
 
 
 
 
 

ประกาศสภากายภาพบ าบัด 
เร่ือง  การรับสมัครและการสอบความรู้เพ่ือขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวชิาชีพกายภาพบ าบัด คร้ังที่  2/2563  
                           
 

สภากายภาพบ าบดัประกาศหลกัเกณฑ ์วิธีการในการรับสมคัรและการสอบความรู้ เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั คร้ังท่ี  2/2563 ดงัน้ี 

เน่ื องจากการสมัครคร้ังนี้ เป็นการสมัครสอบออนไลน์  จึงไม่มีการรับเอกสารสมัครสอบทาง
ไปรษณีย์  โปรดอ่านรายละเอยีดการสมัครสอบให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  หากผู้สมัครไม่ได้สมัครสอบ
ผ่านระบบออนไลน์  แต่ได้ส่งเอกสารสมัครสอบมาที่สภากายภาพบ าบัด  ท่านจะไม่มีสิทธ์ิสอบความรู้ฯ ทั้งนี้สภาฯ ถือว่า
ท่านรับทราบและยนิยอมทีจ่ะถูกตัดสิทธ์ิในการสอบในคร้ังที ่ 2/2563 นี ้

ข้อ  1  คุณสมบตัิของผู้สมคัรสอบความรู้ 
ผูส้มคัรสอบความรู้ เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั ท่ียงัไม่เคย

สมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดั ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดัก่อน โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาและไดรั้บปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) หรือ กายภาพบ าบดั

บณัฑิต จากสถาบนัการศึกษาท่ีสภากายภาพบ าบดัให้การรับรองปริญญา 
1.2 นิสิตนกัศึกษาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) หรือ กายภาพบ าบดับณัฑิต ท่ีส าเร็จ

การศึกษาแต่ยงัไม่ไดรั้บปริญญา ตอ้งมีหนงัสือรับรองคุณวฒิุโดยอนุมัติส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวทิยาลยั หรือหนังสือ
รับรองส าเร็จการศึกษาจากคณบดี  

 

ข้อ  2  หลกัฐานประกอบการรับสมัครสอบออนไลน์ 
ผู้สมัครสอบความรู้ ให้ย่ืนเอกสารสมัครสอบทางออนไลน์เท่าน้ัน ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดแนบ

ไฟล์หลกัฐานเป็น ภาพสี เท่าน้ัน ไม่ใช้ ขาว-ด า  ดังนี ้
2.1  กรณีสมัครสอบใหม่เป็นคร้ังแรก  สมัครขึน้ทะเบยีนสมาชิกและสมัครสอบความรู้  ให้ผู้สมคัรเตรียม

ไฟล์เอกสาร  ขนาดไฟล์ต้องไม่ใหญ่กว่า 1 MB (save เป็น .jpg)  ดงันี ้
2.1.1  แนบไฟลรู์ปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ภาพเห็นใบหนา้ชดัเจน ไม่สวม

แวน่ตาด า เน่ืองจากตอ้งใชรู้ปถ่ายในการออกหนงัสือส าคญัการเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดั   จ  านวน 1 ภาพ 
2.1.2  แนบไฟลส์ลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียมสมคัรข้ึนทะเบียนสมาชิกและแบบค าขอ ค่าธรรมเนียม

ในการสมคัรสอบความรู้ ค่าสอบความรู้รายวิชา และค่าด าเนินการส่งไปรษณียห์นงัสือส าคญัเป็นสมาชิก (สามารถโอน
รวมในสลิปเดียวกนัได)้ จ านวน 3,700 บาท  จ านวน 1 ภาพ  ดงัน้ี 

                 - ค่าธรรมเนียมสมคัรข้ึนทะเบียนสมาชิกและแบบค าขอ       =   1,100  บาท 
                                                       - ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบความรู้                               =   1,000  บาท 
                                                       - ค่าสอบความรู้ รายวิชาละ 500 บาท  3 วิชา                         =   1,500  บาท 
                                                       - ค่าด าเนินการส่งไปรษณียห์นงัสือส าคญัการเป็นสมาชิก    =      100  บาท 
  

