การสมัครทดสอบความรู้
เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ระดับภาคีสถาปนิก ประจำปี 2564 รอบพิเศษ (สอบออนไลน์)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สภาสถาปนิกจัดให้มีการทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบ
อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ประจำปี 2564 รอบพิเศษ ด้วยการ "ทดสอบผ่านระบบออนไลน์" ซึ่งมี
ขั้นตอนการสมัครสอบและการเข้ารับการทดสอบ แตกต่างไปจากการทดสอบรอบปกติ ดังนี้

1. การแสดงหลักฐานยืนยันตัวล่วงหน้าก่อนเข้ารับการทดสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบต้องเตรียมหลักฐานที่จำเป็นสำหรับยืนยันตัวล่วงหน้า ดังนี้
ภาพถ่ายหน้าตรง
ภาพถ่ายบัตรประชาชน
ที่อยู่ สำหรับเจ้าหน้าที่จัดส่ง “กระดาษคำตอบ” ไปให้ตามที่อยู่นี้
อีเมล์ สำหรับเจ้าหน้าที่จัดส่ง “หมายเลขห้องสอบ” และ “คู่มือการสอบ” ไปให้ตามอีเมล์นี้ ทั้งนี้กำหนดให้ใช้ gmail เท่านั้น
ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ ต้องส่งข้อมูลยืนยันตัว มาที่ "แบบฟอร์มยืนยันตน" ให้เรียบร้อยก่อนที่จะ login เข้า "ระบบลงทะเบียนทดสอบความรู้"
ตัวอย่าง แบบฟอร์ม "แบบฟอร์มยืนยันตน"

หมายเหตุ
ภาพถ่ายหน้าตรงจะใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวในวันสอบ ถ้าภาพหน้าตรงที่ส่งมาไม่ชัดเจน หรือใบหน้าไม่ตรงกับที่ยืนยันตัวไว้ ผู้คุมสอบจะไม่
อนุญาตให้ login เข้าห้องสอบ
สภาสถาปนิกจะจัดส่ง "กระดาษคำตอบ วิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ" ที่มีตราประทับไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ และไม่อนุญาตให้ใช้
กระดาษอื่น
อีเมล์ ต้องเป็น gmail เท่านั้น สภาสถาปนิกจะส่ง "หมายเลขห้องสอบ" ไปยังอีเมล์นี้ก่อนวันสอบ และในวันสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องใช้
gmail นี้สำหรับ login เข้าไปทำแบบทดสอบ ถ้าเป็นอีเมล์อื่นที่ไม่ใช่ gmail จะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้

2. การลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ
หลังจากทำการ "แสดงหลักฐานยืนยันตัวล่วงหน้าก่อนเข้ารับการทดสอบ" เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบจะต้องลงทะเบียนสอบที่
"ระบบลงทะเบียนสอบ" โดยมี 6 ขั้นตอน ดังนี้
สร้างบัญชีผู้ใช้ (สำหรับผู้สมัครสอบครั้งแรก)
ได้รับรหัสผ่านทางอีเมล์ (สำหรับผู้สมัครสอบครั้งแรก)
login เข้าสู่ระบบ
เลือกวันเวลาสอบ
ยืนยันการลงทะเบียนสอบ
ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
ตัวอย่าง "ระบบลงทะเบียนสอบ"

หมายเหตุ
เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขวิชาสอบและวัน-เวลาสอบได้อีก
เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินในทุกกรณี

3. การขยายเวลารับรองผลสอบ สำหรับวิชาที่สอบผ่านเกิน 4 ปี
ผู้สมัครสอบแก้ตัว และมีผลสอบวิชาที่สอบผ่านครบกำหนด 4 ปี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ให้ขยายเวลารับรองผลสอบไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ผู้ได้รับการขยายเวลารับรองผลสอบ ให้ลงทะเบียนสอบ ดังนี้
ลงทะเบียนสอบแก้ตัวสำหรับวิชาที่สอบ "ไม่ผ่าน" ตามปกติ
ไม่ต้องลงทะเบียนสอบวิชาที่ได้รับการขยายเวลารับรองผลสอบ

เริ่มลงทะเบียนทดสอบความรู้
* กรุณากด Checkbox ยอมรับเงื่อนไข และกด Submit เพื่อเริ่มการยืนยันตัวล่วงหน้า และลงทะเบียนทดสอบความรู้

