สำนักงานสัตวแพทยสภา :

๖๘/๘ หมู ๑ ถนนนครอินทร ตำบลบางไผ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท : ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘ โทรสาร : ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๙
E-mail : vetcouncil@dld.go.th เว็บไซต: www.vetcouncil.or.th
ฉบับที่ ๖๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑

อีนิวสสัตวแพทยสภา

ศูนยประเมินความรูความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยประเมินความรูความ
สามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย สัตวแพทยสภา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ใหประกาศสนามสอบและ
จำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินความรูความสามารถขั้นพื้นฐานของ
การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ จัดสอบ วันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้
๑.สนามสอบที่ ๐๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๐๐ ที่นั่ง
๒.สนามสอบที่ ๐๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒๒๕ ที่นั่ง
๓.สนามสอบที่ ๐๓ มหาวิทยาลัยขอนแกน
๑๕๐ ที่นั่ง
๔.สนามสอบที่ ๐๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๐๐ ที่นั่ง
๕.สนามสอบที่ ๐๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๑๕๐ ที่นั่ง
๖.สนามสอบที่ ๑๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๗๕ ที่นั่ง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑
(รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.ชัยณรงค โลหชิต)
ผูอำนวยการศูนยประเมินความรูความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยประเมินความร
ความรูความ
สามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย สัตวแพทยสภา
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ใหประกาศกำหนดการ
เกี่ยวกับการสอบความรูสำหรับผูที่มีความประสงคขอรับการประเมินเพื่อ
รับรองความรูความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๒ และ
หมวดที่ ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
การสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
๑. ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
สถาบันสงรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่คาดวาจะผานการประเมินตาม
เกณฑหมวดที่ ๑
๒. วันที่ ๑๘ เมษายน – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เปดรับสมัครสอบ
๓. ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถาบันสงรายชื่อนิสิตนักศึกษาตามขอ ๑ ที่ขาดคุณสมบัติและ
ไมมีสิทธิ์เขาสอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓
๔. วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๕. วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
สอบเกณฑหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓
๖. วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประกาศผลสอบการสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
๑. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
สถาบันสงรายชื่อนิสิตนักศึกษาผูที่ผานการประเมินตามเกณฑ
หมวดที่ ๑ (เพิ่มเติม)
๒. วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
เปดรับสมัครสอบ
๓. วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ หมวดที่ ๒ และ หมวดท
หมวดที่ ๓
๔. วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
สอบเกณฑหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓
๕. วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ประกาศผลสอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.ชัยณรงค โลหชิต)
ผูอำนวยการศูนยประเมินความรูความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

๒

ขั้นตอนการสมัครสอบประเมินความรูความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ประจำป 2561
ศึกษาขั้นตอนการสมัคร ใหเขาใจกอนการสมัคร
ทาง http://vetcouncil.or.th/license
สมัคร online ที่
http://vetcouncil.or.th/license
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561

ประกาศสนามสอบและที่นั่งสอบ
http://vetcouncil.or.th/license
ครั้งที่ 1/2561 ตั้งแต 1 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 2/2561 ตั้งแต 27 ธันวาคม 2561

สอบเกณฑหมวด 2 และ 3
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 13 มกราคม 2562

ประกาศผลสอบ
http://vetcouncil.or.th/license
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 1 มีนาคม 2562

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกขอมูลสมัครทาง online ดวยตนเองเทานั้น
1. กรอกเลขประจำตัวประชาชน
2. กรอกรหัสผานโดยใชเลขประจำตัวประชาชน
เพื่อการเริ่มสมัคร
3. เลือกเมนูขอมูลผูสมัครสอบและกรอก
3.1 ที่อยูตามทะเบียนบาน
3.2 ที่อยูที่ติดตอได
3.3 upload
3.4 ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง กด update
4. เลือกเมนูลงทะเบียนสอบ
4.1 ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองและยืนยันสมัครสอบ
4.2 พิมพใบนำฝากคาสมัครสอบ (ใบ pay in)
เพื่อนำไปชำระเงิน โดยเร็วที่สุด ที่
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ
เคานเตอรเซอรวิสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ
ชำระโดยตรงที่ สำนักงานสัตวแพทยสภา
5. ตรวจสอบสถานภาพการสมัครหลังจากชำระเงินแลว
7 วันทำการ
•ในวันสอบใหนำบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรประจำตัวซึ่งออกโดยทางราชการ
ที่มีรูปถายและเลขประจำตัวประชาชน
(ที่ยังไมหมดอายุ) ไปแสดง หากไมมีบัตรจะ
ไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ

