้ว ระบบจะเปลี่ยนแปลงสถานะการดาเนิ นการ จากนั้นแอดมินจะ
ทาการตรวจสอบพร้อมกับแจ้งกลับสถานะเอกสารอีกครั้ง หากมีขอ้ สงสัย ติดต่อฝ่ ายงานจัดสอบ โทร. 094-515-5696
คุณธนพร คาเครื อ

/เมื่อ...

- 18 เมื่อแอดมินตรวจสอบไฟล์เอกสารที่ส่งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้า ตรวจสอบสถานะเอกสาร
ข้อ 1. สถานะการตรวจสอบเอกสารการสมัคร
เอกสารครบ ถูกต้อง
ข้อ 2. สถานะการตรวจสอบหลักฐานสลิปใบโอนเงิน
เอกสารครบ ถูกต้อง
เมื่อสถานะเอกสารของข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้องทั้ง 2 ข้อ ถือว่าการสมัครสอบออนไลน์เสร็จสิ้ นกระบวนการ
สมัครสอบ โปรดรอประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบความรู ้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัด ที่หน้าเว็บไซต์สภากายภาพบาบัด

www.pt.or.th/

ข้ อ 6 วัน และเวลาสอบ
วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563
09.00 – 12.00 น. วิชาเทคนิ คและวิธีการทางกายภาพบาบัด (ข้อสอบ 100 ข้อ)
14.00 – 15.30 น. วิชากฎหมาย จรรยาบรรณ และการบริ หารงาน (ข้อสอบ 50 ข้อ)
วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2563
09.00 – 12.00 น. วิชากายภาพบาบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ (ข้อสอบ 100 ข้อ)
หมายเหตุ : หากมีการเปลีย่ นแปลงวันเวลาในการสอบ เนื่ องจากสถานการณ์ โควิด-19 สภากายภาพบาบัด
จะแจ้ งให้ ทราบก่ อนวันสอบล่วงหน้ า ประมาณ 2 สั ปดาห์ ผ่ านเว็บไซต์ สภากายภาพบาบัด กรุณาติดตามประกาศ ข่ าวสาร
ของการสอบครั้งนีอ้ ย่ างใกล้ชิด
ข้ อ 7 ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์สอบ
ผูส้ มัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นงั่ สอบ และสนามสอบ ได้จากประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบ
ความรู ้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ครั้งที่ 2/2563 ที่หน้าเว็บไซต์สภา
กายภาพบาบัด

www.pt.or.th/ ตั้งแต่วนั ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
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