คู่มือใช้ งานสาหรับผู้สมัครสอบออนไลน์
เนื่ องจากการสมั ค รครั้ งนี้ เป็ นการสมั ค รสอบออน ไลน์ จึ ง ไม่ มี ก ารรั บ เอกสารสมั ค รสอบทาง
ไปรษณี ย์ โปรดอ่ านรายละเอียดการสมัครสอบให้ ครบถ้ วนและปฏิบัติตามอย่ างเคร่ งครั ด หากผู้สมัครไม่ ได้ สมัครสอบ
ผ่านระบบออนไลน์ แต่ ได้ ส่งเอกสารสมัครสอบมาที่สภากายภาพบาบั ด ท่ านจะไม่ มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ ทั้งนี้สภาฯ ถื อว่ า
ท่ านรับทราบและยินยอมที่จะถูกตัดสิ ทธิ์ในการสอบในครั้งที่ 1/2564 นี้
ผู้สมัครสอบความรู้ ให้ ยื่นเอกสารสมัครสอบทางออนไลน์ เท่ านั้น ไม่ รับเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดแนบ
ไฟล์หลักฐานเป็ น ภาพสี เท่ านั้น ไม่ ใช้ ขาว-ดา ดังนี้
เข้าเว็บไซต์สภากายภาพบาบัด http://pt.or.th/PTCouncil/ คลิก
ใต้แบนเนอร์ ตามรู ป
โปรแกรมสมัครสอบขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์สภากายภาพบาบัด ดาเนินการดังนี้
ผู้สมัครสอบโปรดอ่ านรายละเอียดการสมัครสอบให้ เข้ าใจก่ อนการสมัครสอบออนไลน์ ประกอบด้ วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนและค้นหารายชื่ อ

แสดงภาพกรณี รายใหม่ จากนั้น คลิก ลงทะเบียนใหม่
ภาพที่ 1 แสดงสมาชิกรายใหม่

แสดงภาพกรณี เคยสมัครแล้ว จากนั้น คลิก ตรวจสอบข้ อมูล
ภาพที่ 2 แสดงสมาชิกรายเก่า
/1.ลงทะเบียน...

-21. ลงทะเบียนและค้นหารายชื่ อ โดยกรอก เลขรหัสบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ภาพที่ 1 แสดงสมาชิกรายใหม่
ให้ทาการคลิกที่ >>> ลงทะเบียนใหม่ <<< เพื่อทาการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก
- ทากรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล รายละเอียดต่างๆ ที่มีเครื่ องหมาย * ให้ครบ ได้แก่ 1.ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 2.ข้อมูลสถานที่
ปฏิบตั ิงานปัจจุบนั (ถ้ามี) 3.ที่อยู่สาหรับให้สภากายภาพบาบัดติดต่อกลับ และข้อมูลการศึกษา ให้ครบถ้วน เสร็ จแล้ว
กด บันทึก
ภาพที่ 2 แสดงสมาชิกรายเก่า
ระบบจะแสดง ชื่อ-สกุล ที่มีขอ้ มูลสมาชิกอยู่แล้ว 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
สมาชิกรายใหม่ ให้กรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล รายละเอียดต่างๆ ที่มีเครื่ องหมาย * ให้ครบ ได้แก่ 1.ที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน 2.ข้อมูลสถานที่ปฏิบตั ิงานปัจจุบนั (ถ้ามี) 3.ที่อยู่สาหรับให้สภากายภาพบาบัดติดต่อกลับ และข้อมูล
การศึกษา ให้ครบถ้วน เสร็ จแล้ว กด บันทึก (ตามภาพ)

-3-

เมื่อบันทึกข้ 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

-4ขั้นตอนที่ 2 เข้ าสู่ ระบบ

กรณีผู้สมัครสอบเก็บคะแนน ลืม Username และ Password เข้ าขั้นตอนที่ 1 ค้นหาข้ 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...

