ศูนย์ การศึกษาต่ อเนืองทางสัตวแพทย์ สํานักงานสัตวแพทยสภา
เลขที 68/8 หมู่ 1 ตําบลบางไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2017-0700-8 ต่ อ 201, 203, 204 โทรสาร 0-2017-0709
เว็บไซต์ : www.vetcouncil.or.th อีเมล์ : vetcce2@gmail.com Line@ID: @vetcce

แบบลงทะเบียนรายวิชา E-Learning 2562 ครังที 1
ชือ-นามสกุล (น.สพ./สพ.ญ.)....................................................................................................................
เลขทีใบอนุญาตฯ 01เลขทีบัตรประชาชน

/
-

-

ใบอนุญาตฯ หมดอายุวนั ที.........................
-

-

เบอร์ ทีสามารถติดต่อได้ สะดวก............................................. E-mail.........................................................

กลุ่มรายวิชา
E-Learning 2562 ครังที 1

จํานวน

หน่ วยกิต

จํานวนเงิน

20 เรือง

20 หน่วยกิต

200 บาท

ลงชือ ......................................................................... ผู้ลงทะเบียน
วันที ..............................................................
**กรุ ณาส่ งเอกสารฉบับนี พร้ อมแนบหลักฐานการชําระเงิน กลับมายังศูนย์ การศึกษาต่ อเนื องฯ เพือยืนยันการ
ลงทะเบียน** โดยแจ้ งได้ 2 ช่ องทาง คือ 1. อีเมล์ : vetcce2@gmail.com หรื อ 2. LINE@ ID: @vetcce Scan >>
สําหรั บเจ้ าหน้ าทีศูนย์ การศึกษาต่ อเนืองทางสัตวแพทย์
ตรวจสอบการโอนค่าลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว
ใบเสร็จเลขที…………….………………………. ลงวันที
.............................................
จํานวน 20 เรื อง
รวมเป็ นเงิน 200 บาท  เงินสด
 โอนผ่าน ธ.กสิกรไทย ลงวันที..........................
 โอนผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์ ลงวันที......................
 เคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ลงวันที.............................

ตรวจสอบเอกสารเรี ยบร้ อยแล้ ว
เปิ ดการเข้ าใช้ วันที...............................................................................
ลงนาม........................................... เจ้ าหน้ าที ศ.ศ.สพ.

ลงนาม........................................... เจ้ าหน้ าทีการเงิน
ลงวันที............................................

เปิ ดลงทะเบียน วันที 21 ธ.ค. 2561 – 31 พ.ค. 2562

ทําแบบทดสอบ วันที 7 ม.ค. 2562 – 28 มิ.ย. 2562

***กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนเพือการติดต่ อ-สอบถามข้ อมูลเพิมเติม***

ใบแจงการชําระเงินทางธนาคารผานระบบ Teller Payment
ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย สํานักงานสัตวแพทยสภา
เลขที่ 68/8 หมู 1 ตําบลบางไผ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สวนของลูกคา

โทรศัพท 02-017-0700-8 ตอ 201 203 และ 204 โทรสาร 02-017-0709 อีเมล : vetcce2@gmail.com

การชําระเงินเพือนําเข้ าบัญชี สัตวแพทยสภา เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0994000072635
1.
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ (10/20 บาท) เลขบัญชี 026-1-10509-8 หรือ COMP CODE : 35096
(ถ้ าชําระผ่านธนาคารกสิกรไทยทางตู้ ATM หรือ K-Cyber Banking ต้ องใส่รหัส COMP CODE : 35096)
2.

เคาน์เตอร์ เซอร์ วิสทุกสาขาทัวประเทศ (15 บาท) ชําระได้ ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 รายการ
วันทีนําฝาก...........................................

ชือ-สกุล (ผู้ลงทะเบียน/ผู้นําฝาก)...............................................................................................................
เลขทีใบอนุญาตฯ (Ref.1) : ............................................................ (Ref.2) : 308256201
เบอร์ ติดต่อ..........................................................................................................................

