
 
 
 
 
 

ประกาศสภากายภาพบ าบดั 
เร่ือง  การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด คร้ังที่  3/2563  
                           
 

สภากายภาพบ าบดัประกาศหลกัเกณฑ์ วิธีการในการรับสมคัรและการสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบยีนและ
รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั ครั้ งที่  3/2563 ดงัน้ี 

เน่ื องจากการสมัครคร้ังนี้ เป็นการสมัครสอบออนไลน์  จึงไม่มีการรับ เอกสารสมัครสอบทาง
ไปรษณีย์  โปรดอ่านรายละเอียดการสมัครสอบให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  หากผู้สมัครไม่ได้สมัครสอบ
ผ่านระบบออนไลน์  แต่ได้ส่งเอกสารสมัครสอบมาที่สภากายภาพบ าบัด  ท่านจะไม่มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ ทั้งนี้สภาฯ ถือว่า
ท่านรับทราบและยินยอมที่จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบในคร้ังที่  3/2563 นี้ 

ข้อ  1  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบความรู้ 
ผูส้มคัรสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั ที่ยงัไม่เคย

สมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดั ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดัก่อน โดยมีคุณสมบตัิ ดงัน้ี 
1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาและไดร้ับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) หรือ กายภาพบ าบดั

บณัฑิต จากสถาบนัการศึกษาที่สภากายภาพบ าบดัให้การรับรองปริญญา 
1.2 นิสิตนกัศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) หรือ กายภาพบ าบดับณัฑิต ที่ส าเร็จ

การศึกษาแต่ยงัไม่ไดร้ับปริญญา ตอ้งมีหนงัสือรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย หรือหนังสือ
รับรองส าเร็จการศึกษาจากคณบดี  

 

ข้อ  2  หลักฐานประกอบการรับสมัครสอบออนไลน์ 
ผู้สมัครสอบความรู้ ให้ย่ืนเอกสารสมัครสอบทางออนไลน์เท่านั้น ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดแนบ

ไฟล์หลักฐานเป็น ภาพสี เท่านั้น ไม่ใช้ ขาว-ด า  ดังนี้ 
2.1  กรณีสมัครสอบใหม่เป็นคร้ังแรก  สมัครขึน้ทะเบียนสมาชิกและสมัครสอบความรู้  ให้ผู้สมัครเตรียม

ไฟล์เอกสาร  ขนาดไฟล์ต้องไม่ใหญ่กว่า 1 MB   ดังนี้ 
2.1.1  แนบไฟลรู์ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ภาพเห็นใบหน้าชดัเจน ไม่สวม

แว่นตาด า เน่ืองจากตอ้งใชรู้ปถ่ายในการออกหนงัสือส าคญัการเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดั   จ านวน 1 ภาพ 
2.1.2  แนบไฟลส์ลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียมสมคัรขึ้นทะเบียนสมาชิกและแบบค าขอ ค่าธรรมเนียม

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

                 - ค่าธรรมเนียมสมคัรขึ้นทะเบียนสมาชิกและแบบค าขอ       =   1,100  บาท 
                                                       - ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบความรู้                               =   1,000  บาท 
                                                       - ค่าสอบความรู้ รายวิชาละ 500 บาท  3 วิชา                         =   1,500  บาท 
                                                       - ค่าด าเนินการส่งไปรษณียห์นงัสือส าคญัการเป็นสมาชิก    =      100  บาท 
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2.1.3  แนบไฟลส์ าเนาใบแสดงผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี (Transcript) ทั้งหมดทุกหน้า  
ฉบบัภาษาไทย (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง)  จ านวน 1 ภาพ  

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

2.1.5  แนบไฟลใ์บรับรองแพทยเ์พื่อขอสมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดั (ตามแบบที่สภา
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 กรณีสอบเก็บคะแนน สมัครสอบความรู้  ให้ผู้สมัครเตรียมไฟล์เอกสาร  ขนาดไฟล์ต้องไม่ใหญ่กว่า    
1 MB (save เป็น .jpg)  ดังนี้ 

2.2.1  แนบไฟลรู์ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ภาพเห็นใบหน้าชดัเจน ไม่สวม
แว่นตาด า จ านวน 1 ภาพ 

2.2.2  แนบไฟลส์ลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียมสมคัรสอบรายวิชา   จ านวน 1 ภาพ  ดงัน้ี 
กรณีสมาชิก สมคัรสอบเก็บคะแนน ยอดช าระแบ่งตามรายวิชาที่สมคัรสอบ 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)  ทั้งหมดทุกหน้า    

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

หรือ ส าเนาหนงัสือรับรองคุณวุฒิโดยอนุมตัิส 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 ผู้ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ เก็บคะแนนไม่ครบ 50 
คะแนน ต้องสอบใหม่ทั้ง 3 วิชา  ให้ผู้สมัครเตรียมไฟล์เอกสาร  ขนาดไฟล์ต้องไม่ใหญ่กว่า 1 MB  (save เป็น .jpg)  ดังนี้ 

2.3.1  แนบไฟลรู์ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ภาพเห็นใบหน้าชดัเจน ไม่สวม
แว่นตาด า จ านวน 1 ภาพ 

2.3.2  แนบไฟลส์ลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียมสมคัรสอบรายวิชา   จ านวน 1 ภาพ  ดงัน้ี 
กรณีสมาชิก ผูท้ี่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ ไม่ไดต้่ออายุใบอนุญาตฯ เก็บคะแนนไม่ครบ 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.์.. 
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2.3.3  แนบไฟลส์ าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดฉบบัที่หมดอายุ (ลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง)  จ านวน 1 ภาพ  

2.3.4  แนบไฟลส์ าเนาปริญญาบตัรวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั)  หรือ กายภาพบ าบดับณัฑิต 
ฉบบัภาษาไทย  (ลงลายมือช่ือรับรองส 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 หากพน้จากน้ีถือว่าท่านไม่ประสงคจ์ะสมคัรสอบออนไลน์ 

 
  

ช่องทางการช าระเงิน 
1. ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชยไ์ดท้ี่สาขาทัว่ประเทศ  
2. ช าระเงินผ่านตู ้ATM  ธนาคารไทยพาณิชย ์  

3. ช าระเงินผ่าน Application    
 

ข้อ  4  การรับสมัครสอบ   เปิดรับวนัที่  19  สิงหาคม – 4  กันยายน พ.ศ. 2563  สมัครออนไลน์เท่านั้น 
         

                         ข้อ  5  ขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์   

เขา้เวบ็ไซต์สภากายภาพบ าบดั   www.pt.or.th/ คลิก   

ใตแ้บนเนอร์ ตามรูป 
โปรแกรมสมคัรสอบขึ้นทะเบียนในเวบ็ไซต์สภากายภาพบ าบดั  ด าเนินการดงัน้ี  
ผู้สมัครสอบโปรดอ่านรายละเอียดการสมัครสอบให้เข้าใจก่อนการสมัครสอบออนไลน์  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

 
 

/ขั้นตอน... 
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ขั้นตอนที่ 1  ลงทะเบียนและค้นหารายช่ือ  

 
  

 

 
     
แสดงภาพกรณีรายใหม่ จากนั้น คลิก ลงทะเบียนใหม่         แสดงภาพกรณีเคยสมคัรแลว้ จากนั้น คลิก ตรวจสอบข้อมูล  
                     

                ภาพที่ 1 แสดงสมาชิกรายใหม่                                                  ภาพที่ 2 แสดงสมาชิกรายเก่า 
 

1. ลงทะเบียนและค้นหารายช่ือ โดยกรอก เลขรหัสบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ภาพที่ 1  แสดงสมาชิกรายใหม่  
ให้ท าการคลิกที่  >>> ลงทะเบียนใหม่ <<<  เพื่อท าการกรอกขอ้มูลสมคัรสมาชิก 
- ท ากรอกขอ้มูล ช่ือ-สกุล  รายละเอียดต่างๆ ที่มีเคร่ืองหมาย * ให้ครบ  ไดแ้ก่ 1.ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น  2.ขอ้มูลสถานที่
ปฏิบตัิงานปัจจุบนั (ถา้มี) 3.ที่อยู่ส าหรับให้สภากายภาพบ าบดัติดต่อกลบั และขอ้มูลการศึกษา ให้ครบถว้น เสร็จแลว้  
กด บันทึก 
 
ภาพที่ 2  แสดงสมาชิกรายเก่า   
ระบบจะแสดง ช่ือ-สกุล ที่มีขอ้มูลสมาชิกอยู่แลว้ ให้คลิกที่  >>> ตรวจสอบขอ้มูล <<<   

ตรวจสอบข้อมูล และรหัสประจ าตัว 6 หลัก (User & Pass ส าหรับใช้ Login ) เพื่อใช้ Log in ขั้นตอนที่ 2  เข้าสู่ระบบ 
โดยจะใช้ Username  และ Password   เป็นรหัสเดียวกัน 
 

/สมาชิกใหม่… 
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สมาชิกรายใหม่ ให้กรอกขอ้มูล ช่ือ-สกุล  รายละเอียดต่างๆ ที่มีเคร่ืองหมาย * ให้ครบ  ไดแ้ก่  1.ที่อยู่ตาม
ทะเบียนบา้น   2.ขอ้มูลสถานที่ปฏิบตัิงานปัจจุบนั (ถา้มี)  3.ที่อยู่ส าหรับให้สภากายภาพบ าบดัติดต่อกลบั และขอ้มูล
การศึกษา ให้ครบถว้น เสร็จแล้ว  กด บนัทึก  (ตามภาพ) 

                     

                    

                    
 

/เม่ือบนัทึก... 
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เม่ือบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนต่างๆ 
ทั้งหมดและจะได้ รหัสประจ าตัว 6 หลัก (User & Pass ส าหรับใช้ Login )  เพื่อใช้ Log in ขั้นตอนที่ 2  เข้าสู่ระบบ   
โดยจะใช้ Username  และ Password   เป็นรหัสเดียวกัน 
 

 
 

 
   

/ขั้นตอนที่ 2 
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ขั้นตอนที่ 2  เข้าสู่ระบบ 

 
 

กรณีผู้สมัครสอบเก็บคะแนน  ลืม Username และ Password   เข้าขั้นตอนที่ 1  ค้นหาข้อมูล  ตรวจสอบ
ข้อมูล และน ารหัสประจ าตัว 6 หลัก  ใช้ Log in ขั้นตอนที่ 2 

 

 
 

น าเลขรหัสประจ าตวั 6 หลกั (User & Pass ส าหรับใช ้Login ) มากรอกในช่อง  รหัสประจ าตวั และ รหัสผ่าน 
ทั้ง 2 ช่อง  เป็น รหัสเดียวกนั กด  เข้าสู่ระบบ  

ตวัอย่าง    รหัสประจ าตวั   619999 
                       รหัสผ่าน           619999 
 

 
/หลงัจาก... 
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หลงัจากท าการ Login เขา้สู่ระบบแลว้ ให้ไปยงัขั้นตอนที่ 3  
 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 เลือกวิชาสอบขึน้ทะเบียนและรับทราบค่าธรรมเนียม 
ผูส้มคัรระบุความตอ้งการในการสอบ  เลือกวิชาสอบ และยอดช าระเงินค่าสมคัรสอบ กด  ยืนยัน   
ระบบจะแจง้ยอดที่ตอ้งช าระ    และให้โอนเงินเขา้บญัชี   สภากายภาพบ าบดั    ธนาคารไทยพาณิชย ์                  

เลขที่บญัชี  406 - 545820 - 0  
**หมายเหตุ : ผูส้มคัรสอบ ตอ้งตรวจสอบรายการโอนเงินให้ถูกตอ้ง หากท่านช าระเงินผิด เกินกว่าจ านวน

เงินที่ตอ้งช าระ จะถือว่าท่านยินยอมมอบให้สภากายภาพบ าบดั ไม่สามารถขอเงินคืนค่าธรรมเนียม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

กรณีสมคัรสอบใหม่เป็นครั้ งแรก สมคัรขึ้นทะเบียนสมาชิกและแบบค าขอ ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ
ความรู้ ค่าสอบความรู้รายวิชา และค่าด าเนินการส่งไปรษณียห์นังสือส าคญัเป็นสมาชิก  สอบ 3 วิชา ยอดช าระทั้งส้ิน 
3,700 บาท   