/2.1.3 แนบไฟล.์.. 
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2.1.3  แนบไฟลส์ าเนาใบแสดงผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี (Transcript) ทั้งหมดทุกหนา้  
ฉบบัภาษาไทย (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง)  จ  านวน 1 ภาพ 

2.1.4  แนบไฟลส์ าเนาปริญญาบตัรวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั)  หรือ กายภาพบ าบดับณัฑิต 
หรือส าเนาหนงัสือรับรองคุณวฒิุโดยอนุมติัส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลยั   หรือส าเนาหนงัสือรับรองจบการศึกษา
จากคณบดี ฉบบัภาษาไทย (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง)  จ  านวน  1 ภาพ 

2.1.5  แนบไฟลใ์บรับรองแพทยเ์พ่ือขอสมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดั (ตามแบบท่ีสภา
กายภาพบ าบดัก าหนด)  จ านวน 1 ภาพ 

2.1.6  แนบไฟลส์ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง) จ านวน 1 ภาพ 
2.1.7  แนบไฟลส์ าเนาทะเบียนบา้น (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง)  จ  านวน 1 ภาพ       

 

2.2 กรณีสอบเกบ็คะแนน สมัครสอบความรู้  ให้ผู้สมัครเตรียมไฟล์เอกสาร  ขนาดไฟล์ต้องไม่ใหญ่กว่า    
1 MB (save เป็น .jpg)  ดังนี ้

2.2.1  แนบไฟลรู์ปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ภาพเห็นใบหนา้ชดัเจน ไม่สวม
แวน่ตาด า จ านวน 1 ภาพ 

2.2.2  แนบไฟลส์ลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียมสมคัรสอบรายวิชา   จ  านวน 1 ภาพ  ดงัน้ี 
กรณีสมาชิก สมคัรสอบเกบ็คะแนน ยอดช าระแบ่งตามรายวิชาท่ีสมคัรสอบ ดงัน้ี 
- สมาชิก สมคัรสอบ 3 วิชา                  ยอดช าระ  =  2,500  บาท  
- สมาชิก สมคัรสอบ 2 วิชา                  ยอดช าระ  =  2,000  บาท  
- สมาชิก สมคัรสอบ 1 วิชา                  ยอดช าระ  =  1,500  บาท 
2.2.3  แนบไฟลส์ าเนาใบแสดงผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี (Transcript)  ทั้งหมดทุกหนา้    

ฉบบัภาษาไทย (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง) จ านวน 1 ภาพ 
2.2.4  แนบไฟลส์ าเนาปริญญาบตัรวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั)   หรือ  กายภาพบ าบดับณัฑิต 

หรือ ส าเนาหนงัสือรับรองคุณวฒิุโดยอนุมติัส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลยั ฉบบัภาษาไทย (ลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง)  จ  านวน 1 ภาพ 

2.2.5  แนบไฟลส์ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง)  จ านวน 1 ภาพ 
2.2.6  แนบไฟลส์ าเนาทะเบียนบา้น (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง) จ านวน 1 ภาพ 

 

2.3 กรณีสมาชิก ผู้ทีใ่บอนุญาตประกอบวชิาชีพหมดอายุ ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ เกบ็คะแนนไม่ครบ 50 
คะแนน ต้องสอบใหม่ทั้ง 3 วชิา  ให้ผู้สมัครเตรียมไฟล์เอกสาร  ขนาดไฟล์ต้องไม่ใหญ่กว่า 1 MB  (save เป็น .jpg)  ดังนี ้

2.3.1  แนบไฟลรู์ปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ภาพเห็นใบหนา้ชดัเจน ไม่สวม
แวน่ตาด า จ  านวน 1 ภาพ 

