
 
 
 
 
 

ประกาศสภากายภาพบ าบัด 
เร่ือง  การแจ้งความประสงค์เข้าสอบความรู้เพ่ือขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด คร้ังที่  2/2564 แบบออนไลน์ 
                           
 

 

ตามท่ีสภากายภาพบ าบดัไดป้ระกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบความรู้เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 
ผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 และเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 จึงไดมี้การ
ประกาศเล่ือนการจดัสอบและก าหนดใหมี้การจดัสอบเป็นการสอบแบบออนไลน์ 

บัดนี้ สภากายภาพบ าบัด ได้ออกประกาศสภากายภาพบ าบัด เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
สอบความรู้ด้วยวิธีการออนไลน์ เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. 2564  
เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษาประกาศดังกล่าว หากมีความประสงค์สมัคร หรือไม่ประสงค์สมัครสอบ

ออนไลน์ ท่านสามารถแสดงความจ านงได้ที่ http://pt.or.th/PTCouncil/  ระหว่างวันที่  9 – 15  สิงหาคม พ.ศ. 2564  

ภายในเวลา 17.00 น. หากท่านไม่เข้าระบบเพ่ือแสดงความจ านง สภากายภาพบ าบัดจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะสอบ
ออนไลน์ในคร้ังนี ้โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 
         

                       ข้อ  1  ขั้นตอนการอัพเดทข้อมูลสมัครสอบออนไลน์   

เขา้เวบ็ไซตส์ภากายภาพบ าบดั  http://pt.or.th/PTCouncil/ คลิก   
เพ่ือไปยงัหนา้ต่างน้ี 

 
 

/เขา้ขั้นตอน... 
 
 

http://pt.or.th/PTCouncil/
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เข้าขั้นตอนที่ 2  เขา้สู่ระบบ 

 
 

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

 
 

แสดงภาพขอ้มูลผูส้มคัร จากนั้น คลิก ดูขอ้มูลการลงทะเบียน 
 

 
 

ให้ผู้สมัคร ตรวจสอบ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ถูกต้อง เน่ืองจากสภาจะส่งข้อมูลส าคัญไปให้ทาง E-mail 
ดังกล่าว และติตต่อท่านทางโทรศัพท์ ดังนั้นท่านต้อง กรอก E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือให้เป็นปัจจุบัน  
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เม่ือท่านตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หาก E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือมีการเปลี่ยนแปลง  ให้ท่าน กด  แก้ไขข้อมูล 
 

 
 

เม่ือท่านกรอกข้อมูล E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ มเขียน  บันทึก 
 

/กรณีท่ี... 
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กรณีที ่ผู้สมัครยังส่งหลักฐานไม่ครบ อันได้แก่  
ข้อ 3 ส ำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (Transcript) และ 
ข้อ 4 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจบกำรศึกษำ/ส ำเนำใบปริญญำบัตร 
ผู้สมัครต้อง คลิก  ตรวจสอบสถำนะเอกสำรปัจจุบัน 

 
แสดงภาพ สถานะการตรวจสอบเอกสารการสมัคร ที่ขึน้เคร่ืองหมาย x ให้แก้ไข อัพโหลดเอกสารเข้ามาใหม่ 
 ให้กด    แก้ไขไฟล์ Upload 
 

 
 
ให้ผู้สมัคร คลิก ลบไฟล์นี ้ก่อน แล้วค่อยอัพโหลดไฟล์ภาพเข้ามาใหม่  
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เม่ืออพัโหลดไฟลแ์กไ้ขไฟลเ์รียบร้อยแลว้ ใหผู้ส้มคัรกด อัพโหลดไฟล์แก้ไข+ส่งซ่อมแบบค าขอ 

หลงัจากท่ีอพัโหลดไฟลเ์อกสารและส่งซ่อมแบบค าขอแลว้  Admin  จะท าการตรวจสอบพร้อมแจง้กลบัสถานะ
เอกสารอีกคร้ัง  หากมีขอ้สงสัย ติดต่อฝ่ายงานจดัสอบ โทร. 094-515-5696  คุณนฤภร  ค าเครือ 
 

เม่ือแอดมินตรวจสอบไฟลเ์อกสารท่ีส่งแกไ้ขเรียบร้อยแลว้  ระบบจะแสดงหนา้ ตรวจสอบสถานะเอกสาร  

ขอ้ 1. สถานะการตรวจสอบเอกสารการสมคัร                             เอกสารครบ ถูกตอ้ง 

ขอ้ 2. สถานะการตรวจสอบหลกัฐานสลิปใบโอนเงิน                 เอกสารครบ ถูกตอ้ง 

เม่ือสถานะเอกสารของขอ้ 1 และขอ้ 2 ถูกตอ้งทั้ง 2 ขอ้  ถือว่าการสมคัรสอบออนไลน์เสร็จส้ินกระบวนการ
สมคัรสอบ  โปรดรอประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบความรู้เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพกายภาพบ าบดั ท่ีหนา้เวบ็ไซตส์ภากายภาพบ าบดั   http://pt.or.th/PTCouncil/    และรอรับ USER ID และ 
Password ทาง E-mail ท่ีท่านไดก้รอกไว ้

