ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สานักงานสัตวแพทยสภา
ชั้น ๑ ตึกอานวยการ กรมปศุสัตว์ เลขที่ ๖๙/๑ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๐-๐๓๙๕, ๐-๒๒๕๐-๐๓๙๖-๘ ต่อ ๑๗, ๑๘ โทรสาร ๐-๒๒๕๐-๐๓๙๙
เว็บไซต์ : www.vetcouncil.or.th อีเมล์ : vetcce@vetcouncil.or.th

แบบลงทะเบียนรายวิชา e-Learning ครั้งที่ 3
ชื่อ-นามสกุล (น.สพ. , สพ.ญ.)...............................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาต 01เลขที่บัตรประชาชน

/
-

ใบอนุญาตฯ หมดอายุวันที่........................
-

-

-

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก............................................. email .......................................................
(ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 ส.ค. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2557 สามารถทาแบบทดสอบได้ถึง 30 พ.ย. 2557)
กลุ่มรายวิชา

จานวน

หน่วยกิต

จานวนเงิน

เรื่องสั้น

(เรื่อง)

(คะแนน)

(บาท)

o Basic 1

5

5

50

o Basic 2

5

5

50

o Dog & Cat

5

5

50

o Poultry

5

5

50

o Law

5

5

50

o Pig

5

5

50

o Ruminant

5

5

50

รวม

(เรื่อง)

(คะแนน)

ตรวจคะแนน

(บาท)

ลงชื่อ ............................................ ผูล้ งทะเบียน
วันที่ ..............................................
บันทึกสาหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการโอนค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ใบเสร็จเลขที…
่ …………………………. วันที่ ........................................
จานวน ...................................... เรื่อง
รวมเป็นเงิน ............................... บาท  เงินสด
 ธ.ไทยพาณิชย์
 ธ.กสิกรไทย
ลงนาม........................................... เจ้าหน้าที่การเงิน
ลงวันที่............................................

ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จานวน ....................... เรื่อง
เปิดการเข้าใช้ วันที่......................................................
ลงนาม........................................... เจ้าหน้าที่ ศ.ศ.สพ.
ลงวันที่............................................
ตรวจสอบความถูกต้องและปิดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
ลงนาม........................................... ผู้จัดการ ศ.ศ.สพ.
ลงวันที่............................................

ขั้นตอนการดาเนินการลงทะเบียน e-Learning ศ.ศ.สพ.
1. วิธีการลงทะเบียน e-Learning
1. สมาชิกฯ สามารถอ่านเนือ้ หารายวิชาทั้งหมด ได้ที่ http://vetcouncil.or.th/elearning/ (บราวเซอร์
ที่ใช้ในการเปิดคือ Google Chrome, Safari) โดยให้ใช้ username และ password เดียวกับการเข้าระบบสมาชิก
สัตวแพทยสภา แต่สมาชิกฯ จะยังทาแบบทดสอบไม่ได้จนกว่าจะลงทะเบียนกับทาง ศ.ศ.สพ. เสร็จสมบูรณ์
2. สมาชิกฯ ที่ประสงค์จะทาแบบทดสอบให้ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนรายวิชา e-Learning
พร้อมใบชาระเงิน (pay-in) ได้ที่ http://vetcouncil.or.th/elearning/ เลือกกดที่ขอ้ ความ “ดาวน์โหลดแบบ
ลงทะเบียนฯ และใบชาระเงิน”
2. วิธีการชาระเงิน
โปรดชาระเงินโดยผ่านช่องทางดังนี้
- ชาระเป็นเงินสด (ชาระเงินด้วยตัวเองที่สานักงานสัตวแพทยสภา)
- ชาระผ่านทางธนาคาร
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 026-1-10509-8 COMP CODE : 5096
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ COMP CODE : 0932
ในกรณีที่ชาระเงินผ่านทางธนาคารจะต้องใช้ (Ref No.1), (Ref No.2) ดังนี้
- Ref No.1 เลขที่ใบอนุญาตฯ 10 หลัก (ไม่มขี ีดหรือเครื่องหมาย)
- Ref No.2 เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก (ไม่มขี ีดหรือเครื่องหมาย)
3. วิธีการแจ้งเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
หลังการชาระเงิน โปรดส่งแบบลงทะเบียน และสาเนาใบชาระเงิน (pay-in) กลับมายัง
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ (ศ.ศ.สพ.) โดยผ่านช่องทางดังนี้
1. ส่งผ่าน email : vetcce@vetcouncil.or.th
2. ส่งผ่าน FAX ที่เบอร์ 02-250-0399
3. ส่งผ่านไปรษณีย์มายังที่อยู่
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สานักงานสัตวแพทยสภา
ชั้น 1 ตึกอานวยการ กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ :
- วันที่สง่ แบบลงทะเบียนรายวิชา e-Learning ศ.ศ.สพ. จะถือเอาวันที่ ศ.ศ.สพ. ประทับตราวันที่
ลงในแบบลงทะเบียนรายวิชาฯ เท่านั้น หากเกินระยะเวลาที่กาหนดในการลงทะเบียน
ทาง ศ.ศ.สพ. จะไม่อนุมัตกิ ารลงทะเบียนแบบทดสอบฯ
- สาหรับการบันทึกหน่วยกิต ศ.ศ.สพ. จะดาเนินการหลังจากกิจกรรมสิน้ สุดลง หากสมาชิกฯ
ท่านใดมีความประสงค์ที่จะใช้หน่วยกิตเร่งด่วน ขอให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ ศ.ศ.สพ.
- ผูท้ ี่ทาผ่านเกณฑ์ 6 ใน 10 ข้อจะได้รับ 1 หน่วยกิต/เรื่อง