                     
/กรณี ... 
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กรณีสมคัรสอบใหม่เป็นครั้ งแรก สมคัรขึ้นทะเบียนสมาชิกและแบบค าขอ ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ
ความรู้ ค่าสอบความรู้รายวิชา ค่าด าเนินการส่งไปรษณียห์นงัสือส าคญัเป็นสมาชิก  เลือกสอบ 1 วิชา ยอดช าระ 2,700 บาท 

 

 
 

กรณีสมคัรสอบใหม่เป็นครั้ งแรก  สมคัรขึ้นทะเบียนสมาชิกและแบบค าขอ ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ
ความรู้ ค่าสอบความรู้รายวิชา ค่าด าเนินการส่งไปรษณียห์นงัสือส าคญัเป็นสมาชิก เลือกสอบ 2 วิชา ยอดช าระ 3,200 บาท  

 

        
 

      /*กรณีสมคัร... 
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*กรณีสมคัรสอบเก็บคะแนน สมาชิกเลือกสอบ 1 วิชา ยอดทีต่อ้งช าระ   =  1,500  บาท 

     
 

**กรณีสมคัรสอบเก็บคะแนน สมาชิกเลือกสอบ 2 วิชา ยอดที่ตอ้งช าระ  =  2,000  บาท 

 
 

***กรณีสมคัรสอบเก็บคะแนน สมาชิกเลือกสอบ 3 วิชา ยอดทีต่้องช าระ   =  2,500  บาท และ 
***กรณีสมาชิก ผูท้ี่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ ไม่ไดต้่ออายุใบอนุญาตฯ เก็บคะแนนไม่ครบ 50 คะแนน        

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

               
      เม่ือเลือกวิชาสอบเรียบร้อยแลว้ ใหโ้อนเงินค่าสมคัรสอบเขา้บญัชี สภากายภาพบ าบดั ธนาคารไทยพาณิชย ์  

เลขที่บญัชี 406 - 545820 - 0   พร้อมเตรียมไฟลเ์อกสาร   ขนาดไฟลต์อ้งไม่ใหญ่กว่า 1 MB  (save เป็น .jpg)  แนบไฟลใ์น
ขั้นตอนที่ 4 

/ขั้นตอนที่ 4... 
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ขั้นตอนที่ 4  ส่งรูปภาพหลักฐานการสอบขึน้ทะเบียน 
ให้ผูส้มคัรเตรียมไฟลเ์อกสาร ขนาดไฟลต์อ้งไม่ใหญ่กว่า 1 MB   (save  เป็น .jpg)  เพื่อ upload file  ดงัน้ี 
1. กด เลือกไฟล ์ เลือก รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว    
2. กด เลือกไฟล ์ เลือก รูปภาพสลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียม   

          - เลือก ธนาคารที่ช าระ 
          - เลือก ประเภทการช าระ 
          - เลือก วนั/เวลาที่ฝาก/โอน ชัว่โมง  นาที  ให้ครบทุกช่อง 

3. กด เลือกไฟล ์ เลือก ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทั้งหมดทุกหน้า ฉบบัภาษาไทย หรือ 
ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบบัที่หมดอายุ (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง)   

          - รูปภาพส าเนาใบแสดงผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี(Transcript) ทั้งหมดทุกหน้า ฉบบัภาษาไทย  เฉพาะ
กรณีสมคัรสอบใหม่เป็นครั้ งแรกและกรณีสอบเก็บคะแนน (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง)   

          - รูปภาพส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั เฉพาะกรณีสมาชิก ผูท้ี่ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพหมดอายุ ไม่ไดต้่ออายุใบอนุญาตฯ เก็บคะแนนไม่ครบ 50 คะแนน  (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง)   

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

5. กด เลือกไฟล ์เลือก รูปภาพใบรับรองแพทยเ์พื่อขอสมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดั  (ตามแบบที่สภา
กายภาพบ าบดัก าหนด (เฉพาะกรณีสมคัรสอบใหม่เป็นครั้ งแรกเท่านั้น) 

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

 