2.3.2  แนบไฟลส์ลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียมสมคัรสอบรายวิชา   จ  านวน 1 ภาพ  ดงัน้ี 
กรณีสมาชิก ผูท่ี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอาย ุไม่ไดต่้ออายใุบอนุญาตฯ เกบ็คะแนนไม่ครบ 50 

คะแนน ตอ้งสอบใหม่ทั้ง 3 วิชา ค่าธรรมเนียมสมคัรสอบ 3 วิชา จ านวน  2,500 บาท หรือเลือกสอบได ้ดงัน้ี 
          - กรณีเลือกสอบ 1 วิชา                ยอดช าระ =  1,500  บาท 
          - กรณีเลือกสอบ 2 วิชา                ยอดช าระ =  2,000  บาท 
          - สมคัรสอบ 3 วิชา                       ยอดช าระ =  2,500  บาท 

/2.3.3 แนบไฟล.์.. 
 



- 3 - 
 

2.3.3  แนบไฟลส์ าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพกายภาพบ าบัดฉบบัท่ีหมดอาย ุ(ลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง)  จ  านวน 1 ภาพ 

2.3.4  แนบไฟลส์ าเนาปริญญาบตัรวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั)  หรือ กายภาพบ าบดับณัฑิต 
ฉบบัภาษาไทย  (ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง)  จ  านวน 1 ภาพ 

2.3.5  แนบไฟลส์ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง)  จ  านวน 1 ภาพ 
2.3.6  แนบไฟลส์ าเนาทะเบียนบา้น  (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง)  จ  านวน 1 ภาพ 

 
 
 

โปรดโอนเงินเขา้บญัชีสภากายภาพบ าบดั และหลงัจากโอนเงินเรียบร้อยแลว้ โปรดด าเนินการสมคัร
สอบออนไลน์ภายใน 30 วนั หากพน้จากน้ีถือวา่ท่านไม่ประสงคจ์ะสมคัรสอบออนไลน์ 

 
  

ช่องทางการช าระเงนิ 
1. ช าระเงินผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชยไ์ดท่ี้สาขาทัว่ประเทศ  
2. ช าระเงินผา่นตู ้ATM  ธนาคารไทยพาณิชย ์  

3. ช าระเงินผา่น Application    
 

ข้อ  4  การรับสมัครสอบ   เปิดรับวนัท่ี  12  พฤษภาคม – 26  มิถุนายน พ.ศ. 2563  สมัครออนไลน์เท่าน้ัน 
         

                         ข้อ  5  ขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์   

เขา้เวบ็ไซตส์ภากายภาพบ าบดั   www.pt.or.th/ คลิก   
ใตแ้บนเนอร์ ตามรูป 
โปรแกรมสมคัรสอบข้ึนทะเบียนในเวบ็ไซตส์ภากายภาพบ าบดั  ด าเนินการดงัน้ี  
ผู้สมัครสอบโปรดอ่านรายละเอียดการสมัครสอบให้เข้าใจก่อนการสมัครสอบออนไลน์ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดังนี ้

 
 

/ขั้นตอน... 
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ขั้นตอนที ่1  ลงทะเบยีนและค้นหารายช่ือ  

 
  

 

 
     
แสดงภาพกรณีรายใหม่ จากนั้น คลิก ลงทะเบยีนใหม่         แสดงภาพกรณีเคยสมคัรแลว้ จากนั้น คลิก ตรวจสอบข้อมูล  
                     

                ภาพท่ี 1 แสดงสมาชิกรายใหม่                                                  ภาพท่ี 2 แสดงสมาชิกรายเก่า 
 