-5หลังจากทาการ Login เข้าสู่ ระบบแล้ว ให้ไปยังขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 เลือกวิชาสอบขึน้ ทะเบียนและรับทราบค่าธรรมเนียม
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 ไม่สามารถขอเงินคืนค่าธรรมเนียม ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
กรณี สมัครสอบใหม่เป็ นครั้งแรก สมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกและแบบคาขอ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ความรู ้ ค่าสอบความรู ้รายวิชา และค่าดาเนินการส่ งไปรษณี ยห์ นังสื อสาคัญเป็ นสมาชิ ก สอบ 3 วิชา ยอดชาระทั้งสิ้ น
3,700 บาท

/กรณี ...

-6กรณี สมัครสอบใหม่เป็ นครั้งแรก สมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกและแบบคาขอ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ความรู ้ ค่าสอบความรู ้รายวิชา ค่าดาเนินการส่ งไปรษณี ยห์ นังสื อสาคัญเป็ นสมาชิก เลือกสอบ 1 วิชา ยอดชาระ 2,700 บาท

กรณี สมัครสอบใหม่เป็ นครั้งแรก สมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกและแบบคาขอ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ความรู ้ ค่าสอบความรู ้รายวิชา ค่าดาเนินการส่ งไปรษณี ยห์ นังสื อสาคัญเป็ นสมาชิก เลือกสอบ 2 วิชา ยอดชาระ 3,200 บาท

/*กรณี สมัคร...

-7*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 ยอดที่ต้องชาระ = 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...

-8ขั้นตอนที่ 4 ส่ งรูปภาพหลักฐานการสอบขึน้ ทะเบียน
ให้ผูส้ 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 ปภาพสลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียม
- เลือก ธนาคารที่ชาระ
- เลือก ประเภทการชาระ
- เลือก วัน/เวลาที่ฝาก/โอน ชัว่ โมง นาที ให้ครบทุกช่อง
3. กด เลือกไฟล์ เลือก สาเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทั้งหมดทุกหน้า ฉบับภาษาไทย หรื อ
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับที่หมดอายุ (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...

-9หลังจากบันทึกข้อมูลในขั้นตอนที่ 4 เรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานที่ upload file ทั้งหมด

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

- 10 -

ขั้นตอนที่ 5 เลือกสนามสอบ มี 2 แห่ งเดียว ดังนี้
รหัส 001 สนามสอบ

ศูนย์กายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนสมเด็จพระปิ่ นเกล้า บางยีข่ นั บางพลัด กรุ งเทพมหานคร
(รับได้ 90 ที่นงั่ ) **ไม่มีทจี่ อดรถ**

รหัส 002 สนามสอบ

สภากายภาพบาบัด ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ
ภายในกระทรวงสาธารณสุข เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(รับได้ 60 ที่นงั่ ) **ไม่มีที่จอดรถ**

เมื่อเลือกสถานที่สอบเรี ยบร้อยแล้ว ให้กด บันทึก

หลังจากเลือกสนามสอบแล้วให้ ทาการ
กดปุ่ ม ตรวจสอบข้ อมูลและยืนยันส่ งแบบคาขอ
**ผู้สมัครสอบโปรดอ่าน และทาตามขั้นตอนนี้ให้ ครบถ้ วน**
หากท่ านไม่ ได้ ทาตามขั้นตอนข้ างต้ นนี้ ท่ านจะไม่ มีรายชื่ อในประกาศ
ผู้มีสิทธิ์สอบฯ
/โปรแกรม...

- 11 -

โปรแกรมจะแสดงหน้าตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5
หากผูส้ มัครต้องการปรับแก้ไข สามารถกลับไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ โดย กด แก้ไขข้อมูล
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เมื่อผูส้ มัครตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนแล้ว
กดคลิก เครื่ องหมายถูกในช่องสี่ เหลี่ยม
ข้าพเจ้าได้ทาการตรวจสอบ
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว (หากยืนยันส่งแบบคาขอแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้)