จํานวนเงินทีชําระ จํานวนเงินตัวเลข 200 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สองร้ อยบาทถ้ วน
กรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วนแล้ วยืนทีเจ้ าหน้ าทีธนาคาร

ใบแจงการชําระเงินทางธนาคารผานระบบ Teller Payment
ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย สํานักงานสัตวแพทยสภา
เลขที่ 68/8 หมู 1 ตําบลบางไผ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 02-017-0700-8 ตอ 201 203 และ 204 โทรสาร 02-017-0709 อีเมล : vetcce2@gmail.com

สวนของธนาคาร

การชําระเงินเพือนําเข้ าบัญชี สัตวแพทยสภา เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0994000072635
1.
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ (10/20 บาท) เลขบัญชี 026-1-10509-8 หรือ COMP CODE : 35096
(ถ้ าชําระผ่านธนาคารกสิกรไทยทางตู้ ATM หรือ K-Cyber Banking ต้ องใส่รหัส COMP CODE : 35096)
2.

เคาน์เตอร์ เซอร์ วิสทุกสาขาทัวประเทศ (15 บาท) ชําระได้ ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 รายการ
วันทีนําฝาก....................................

ชือ-สกุล (ผู้ลงทะเบียน/ผู้นําฝาก).............................................................................................................
เลขทีใบอนุญาตฯ (Ref.1) ...................................................

(Ref.2) : 308256201

เบอร์ ติดต่อ....................................................................................................................................

จํานวนเงินทีชําระ จํานวนเงินตัวเลข 200 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สองร้ อยบาทถ้ วน
กรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วนแล้ วยืนทีเจ้ าหน้ าทีธนาคาร

ขันตอนการลงทะเบียน E-Learning ศ.ศ.สพ.
1. วิธีการลงทะเบียน สําหรับสมาชิกทีประสงค์ จะทําแบบทดสอบ
1.1 ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนรายวิชา E-Learning พร้ อมใบชําระเงิน (Payment) ได้ ที
http://vetcouncil.or.th/elearning/ เลือกกดทีข้ อความ “แบบลงทะเบียนรายวิชา E-Learning 2562”
1.2 กรอกแบบลงทะเบียน และชําระค่าลงทะเบียน
1.3 ส่งเอกสารแจ้ งยืนยันการลงทะเบียน (ได้ แก่ แบบลงทะเบียน พร้ อมแนบเอกสารการชําระเงิน)
1.4 ประมาณ 7 วันทําการ หลังจาก ศ.ศ.สพ. ได้ รับเอกสารการลงทะเบียน สมาชิกฯ จะสามารถเข้ าทํา
แบบทดสอบได้
(**รหัสการเข้ าทําแบบทดสอบ ศึกษาได้จาก “วิธีเข้ าใช้ งานระบบ E-Learning”**)
2. วิธีการชําระค่ าลงทะเบียน เป็ นการชําระเงินเพือนําเข้ าบัญชี สัตวแพทยสภา โดยผ่านช่องทางดังนี
2.1 ชําระเป็ นเงินสด (ชําระเงินด้ วยตัวเองทีสํานักงานสัตวแพทยสภา)
2.2 ชําระผ่านธนาคาร กสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ เลขทีบัญชี 026-1-10509-8 (สําหรับ ATM หรือ KCyber Banking ใช้ COMP CODE : 35096)
2.3 เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทัวประเทศ (15 บาท) ชําระได้ ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 รายการ
โดยระบุเลข (Ref No.1), (Ref No.2) ดังนี
- (Ref No.1) ระบุเป็ น เลขทีใบอนุญาตฯ (ไม่มีขีดหรือเครืองหมาย)
- (Ref No.2) ระบุเป็ น รหัสกิจกรรม คือ 308256201
** ชือผู้นําฝากระบุเป็ นชือสมาชิกทีลงทะเบียนเท่ านัน**
3. วิธีการแจ้ งยืนยันการลงทะเบียน
ส่งเอกสาร 1. แบบลงทะเบียน
2. สําเนาหลักฐานการชําระเงิน
ส่งมายัง “ศูนย์การศึกษาต่อเนืองฯ (ศ.ศ.สพ.)” โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี
1. มายืนเอกสารด้ วยตนเอง ทีสํานักงานสัตวแพทยสภา
2. ส่งผ่าน E-mail : vetcce2@gmail.com
3. ส่งผ่านไปรษณีย์มายัง ทีอยู่ : ศูนย์การศึกษาต่อเนืองทางสัตวแพทย์ สํานักงานสัตวแพทยสภา
เลขที 68/8 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
4. ส่งผ่าน Line@ ของศูนย์การศึกษาต่อเนืองฯ (ID LINE: @vetcce)
หมายเหตุ : วันทีลงทะเบียนรายวิชา E-Learning ศูนย์การศึกษาฯ จะถือวันทีศูนย์การศึกษาฯ ประทับตรารับ
เอกสารแจ้ งยืนยันการลงทะเบียน ยกเว้ นกรณีสง่ เอกสารทางไปรษณีย์เท่านัน ทีจะถือเอาวันทีไปรษณีย์ประทับตรา
หน้ าซองเอกสาร หากเกินระยะเวลาที ศูน ย์การศึกษาฯ กําหนดเปิ ดรับลงทะเบียน จะไม่อนุมตั ิการลงทะเบีย น
แบบทดสอบฯ
- คะแนนจากการทํ าแบบทดสอบจะขึนในระบบสมาชิ ก โดยอัตโนมัติ ท่ านสามารถตรวจสอบคะแนน
ในระบบสมาชิกได้ เมือทําแบบทดสอบเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว

--------------------------------------------------วิธีเข้ าใช้ งานระบบ E-Learning
1. เข้ าสูร่ ะบบแบบทดสอบออนไลน์เพืออ่านเนือหารายวิชาทังหมดได้ ที
http://vetcouncil.or.th/elearning/ (บราวเซอร์ทีใช้ ในการเปิ ดได้ คือ Google Chrome, Safari)
2. การเข้ าสูร่ ะบบ (Login) เพือทําแบบทดสอบ ชือผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ใน
การเข้ าสูร่ ะบบ E-Learning ตามข้ อมูลดังต่อไปนี
2.1 ชือผู้ใช้ (Username) เป็ นเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
2.2 รหัสผ่ าน (Password) เป็ น Acce-เลขทีใบอนุญาตฯ

ตัวอย่ าง เช่ น เลขทีใบอนุญาตฯ 01-12345/2560

Password คือ Acce-12345
2.3 หากท่านใดไม่สามารถเข้ าใช้ งานระบบได้ กรุณาติดต่อ-สอบถามทีเจ้ าหน้ าที ศูนย์การศึกษาฯ
โดยตรงทีเบอร์ 02-0170700-8 ต่อ 201, 203 และ 204
**ท่ านทีได้ รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ วจึงจะเข้าทําในส่ วนแบบทดสอบได้ **

วิธีเข้ าใช้ งานระบบ E-Learning
1. เข้ าสูร่ ะบบแบบทดสอบออนไลน์เพืออ่านเนือหารายวิชาทังหมดได้ ที
http://vetcouncil.or.th/elearning/ (บราวเซอร์ทีใช้ ในการเปิ ดได้ คือ Google Chrome, Safari)
2. การเข้ าสู่ระบบ (Login) เพือทําแบบทดสอบ ชือผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ใน
การเข้ าสูร่ ะบบ E-Learning ตามข้ อมูลดังต่อไปนี
2.1 ชือผู้ใช้ (Username) เป็ นเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
2.2 รหัสผ่ าน (Password) เป็ น Acce-เลขทีใบอนุญาตฯ

ตัวอย่ าง เช่ น เลขทีใบอนุญาตฯ 01-12345/2560

Password คือ Acce-12345
2.3 หากท่านใดไม่สามารถเข้ าใช้ งานระบบได้ กรุณาติดต่อ-สอบถามทีเจ้ าหน้ าทีศูนย์การศึกษาฯ
โดยตรงทีเบอร์ 02-0170700-8 ต่อ 201, 203 และ 204 หรือ Line@ ID: @vetcce
**ท่ านทีได้ รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ วจึงจะเข้าทําในส่ วนแบบทดสอบได้ **