1. ลงทะเบยีนและค้นหารายช่ือ โดยกรอก เลขรหัสบตัรประจ าตัวประชาชน 13 หลกั 
ภาพท่ี 1  แสดงสมาชิกรายใหม่  
ให้ท าการคลิกท่ี  >>> ลงทะเบียนใหม่ <<<  เพ่ือท าการกรอกขอ้มูลสมคัรสมาชิก 
- ท ากรอกขอ้มูล ช่ือ-สกลุ  รายละเอียดต่างๆ ท่ีมีเคร่ืองหมาย * ให้ครบ  ไดแ้ก่ 1.ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น  2.ขอ้มูลสถานท่ี
ปฏิบติังานปัจจุบนั (ถา้มี) 3.ท่ีอยูส่ าหรับให้สภากายภาพบ าบดัติดต่อกลบั และขอ้มูลการศึกษา ใหค้รบถว้น เสร็จแลว้  
กด บนัทกึ 
 
ภาพท่ี 2  แสดงสมาชิกรายเก่า   
ระบบจะแสดง ช่ือ-สกลุ ท่ีมีขอ้มูลสมาชิกอยูแ่ลว้ ให้คลิกท่ี  >>> ตรวจสอบขอ้มูล <<<   

ตรวจสอบข้อมูล และรหัสประจ าตัว 6 หลกั (User & Pass ส าหรับใช้ Login ) เพ่ือใช้ Log in ขั้นตอนที ่2  เข้าสู่ระบบ 
โดยจะใช้ Username  และ Password   เป็นรหัสเดียวกนั 
 

/สมาชิกใหม่… 
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สมาชิกรายใหม่ ใหก้รอกขอ้มูล ช่ือ-สกลุ  รายละเอียดต่างๆ ท่ีมีเคร่ืองหมาย * ให้ครบ  ไดแ้ก่  1.ท่ีอยูต่าม
ทะเบียนบา้น   2.ขอ้มูลสถานท่ีปฏิบติังานปัจจุบนั (ถา้มี)  3.ท่ีอยูส่ าหรับให้สภากายภาพบ าบดัติดต่อกลบั และขอ้มูล
การศึกษา ให้ครบถว้น เสร็จแลว้  กด บนัทึก  (ตามภาพ) 

                     

                    

                    
 

/เม่ือบนัทึก... 
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เม่ือบนัทกึข้อมูลการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอยีดข้อมูลการลงทะเบยีนต่างๆ 
ทั้งหมดและจะได้ รหัสประจ าตวั 6 หลกั (User & Pass ส าหรับใช้ Login )  เพ่ือใช้ Log in ขั้นตอนที ่2  เข้าสู่ระบบ   
โดยจะใช้ Username  และ Password   เป็นรหัสเดียวกนั 
 

 
 

 
   

/ขั้นตอนที ่2 
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ขั้นตอนที ่2  เข้าสู่ระบบ 

 
 

กรณีผู้สมัครสอบเกบ็คะแนน  ลืม Username และ Password   เข้าขั้นตอนที ่1  ค้นหาข้อมูล  ตรวจสอบ
ข้อมูล และน ารหัสประจ าตัว 6 หลกั  ใช้ Log in ขั้นตอนที ่2 

 

 
 

น าเลขรหสัประจ าตวั 6 หลกั (User & Pass ส าหรับใช ้Login ) มากรอกในช่อง  รหสัประจ าตวั และ รหสัผา่น 
ทั้ง 2 ช่อง  เป็น รหสัเดียวกนั กด  เข้าสู่ระบบ  

ตวัอยา่ง    รหสัประจ าตวั   619999 
                       รหสัผา่น           619999 
 

 
/หลงัจาก... 
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หลงัจากท าการ Login เขา้สู่ระบบแลว้ ใหไ้ปยงัขั้นตอนท่ี 3  
 

 
 

ขั้นตอนที ่3 เลือกวชิาสอบขึน้ทะเบยีนและรับทราบค่าธรรมเนียม 
ผูส้มคัรระบุความตอ้งการในการสอบ  เลือกวิชาสอบ และยอดช าระเงินค่าสมคัรสอบ กด  ยืนยนั   
ระบบจะแจง้ยอดท่ีตอ้งช าระ    และให้โอนเงินเขา้บญัชี   สภากายภาพบ าบดั    ธนาคารไทยพาณิชย ์                  