                          
เม่ือผูส้มคัร  upload file  เอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแลว้  ใหก้ด  บนัทึกขอ้มูล 

/หลงัจาก... 
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หลงัจากบนัทึกขอ้มูลในขั้นตอนที่ 4  เรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดงหลกัฐานที่  upload  file  ทั้งหมด 

                                                            
    

                                                           
 
 
 

หมายเหตุ : ถ้าโปรแกรมไม่แสดงหลักฐานที่ Upload File  เช่น  

ข้อ 6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน :  Not Found Image  กรุณา *** Upload File ใหม่อีกคร้ัง*** 
เนื่องจากไฟล์ที่ Upload File  มีขนาดใหญ่หรือนามสกุลไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้  ผู้สมัครต้องกลับไป Upload File ใหม่    

อีกคร้ัง 
/ขั้นตอนที่ 5 
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ขั้นตอนที่ 5  เลือกสนามสอบ มีแห่งเดียวคือ 
                    สนามสอบ    มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  จังหวัดนครปฐม   
 

เม่ือเลือกสถานที่สอบเรียบร้อยแลว้ ให้กด บนัทึก 

 

   
 

หลงัจากเลือกสนามสอบแลว้ให้ท าการ กดปุ่ ม ตรวจสอบขอ้มูลและยืนยนัส่งแบบค าขอ 
 

โปรแกรมจะแสดงหน้าตรวจสอบขอ้มูลขั้นตอนที่ 3  ขั้นตอนที่ 4  และขั้นตอนที่ 5  
หากผูส้มคัรตอ้งการปรับแกไ้ข สามารถกลบัไปแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลได้  โดย กด แกไ้ขขอ้มูล 
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เม่ือผูส้มคัรตรวจสอบขอ้มูลทั้งหมดถูกตอ้งครบถว้นแลว้  

 

ใหค้ลิก                 ขา้พเจา้ไดท้ าการตรวจสอบขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นแลว้ (หากยืนยนัส่งแบบค าขอแลว้จะไม่
สามารถแกไ้ขขอ้มูลได)้ 

กด    ยืนยนัส่งแบบค าขอ  เพื่อเป็นการส่งแบบค าขอให้ทางแอดมิน เร่ิมด าเนินการตรวจสอบเอกสาร 
 

โปรดอ่าน : เม่ือผู้สมัครกด  ยืนยันส่งแบบค าขอ ไปแล้ว จะกลับไปแก้ไขข้อมูลไม่ได้ ต้องตรวจสอบข้อมูล
ทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วเท่านั้น เน่ืองจากเป็นการสมัครสอบออนไลน์ ไม่มีการรับเอกสารสมัครสอบทาง
ไปรษณีย์  โปรดอ่านรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน หากผู้สมัครไม่ได้สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์  แล้วท่านส่ง
เอกสารสมัครสอบมาที่สภากายภาพบ าบัด  ท่านจะไม่มีสิทธ์ิสอบความรู้ฯ ถือว่าท่านรับทราบและยินยอมที่จะถูกตัด
สิทธ์ิในการสอบในคร้ังนี ้

หากมีข้อสงสัย ติดต่อฝ่ายงานจัดสอบ โทร. 094-515-5696  คุณธนพร  ค าเครือ  หรือส่งอีเมล์แจ้งปัญหา

มายัง e-mail : nhoi_kamkrue@hotmail.com  
/หลงัจาก... 
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หลงัจากที่ผูส้มคัรกด ยืนยนัส่งแบบค าขอ ไปแลว้ ผูส้มคัรสามารถ Login เขา้มาตรวจสอบสถานะเอกสารได้ 
โปรแกรมจะแสดงหน้าตรวจสอบสถานะเอกสาร ดงัน้ี 
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กรณีมีเอกสารที่ไม่ถูกตอ้ง โปรแกรมจะแสดงการแจง้เตือนว่า พบเอกสารที่ไม่ถูกตอ้ง  แอดมินจะแจง้กลบั
ทางเมนู  ตรวจสอบสถานะเอกสารนี้  

  
แอดมินจะเขา้ไปตรวจสอบไฟลเ์อกสารที่ Upload File เขา้มาหลงัจากที่ผูส้มคัรกด ยืนยนัส่งแบบค าขอ มาใน