หากท่านไม่แน่ใจว่า รายช่ือของท่านได้ส่งไปยังกล่องประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบฯ ติดต่อฝ่ายงานจัด
สอบ โทร. 02-580-5748, 094-515-5696  คณุนฤภร   ค าเครือ  หรือส่งอีเมล์แจ้งปัญหามายัง e-mail : 
nhoi_kamkrue@hotmail.com 
 
ข้อ 2  ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์สอบออนไลน์  
ใหผู้ส้มคัรเขา้มาหนา้  Login เขา้สู่ระบบ  คลิก ขั้นตอนท่ี 5  
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ผู้สมัครสอบโปรดอ่านประกาศสภากายภาพบ าบัด เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบความรู้
ด้วยวิธีการออนไลน์ เพ่ือขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. 2564 ก่อนกดเลือก 
สนามสอบ ดงัน้ี 

      สนามสอบ    สอบออนไลน ์
     สนามสอบ   ไม่สอบออนไลน์ 
 

     
 

ให้ผู้สมัคร กดคลิก  เคร่ืองหมายถูกในช่องส่ีเหล่ียม         ขา้พเจา้ไดศึ้กษาประกาศสภากายภาพบ าบดั       
เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบความรู้ดว้ยวิธีการออนไลน์ เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น     
ผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั พ.ศ. 2564 และรับทราบและยนิยอมปฏิบติัตามมาตรการของทางสภากายภาพบ าบดั    
ทุกประการ 

กดปุ่ มสีเขียว    บนัทึกขอ้มลูสนามสอบ   
/เม่ือบนัทึก... 
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เม่ือบนัทึกขอ้มูลสนามสอบเรียบร้อยแลว้จะแสดงภาพดงัน้ี 
 

 
 
ผูส้มคัร คลิก ตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัส่งแบบค าขอ   
 

 

 ข้อ 3  ขั้นตอนเข้ารับการทดสอบระบบการสอบออนไลน์ (เตรียมความพร้อม) เสมือนจริง  
                               วนัอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564        เวลา 10.00 -12.00 น. 

          ผูส้มคัรจะไดรั้บ user ID และ  password ส าหรับการเขา้สอบทาง e-mail ท่ีท่านแจง้ไวใ้นวนัท่ี 3 
กันยายน 2564  และผูส้มคัรตอ้ง reply ยนืยนัการไดรั้บ e-mail ภายในวนัท่ี 5 กันยายน 2564  

 

ข้อ  4  วัน และเวลาสอบแบบออนไลน์                       
วันเสาร์ที่  18 กันยายน  2564 
09.00 – 12.00 น.    วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบ าบดั    (ขอ้สอบ 100 ขอ้) 
14.00 – 15.30 น.    วิชากฎหมาย  จรรยาบรรณ และการบริหารงาน  (ขอ้สอบ 50 ขอ้) 

 

วันอาทิตย์ที ่ 19 กนัยายน  2564  
09.00 –  12.00 น.    วิชากายภาพบ าบดัในโรคและภาวะต่าง ๆ   (ขอ้สอบ 100 ขอ้) 
 

ข้อ  5  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 
ผูส้มคัรสอบสามารถตรวจสอบรายช่ือ เลขท่ีนัง่สอบ URL การสอบ และ Zoom link ไดจ้ากประกาศรายช่ือผู ้

มีสิทธ์ิสอบความรู้เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั คร้ังท่ี 2/2564 แบบออนไลน์ 

ไดท่ี้หนา้เวบ็ไซตส์ภากายภาพบ าบดั   http://pt.or.th/PTCouncil/ ตั้งแต่วนัท่ี  2 กนัยายน 2564  เป็นตน้ไป 
 

ข้อ  6  การขอเก็บค่าสมัครสอบไว้ใช้ในการสอบคร้ังต่อไป 
           ในกรณีท่ีผูส้มคัรสอบไมส่ามารถสอบออนไลนต์ามวนัและเวลาท่ีสภากายภาพบ าบดัประกาศก าหนด

ไว ้ใหผู้ส้มคัรเลือกสนามสอบ “ไม่สอบออนไลน์” เพ่ือจะไดเ้ก็บค่าธรรมเนียมสมคัรสอบไวใ้ชใ้นการสอบคร้ังต่อไป  
  

จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทัว่กนั                        
                                                                                           

                                                                           ประกาศ  ณ  วนัท่ี  29  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  
                                                                                                                      สมใจ   ลือวิเศษไพบูลย ์

                    (นางสมใจ   ลือวิเศษไพบูลย)์                                                                                
                      นายกสภากายภาพบ าบดั     

 

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