เลขท่ีบญัชี  406 - 545820 - 0  
**หมายเหตุ : ผูส้มคัรสอบ ตอ้งตรวจสอบรายการโอนเงินให้ถูกตอ้ง หากท่านช าระเงินผดิ เกินกวา่จ านวน

เงินท่ีตอ้งช าระ จะถือวา่ท่านยินยอมมอบให้สภากายภาพบ าบดั ไม่สามารถขอเงินคืนค่าธรรมเนียม ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

กรณีสมคัรสอบใหม่เป็นคร้ังแรก สมคัรข้ึนทะเบียนสมาชิกและแบบค าขอ ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ
ความรู้ ค่าสอบความรู้รายวิชา และค่าด าเนินการส่งไปรษณียห์นงัสือส าคญัเป็นสมาชิก  สอบ 3 วิชา ยอดช าระทั้งส้ิน 
3,700 บาท   

                     
/กรณี ... 

 



- 9 - 
 

กรณีสมคัรสอบใหม่เป็นคร้ังแรก สมคัรข้ึนทะเบียนสมาชิกและแบบค าขอ ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ
ความรู้ ค่าสอบความรู้รายวิชา ค่าด าเนินการส่งไปรษณียห์นงัสือส าคญัเป็นสมาชิก  เลือกสอบ 1 วิชา ยอดช าระ 2,700 บาท 

 

 
 

กรณีสมคัรสอบใหม่เป็นคร้ังแรก  สมคัรข้ึนทะเบียนสมาชิกและแบบค าขอ ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ
ความรู้ ค่าสอบความรู้รายวิชา ค่าด าเนินการส่งไปรษณียห์นงัสือส าคญัเป็นสมาชิก เลือกสอบ 2 วิชา ยอดช าระ 3,200 บาท 

 

        
 

      /*กรณีสมคัร... 
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*กรณีสมคัรสอบเกบ็คะแนน สมาชิกเลือกสอบ 1 วิชา ยอดท่ีตอ้งช าระ   =  1,500  บาท 

     
 

**กรณีสมคัรสอบเกบ็คะแนน สมาชิกเลือกสอบ 2 วิชา ยอดท่ีตอ้งช าระ  =  2,000  บาท 

 
 

***กรณีสมคัรสอบเกบ็คะแนน สมาชิกเลือกสอบ 3 วิชา ยอดท่ีตอ้งช าระ   =  2,500  บาท และ 
***กรณีสมาชิก ผูท่ี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอาย ุไม่ไดต่้ออายใุบอนุญาตฯ เกบ็คะแนนไม่ครบ 50 คะแนน        

ตอ้งสอบใหม่ทั้ง 3 วิชา (01,02,03) ยอดท่ีตอ้งช าระ  =  2,500  บาท 

               
      เม่ือเลือกวิชาสอบเรียบร้อยแลว้ ให้โอนเงินค่าสมคัรสอบเขา้บญัชี สภากายภาพบ าบดั ธนาคารไทยพาณิชย ์  

เลขท่ีบญัชี 406 - 545820 - 0   พร้อมเตรียมไฟลเ์อกสาร   ขนาดไฟลต์อ้งไม่ใหญ่กวา่ 1 MB  (save เป็น .jpg)  แนบไฟลใ์น
ขั้นตอนท่ี 4 

/ขั้นตอนที ่4 
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ขั้นตอนที ่4  ส่งรูปภาพหลกัฐานการสอบขึน้ทะเบยีน 
ให้ผูส้มคัรเตรียมไฟลเ์อกสาร ขนาดไฟลต์อ้งไม่ใหญ่กวา่ 1 MB   ( save  เป็น .jpg)  เพ่ือ upload file  ดงัน้ี 
1. กด เลือกไฟล ์ เลือก รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว    
2. กด เลือกไฟล ์ เลือก รูปภาพสลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียม   