ระบบภายใน 7 วนั หากพบว่าเอกสารไม่ถูกตอ้ง แอดมินจะท าการแจง้ขอ้ที่เอกสารไม่ถูกตอ้ง พร้อมกบัระบุขอ้ความแจง้
เตือนกลบัไป  

จากนั้นให้ผูส้มคัรกดปุ่ ม แก้ไขไฟล์ Upload  โดยตอ้งเขา้ไป Upload File เอกสารใหม่ ภายใน 3 วนั หลงัจาก
ที่แจง้แกไ้ข 

 

ขอ้ที่ระบบขึ้นขอ้ความว่า ไฟลไ์ม่ถูกตอ้ง  กรุณาอพัโหลดไฟลใ์หม่  ให้ผูส้มคัรท าการลบไฟลเ์ก่าออก หรือ
เลือกไฟลใ์หม่  Upload ทบัไฟลเ์ก่าได ้  เม่ือเลือกไฟลแ์ลว้ ให้ท าการกดปุ่ ม อพัโหลดไฟลแ์กไ้ข+ส่งแบบค าขอ 

                                        

 
/เม่ือกดปุ่ ม... 
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เม่ือกดปุ่ ม อพัโหลดไฟลแ์กไ้ข+ส่งแบบค าขอ เรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบสถานะเอกสาร 
เม่ืออพัโหลดไฟลเ์อกสารและส่งซ่อมแบบค าขอแลว้   ระบบจะเปลี่ยนแปลงสถานะการด าเนินการ   จากนั้นแอดมินจะ    
ท าการตรวจสอบพร้อมกบัแจง้กลบัสถานะเอกสารอีกครั้ ง  หากมีขอ้สงสัย ติดต่อฝ่ายงานจดัสอบ โทร. 094-515-5696       
คุณธนพร  ค าเครือ  

 

               
 

เม่ือแอดมินตรวจสอบไฟลเ์อกสารที่ส่งแกไ้ขเรียบร้อยแลว้  ระบบจะแสดงหน้า ตรวจสอบสถานะเอกสาร  
ขอ้ 1. สถานะการตรวจสอบเอกสารการสมคัร                             เอกสารครบ ถูกตอ้ง 
ขอ้ 2. สถานะการตรวจสอบหลกัฐานสลิปใบโอนเงิน                  เอกสารครบ ถูกตอ้ง 
เม่ือสถานะเอกสารของขอ้ 1 และขอ้ 2 ถูกตอ้งทั้ง 2 ขอ้  ถือว่าการสมคัรสอบออนไลน์เสร็จส้ินกระบวนการ

สมคัรสอบ  โปรดรอประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ

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

             
 
 
 

/ขอ้ 6 วนั... 
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ข้อ  6  วัน และเวลาสอบ                       
วันเสาร์ที่  19  กันยายน  2563 
09.00 – 12.00 น.    วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบ าบดั    (ขอ้สอบ 100 ขอ้) 
14.00 – 15.30 น.    วิชากฎหมาย  จรรยาบรรณ และการบริหารงาน  (ขอ้สอบ 50 ขอ้) 

 

วันอาทิตย์ที่  20  กันยายน  2563  
09.00 –  12.00 น.    วิชากายภาพบ าบดัในโรคและภาวะต่าง ๆ   (ขอ้สอบ 100 ขอ้) 
 

 

ข้อ  7  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
ผูส้มคัรสอบสามารถตรวจสอบรายช่ือ เลขที่นัง่สอบ และสนามสอบ ไดจ้ากประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ

ความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั ครั้ งที่ 3/2563  ทีห่น้าเวบ็ไซต์สภา

กายภาพบ าบดั   www.pt.or.th/  ตั้งแต่วนัที่  15 กนัยายน  2563  เป็นตน้ไป 
 

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทัว่กนั                        
                                                                                           

                                                                           ประกาศ  ณ  วนัที่  17  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563       
                   สมใจ   ลือวิเศษไพบูลย ์                                                                                                    

                    (นางสมใจ   ลือวิเศษไพบูลย)์                                                                                
                                                   นายกสภากายภาพบ าบดั      

               