กดปุ่ มสี เขียว ยืนยันส่งแบบคาขอ เพือ่ เป็ นการส่งแบบคาขอให้ทาง
แอดมิน เริ่ มดาเนินการตรวจสอบเอกสาร
หากท่านไม่ได้ กดปุ่ มสี เขียว ยืนยันส่งแบบคาขอ รายชื่อของท่านจะไม่
ถูกส่งไปยังกล่องประกาศรายชื่อผูม้ สี ิทธิ์สอบฯ
หากท่านไม่แน่ใจว่า รายชื่อของท่านได้ส่งไปยังกล่องประกาศรายชื่อผูม้ ี
สิ ทธิ์สอบฯ โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-580-5748, 094-515-5696
โปรดอ่าน : เมื่อผู้สมัครกด ยืนยันส่ งแบบคาขอ ไปแล้ว จะกลับไปแก้ไขข้อมูลไม่ได้
ต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ ถกู ต้องครบถ้ วนแล้วเท่านั้น เนื่องจากเป็ นการสมัครสอบออนไลน์
ไม่มีการรับเอกสารสมัครสอบทางไปรษณีย์ โปรดอ่ านรายละเอียดการสมัครให้ ครบถ้วน หาก
ผู้สมัครไม่ได้สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ แล้วท่านส่ งเอกสารสมัครสอบมาที่สภา
กายภาพบาบัด ท่านจะไม่มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ ถือว่าท่านรับทราบและยินยอมที่จะถูกตัดสิทธิ์ใน
การสอบในครั้งนี้
หากมีข้อสงสัย ติดต่อฝ่ ายงานจัดสอบ โทร. 02-580-5748, 094-515-5696 คุณนฤภร
คาเครื อ หรื อส่ งอีเมล์แจ้งปัญหามายัง e-mail : nhoi_kamkrue@hotmail.com
/หลังจาก...

- 13 หลังจากที่ผูส้ มัครกด ยืนยันส่ งแบบคาขอ ไปแล้ว ผูส้ มัครสามารถ Login เข้ามาตรวจสอบสถานะเอกสารได้
โปรแกรมจะแสดงหน้าตรวจสอบสถานะเอกสาร ดังนี้

- 14 -

กรณี มีเอกสารที่ไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะแสดงการแจ้งเตือนว่า พบเอกสารที่ไม่ถูกต้อง แอดมินจะแจ้งกลับ
ทางเมนู ตรวจสอบสถานะเอกสารนี้
แอดมินจะเข้าไปตรวจสอบไฟล์เอกสารที่ Upload File เข้ามาหลังจากที่ผูส้ มัครกด ยืนยันส่ งแบบคาขอ มาใน
ระบบภายใน 7 วัน หากพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง แอดมินจะทาการแจ้งข้อที่เอกสารไม่ถูกต้อง พร้อมกับระบุขอ้ ความแจ้ง
เตือนกลับไป
จากนั้นให้ผูส้ มัครกดปุ่ ม แก้ ไขไฟล์ 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

/เมื่อกดปุ่ ม...

- 15 เมื่อกดปุ่ ม อัพโหลดไฟล์แก้ไข+ส่ งแบบคาขอ เรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบสถานะเอกสาร
เมื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารและส่ งซ่อมแบบคาขอแล้ว ระบบจะเปลี่ยนแปลงสถานะการดาเนินการ จากนั้นแอดมินจะ
ทาการตรวจสอบพร้อมกับแจ้งกลับสถานะเอกสารอีกครั้ง หากมีขอ้ สงสัย ติดต่อฝ่ ายงานจัดสอบ โทร. 094-515-5696
คุณนฤภร คาเครื อ

เมื่อแอดมินตรวจสอบไฟล์เอกสารที่ส่งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้า ตรวจสอบสถานะเอกสาร
ข้อ 1. สถานะการตรวจสอบเอกสารการสมัคร
เอกสารครบ ถูกต้อง
ข้อ 2. สถานะการตรวจสอบหลักฐานสลิปใบโอนเงิน
เอกสารครบ ถูกต้อง
เมื่อสถานะเอกสารของข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้องทั้ง 2 ข้อ ถือว่าการสมัครสอบออนไลน์เสร็ จสิ้ นกระบวนการ
สมัครสอบ โปรดรอประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบความรู ้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัด ทีห่ น้าเว็บไซต์สภากายภาพบาบัด

http://pt.or.th/PTCouncil/