          - เลือก ธนาคารท่ีช าระ 
          - เลือก ประเภทการช าระ 
          - เลือก วนั/เวลาท่ีฝาก/โอน ชัว่โมง  นาที  ให้ครบทุกช่อง 

3. กด เลือกไฟล ์ เลือก ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทั้งหมดทุกหนา้ ฉบบัภาษาไทย หรือ 
ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบบัท่ีหมดอาย ุ(ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง)   

          - รูปภาพส าเนาใบแสดงผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี(Transcript) ทั้งหมดทุกหนา้ ฉบบัภาษาไทย  เฉพาะ
กรณีสมคัรสอบใหม่เป็นคร้ังแรกและกรณีสอบเกบ็คะแนน (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง)   

          - รูปภาพส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั เฉพาะกรณีสมาชิก ผูท่ี้ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพหมดอาย ุไม่ไดต่้ออายใุบอนุญาตฯ เกบ็คะแนนไม่ครบ 50 คะแนน  (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง)   

4. กด เลือกไฟล ์ เลือก  รูปภาพส าเนาหนงัสือรับรองการจบการศึกษา หรือ รูปภาพส าเนาใบปริญญาบตัร         
(ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

5. กด เลือกไฟล ์เลือก รูปภาพใบรับรองแพทยเ์พ่ือขอสมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดั  (ตามแบบท่ีสภา
กายภาพบ าบดัก าหนด (เฉพาะกรณีสมคัรสอบใหม่เป็นคร้ังแรกเท่านั้น) 

6. กด เลือกไฟล ์เลือก รูปภาพส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
7. กด เลือกไฟล ์เลือก รูปภาพส าเนาทะเบียนบา้น  (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

 

                          

เม่ือผูส้มคัร  upload file  เอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแลว้  ให้กด  บนัทึกขอ้มูล 
/หลงัจาก... 

 



- 12 - 
 

หลงัจากบนัทึกขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 4  เรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดงหลกัฐานท่ี  upload  file  ทั้งหมด 

                                                            
    

                                                           
 
 
 

หมายเหตุ : ถ้าโปรแกรมไม่แสดงหลกัฐานที ่Upload File  เช่น  
ข้อ 6. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน :  Not Found Image  กรุณา *** Upload File ใหม่อีกคร้ัง*** 

เน่ืองจากไฟล์ที ่Upload File  มีขนาดใหญ่หรือนามสกลุไม่ตรงตามทีก่ าหนดไว้  ผู้สมัครต้องกลบัไป Upload File ใหม่    
อีกคร้ัง 

/ขั้นตอนท่ี 5 
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ขั้นตอนที ่5  เลือกสถานทีส่อบ 15 แห่ง ดังนี ้
รหสั  001 สนามสอบ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
  (รับเฉพาะนิสิตและศิษยเ์ก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
รหสั  002 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
รหสั  003 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
รหสั  004 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
รหสั  005 สนามสอบ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
รหสั  006 สนามสอบ  มหาวิทยาลยันเรศวร 
รหสั  007 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัพะเยา 
รหสั  008 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัมหิดล 
รหสั  009 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
รหสั  010 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัรังสิต 
รหสั  011 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
รหสั  012 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รหสั  013 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
รหสั  014 สนามสอบ  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
รหสั  015 สนามสอบ วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์ 
 
 

เม่ือเลือกสถานท่ีสอบเรียบร้อยแลว้ ให้กด บนัทึก 

 

   
 