ข้าพเจ้ารับทราบว่า การให้ข้อมูล "การยืนยันตัวล่วงหน้าก่อนสอบ" หากให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน อาจมีผลทำให้ไม่ได้รับการแจ้งหมายเลขห้อง
สอบ และอาจทำให้เสียสิทธิ์ในการเข้าห้องทดสอบ
ข้าพเจ้ารับทราบว่า "เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้" เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินในทุกกรณี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารที่แจ้งต่อสภาสถาปนิกเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้สภาสถาปนิกนำข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับสมาชิกภาพของสภาสถาปนิก และการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ไปใช้ในกิจกรรมสภาสถาปนิก

หมายเหตุ กรณีที่ท่านได้ยืนยันตัวล่วงหน้าและได้ลงทะเบียนทดสอบความรู้เรียบร้อยแล้ว
ท่านสามารถ login เข้า "ระบบลงทะเบียนทดสอบความรู้" เพื่อ ดูสถานะของท่านได้ที่นี่

ถ้าท่านมีปัญหาในการใช้ระบบ
กรุณาติดต่อสภาสถาปนิก
โทรศัพท์ 023182112 ต่อ 162
หรือ
ติดต่อด้วยตนเองที่
สำนักงานสภาสถาปนิก
เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ระบบทดสอบความรู้ สภาสถาปนิก

แบบยืนยันตัวผู้สอบ (ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการ
ทดสอบ)
ข้าพเจ้าขอยื่นแบบยืนยันตัวผู้สอบ สำหรับใช้ในการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ผ่านระบบออนไลน์ และได้แนบภาพถ่ายหน้าตรงและ
ภาพสำเนาบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการยืนยันตนในการเข้าห้องสอบ
konchanarts@gmail.com สลับบัญชี
ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้.
อีเมลของคุณจะไม่รวมอยู่ในคำตอบ
*จำเป็น

อีเมล *
คำตอบของคุณ

เลขสมาชิกสภาสถาปนิก *
คำตอบของคุณ

ชื่อ - นามสกุล *
คำตอบของคุณ

ที่อยู่(สำหรับส่งกระดาษคำตอบไปให้) *
คำตอบของคุณ

เบอร์โทรศัพท์ *
คำตอบของคุณ

ภาพถ่ายหน้าตรง พร้อมบัตรประชาชน *

เพิ่มไฟล์

ภาพถ่ายบัตรประชาชน *

เพิ่มไฟล์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารที่แจ้งต่อสภาสถาปนิกเป็นความจริงทุกประการ และ
ยินยอม ให้สภาสถาปนิกนำข้อมูลนี้ไปใช้ในกิจกรรมสภาสถาปนิก *
ยินยอม

ส่ง

หน้า 1 จาก 1

ล้างแบบฟอร์ม

ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
เนื้อหานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ - นโยบายความเป็นส่วนตัว

ฟอร์ม

การลงทะเบียนทดสอบความรู้
เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ระดับภาคีสถาปนิก ประจำปี 2564 รอบพิเศษ (สอบออนไลน์)
กรุณาอ่านคำแนะนำในการลงทะเบียนทดสอบความรู้
และกดปุ่ม "Submit" ด้านล่าง

คำแนะนำ 6 ขั้นตอนการลงทะเบียนทดสอบความรู้
1 สร้างบัญชีผู้ใช้ (ครั้งแรก)

ให้คลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" จะปรากฎหน้าจอให้ทำการใส่ email และ หมายเลขสมาชิก เพื่อทำการลงทะเบียนผู้ใช้

เลือกปุ่มถัดไปเพื่อทำการตรวจสอบจนสำเร็จเรียบร้อย ระบบจะส่ง password ไปทาง email เพื่อใช้ในการ login สมัครสอบ
หมายเหตุ
- ต้องเป็น email ที่แจ้งไว้กับสภาสถาปนิก ถ้าเปลี่ยนใหม่หรือจำไม่ได้ กรุณาติดต่อสภาสถาปนิกเพื่อแจ้งใหม่
- ท่านสามารถใช้ชื่อบัญชีนี้ login เพื่อลงทะเบียนสอบ ดูวันเวลาสอบ ดูประกาศผลสอบ และดูประวัติการสอบย้อนหลัง ได้ตลอดจนจบการ
ทดสอบ

2 ได้รับรหัสผ่านทางอีเมล์

รหัสผ่านนี้ใช้สำหรับ login เข้าระบบลงทะเบียนทดสอบความรู้

3 login เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้งาน: ใส่หมายเลขสมาชิกสภาสถาปนิก (หมายเลขสมาชิกบนบัตรสมาชิก)
รหัสผ่าน: ใส่รหัสผ่านที่ได้รับทางอีเมล์ (จากขั้นตอนที่ 2)

4 เลือกวัน-เวลาสอบ

- เมนู เลือก ตารางวิชาที่เปิดสอบ
- แถบบน เลือก AGENDA
- เลือกวิชาสอบ (กรอบสีเทาคือ จำนวนที่นั่งที่เปิดสอบในรอบนั้น กรอบสีเขียวคือ จำนวนที่นั่งที่ยังว่าง)
- จะปรากฎหน้าต่าง popup ให้กดปุ่ม "เพิ่มใน List ลงทะเบียนสอบ"
- ทำขั้นตอนซ้ำเพื่อเลือกวิชาอื่น ๆ ที่จะสอบจนครบ

5 ยืนยันการลงทะเบียนสอบ

- เมนู เลือก ข้อมูลการลงทะเบียนสอบ
- ตาราง คลิกเครื่องหมายถูก เพื่อยืนยันวิชาที่เลือก (อาจมีมากกว่า 1 วิชา)
- กดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน

เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขวิชาสอบและวัน-เวลาสอบได้อีก

6 ชำระค่าธรรมเนียมสอบ

- กดปุ่ม "ชำระค่าลงทะเบียน"
- ระบบจะให้ท่านเลือกช่องทางการชำระเงินคือ
ช่องทางที่ 1 ชำระผ่านระบบออนไลน์ของ Asia pay (ทำตามคำแนะนำในหน้าจอ)
ช่องทางที่ 2 ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิช ให้ท่าน print ใบแจ้งยอดชำระเงินจากหน้าจอระบบ เพื่อยื่นชำระเงินได้ที่จุดรับชำระเงินร้าน เซเว่
นอีเลเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ (ในกรณีที่ใช้โทรศัพท์มือถือในการสมัคร ท่านสามารถบันทึกภาพบาร์โค๊ดจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ และนำ
ภาพนี้ไปยืนชำระเงินกับเคาน์เตอร์เซอร์วิชได้เลย)

ภาพตัวอย่างใบแจ้งยอดชำระเงิน เพื่อนำไปชำระที่จุดรับชำระเงินร้าน เซเว่นอีเลเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินในทุกกรณี

คำแนะนำ
สำหรับผู้สมัครทดสอบความรู้ที่สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตรที่สภาสถาปนิกรับรองและต้องยื่นหลักฐานใบผ่านงาน

กรณีผู้ที่จบหลักสูตรดังกล่าวลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบและสอบผ่านเกณฑ์โดยไม่ยื่นหลักฐานใบผ่านงานตามที่ระบุไว้
ผู้นั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขานั้นได้

การขยายเวลารับรองผลสอบ สำหรับวิชาที่สอบผ่านเกิน 4 ปี
ผู้สมัครสอบแก้ตัว และมีผลสอบวิชาที่สอบผ่านครบกำหนด 4 ปี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ให้ขยายเวลารับรองผลสอบไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ผู้ได้รับการขยายเวลารับรองผลสอบ ให้ลงทะเบียนสอบ ดังนี้
ลงทะเบียนสอบแก้ตัวสำหรับวิชาที่สอบ "ไม่ผ่าน" ตามปกติ
ไม่ต้องลงทะเบียนสอบวิชาที่ได้รับการขยายเวลารับรองผลสอบ

ลงทะเบียนทดสอบความรู้
* กรุณากด Checkbox ยอมรับเงื่อนไข และกด Submit เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนทดสอบความรู้

ข้าพเจ้าได้อ่านคำแนะนำและยอมรับเงื่อนไขในการลงทะเบียนทดสอบความรู้ทุกประการ

ถ้าท่านมีปัญหาในการใช้ระบบ
กรุณาติดต่อสภาสถาปนิก
โทรศัพท์ 023182112 ต่อ 162
หรือ
ติดต่อด้วยตนเองที่
สำนักงานสภาสถาปนิก
เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ระบบทดสอบความรู้ สภาสถาปนิก

ระบบลงทะเบียนสอบ

้
 เข ้าใชงานระบบ

ื- ผู ้ใชงาน
้
ชอ

รหัสผ่าน

UserName
Password

! เข ้าระบบ
" ลืมรหัสผ่าน?

้
# ขอเข ้าใชงานครั
ง8 แรก