หลงัจากเลือกสนามสอบแลว้ใหท้ าการ กดปุ่ม ตรวจสอบขอ้มูลและยืนยนัส่งแบบค าขอ 
 

/โปรแกรม... 
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โปรแกรมจะแสดงหนา้ตรวจสอบขอ้มูลขั้นตอนท่ี 3  ขั้นตอนท่ี 4  และขั้นตอนท่ี 5  
หากผูส้มคัรตอ้งการปรับแกไ้ข สามารถกลบัไปแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลได ้ โดย กด แกไ้ขขอ้มูล 
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เม่ือผูส้มคัรตรวจสอบขอ้มูลทั้งหมดถูกตอ้งครบถว้นแลว้  

 

ให้คลิก                 ขา้พเจา้ไดท้  าการตรวจสอบขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นแลว้ (หากยนืยนัส่งแบบค าขอแลว้จะไม่
สามารถแกไ้ขขอ้มูลได)้ 

กด    ยืนยนัส่งแบบค าขอ  เพ่ือเป็นการส่งแบบค าขอให้ทางแอดมิน เร่ิมด าเนินการตรวจสอบเอกสาร 
 

โปรดอ่าน : เม่ือผู้สมคัรกด  ยืนยนัส่งแบบค าขอ ไปแล้ว จะกลบัไปแก้ไขข้อมูลไม่ได้ ต้องตรวจสอบข้อมูล
ทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วเท่าน้ัน เน่ืองจากเป็นการสมคัรสอบออนไลน์ ไม่มกีารรับเอกสารสมคัรสอบทาง
ไปรษณีย์  โปรดอ่านรายละเอยีดการสมคัรให้ครบถ้วน หากผู้สมคัรไม่ได้สมคัรสอบผ่านระบบออนไลน์  แล้วท่านส่ง
เอกสารสมคัรสอบมาที่สภากายภาพบ าบัด  ท่านจะไม่มีสิทธ์ิสอบความรู้ฯ ถือว่าท่านรับทราบและยนิยอมที่จะถูกตดั
สิทธ์ิในการสอบในคร้ังนี ้

หากมข้ีอสงสัย ตดิต่อฝ่ายงานจดัสอบ โทร. 094-515-5696  คุณธนพร  ค าเครือ  หรือส่งอเีมล์แจ้งปัญหา

มายัง e-mail : nhoi_kamkrue@hotmail.com  
 

หลงัจากท่ีผูส้มคัรกด ยืนยนัส่งแบบค าขอ ไปแลว้ ผูส้มคัรสามารถ Login เขา้มาตรวจสอบสถานะเอกสารได ้
โปรแกรมจะแสดงหนา้ตรวจสอบสถานะเอกสาร ดงัน้ี 
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กรณีมีเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง โปรแกรมจะแสดงการแจง้เตือนวา่ พบเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง  แอดมินจะแจง้กลบั
ทางเมนู  ตรวจสอบสถานะเอกสารนี ้ 

  
แอดมินจะเขา้ไปตรวจสอบไฟลเ์อกสารท่ี Upload File เขา้มาหลงัจากท่ีผูส้มคัรกด ยืนยนัส่งแบบค าขอ มาใน

ระบบภายใน 7 วนั หากพบวา่เอกสารไม่ถูกตอ้ง แอดมินจะท าการแจง้ขอ้ท่ีเอกสารไม่ถูกตอ้ง พร้อมกบัระบุขอ้ความแจง้
เตือนกลบัไป  

จากนั้นให้ผูส้มคัรกดปุ่ม แก้ไขไฟล์ Upload  โดยตอ้งเขา้ไป Upload File เอกสารใหม่ ภายใน 3 วนั หลงัจาก
ท่ีแจง้แกไ้ข 

 

ขอ้ท่ีระบบข้ึนขอ้ความวา่ ไฟลไ์ม่ถูกตอ้ง  กรุณาอพัโหลดไฟลใ์หม่  ให้ผูส้มคัรท าการลบไฟลเ์ก่าออก หรือ
เลือกไฟลใ์หม่  Upload ทบัไฟลเ์ก่าได ้  เม่ือเลือกไฟลแ์ลว้ ให้ท าการกดปุ่ม อพัโหลดไฟลแ์กไ้ข+ส่งแบบค าขอ 
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เม่ือกดปุ่ม อพัโหลดไฟลแ์กไ้ข+ส่งแบบค าขอ เรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดงหนา้ตรวจสอบสถานะเอกสาร 
เม่ืออพัโหลดไฟลเ์อกสารและส่งซ่อมแบบค าขอแลว้   ระบบจะเปล่ียนแปลงสถานะการด าเนินการ   จากนั้นแอดมินจะ    
ท าการตรวจสอบพร้อมกบัแจง้กลบัสถานะเอกสารอีกคร้ัง  หากมีขอ้สงสยั ติดต่อฝ่ายงานจดัสอบ โทร. 094-515-5696       
คุณธนพร  ค  าเครือ  

 

               
 
 

/เม่ือ... 
 
 



- 18 - 
 

เม่ือแอดมินตรวจสอบไฟลเ์อกสารท่ีส่งแกไ้ขเรียบร้อยแลว้  ระบบจะแสดงหนา้ ตรวจสอบสถานะเอกสาร  
ขอ้ 1. สถานะการตรวจสอบเอกสารการสมคัร                             เอกสารครบ ถูกตอ้ง 
ขอ้ 2. สถานะการตรวจสอบหลกัฐานสลิปใบโอนเงิน                  เอกสารครบ ถูกตอ้ง 
เม่ือสถานะเอกสารของขอ้ 1 และขอ้ 2 ถูกตอ้งทั้ง 2 ขอ้  ถือวา่การสมคัรสอบออนไลน์เสร็จส้ินกระบวนการ

สมคัรสอบ  โปรดรอประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบความรู้เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ

กายภาพบ าบดั ท่ีหนา้เวบ็ไซตส์ภากายภาพบ าบดั   www.pt.or.th/   
 

             
 

ข้อ  6  วนั และเวลาสอบ                       
วนัเสาร์ที ่ 18  กรกฎาคม  2563 
09.00 – 12.00 น.    วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบ าบดั    (ขอ้สอบ 100 ขอ้) 
14.00 – 15.30 น.    วิชากฎหมาย  จรรยาบรรณ และการบริหารงาน  (ขอ้สอบ 50 ขอ้) 

 

วนัอาทติย์ที ่ 19  กรกฎาคม  2563  
09.00 –  12.00 น.    วิชากายภาพบ าบดัในโรคและภาวะต่าง ๆ   (ขอ้สอบ 100 ขอ้) 
 

หมายเหตุ : หากมีการเปลีย่นแปลงวนัเวลาในการสอบ เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 สภากายภาพบ าบดั
จะแจ้งให้ทราบก่อนวนัสอบล่วงหน้า ประมาณ 2 สัปดาห์ ผ่านเวบ็ไซต์สภากายภาพบ าบดั กรุณาติดตามประกาศ ข่าวสาร
ของการสอบคร้ังนีอ้ย่างใกล้ชิด 

 

ข้อ  7  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 
ผูส้มคัรสอบสามารถตรวจสอบรายช่ือ เลขท่ีนัง่สอบ และสนามสอบ ไดจ้ากประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ

ความรู้เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั คร้ังท่ี 2/2563  ท่ีหนา้เวบ็ไซตส์ภา

กายภาพบ าบดั   www.pt.or.th/  ตั้งแต่วนัท่ี  10  กรกฎาคม  2563  เป็นตน้ไป 
 

จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทัว่กนั                        
                                                                                           

                                                                           ประกาศ  ณ  วนัท่ี  10  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563       
                    สมใจ   ลือวิเศษไพบูลย ์                                                                                 

                    (นางสมใจ   ลือวิเศษไพบูลย)์                                                                                
                                                   นายกสภากายภาพบ าบดั      

               


