ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สานักงานสัตวแพทยสภา
เลขที่ 68/8 หมู่ 1 ตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2017-0700-8 ต่อ 203, 205, 201 โทรสาร 0-2017-0709
เว็บไซต์ : www.vetcouncil.or.th อีเมล์ : vetcce2@gmail.com

สาหรับเจ้าหน้าที่

แบบลงทะเบียนรายวิชา e-Learning 2559
ชื่อ-นามสกุล (น.สพ./สพ.ญ.)....................................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาตฯ 01เลขที่บัตรประชาชน

/
-

ใบอนุญาตฯ หมดอายุวันที.่ ........................
-

-

-

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก............................................. e-mail.........................................................
กลุ่มรายวิชา
กลุ่มวิชา ปศุสัตว์
กลุ่มวิชา ความรูเ้ กี่ยวเนื่องกับวิชาชีพสัตวแพทย์
รวมทั้งสิ้น

จานวน

หน่วยกิต

จานวนเงิน

10 เรื่อง
10 เรือ่ ง
20 เรือ่ ง

10 คะแนน
10 คะแนน
20 คะแนน

100 บาท
100 บาท
200 บาท

ลงชื่อ ......................................................................... ผูล้ งทะเบียน
วันที่ ..............................................................
**กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้พร้อมแนบหลักฐานการชาระเงิน กลับมายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ เพื่อยืนยันการลงทะเบียน**
สาหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการโอนค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ใบเสร็จเลขที…่ ………….………………………. ลงวันที่.............................................
จานวน 20 เรื่อง
รวมเป็นเงิน 200 บาท  เงินสด
 โอนผ่าน ธ.กสิกรไทย ลงวันที่......................

ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว
เปิดการเข้าใช้ วันที่...............................................................................
ลงนาม........................................... เจ้าหน้าที่ ศ.ศ.สพ.

ลงนาม........................................... เจ้าหน้าที่การเงิน
ลงวันที่............................................

เปิดลงทะเบียน วันที่ 1 เม.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2559

ทาแบบทดสอบ วันที่ 11 เม.ย. 2559 – 30 พ.ย. 2559

ใบแจ้งการชาระเงินทางธนาคารผ่านระบบ Teller Payment
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สานักงานสัตวแพทยสภา
เลขที่ 68/8 หมู่ 1 ตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ส่วนของลูกค้า

โทรศัพท์ 0-2017-0700-8 โทรสาร 0-2017-0709 อีเมล์ : vetcce2@gmail.com

การชาระเงินเพื่อนาเข้าบัญชี สัตวแพทยสภา เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0994000072635
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ เลขบัญชี 026-1-10509-8
COMP CODE :35096
(ถ้าชาระผ่านธนาคารกสิกรไทยทางตู้ ATM หรือ K-Cyber Banking ต้องใส่รหัส COMP CODE :35096)
วันที่นาฝาก..................................
ชื่อ-สกุล (ผู้ลงทะเบียน/ผู้นาฝาก)...............................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาตฯ (Ref.1) ............................................................ (Ref.2) 308255901
เบอร์ติดต่อ..................................................................................

จานวนเงินที่ชาระ

จานวนเงินตัวเลข 200

จานวนเงินตัวอักษร สองร้อยบาทถ้วน
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วยื่นเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ใบแจ้งการชาระเงินทางธนาคารผ่านระบบ Teller Payment
ส่วนของธนาคาร

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สานักงานสัตวแพทยสภา
เลขที่ 68/8 หมู่ 1 ตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2017-0700-8 โทรสาร 0-2017-0709 อีเมล์ : vetcce2@gmail.com

การชาระเงินเพื่อนาเข้าบัญชี สัตวแพทยสภา เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0994000072635
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ เลขบัญชี 026-1-10509-8
COMP CODE :35096
(ถ้าชาระผ่านธนาคารกสิกรไทยทางตู้ ATM หรือ K-Cyber Banking ต้องใส่รหัส COMP CODE :35096)
วันที่นาฝาก..................................
ชื่อ-สกุล (ผู้ลงทะเบียน/ผู้นาฝาก).............................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาตฯ (Ref.1) ...................................................

(Ref.2) 308255901

เบอร์ติดต่อ...........................................................................

จานวนเงินที่ชาระ

จานวนเงินตัวเลข 200

จานวนเงินตัวอักษร สองร้อยบาทถ้วน
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วยื่นเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ขั้นตอนการลงทะเบียน e-Learning ศ.ศ.สพ.
1. การลงทะเบียน สาหรับสมาชิกที่ประสงค์จะทาแบบทดสอบ
1.1 ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนรายวิชา e-Learning พร้อมใบชาระเงิน (pay-in) ได้ที่
http://vetcouncil.or.th/elearning/ เลือกกดที่ขอ้ ความ “แบบลงทะเบียนรายวิชา e-Learning 2559”
1.2 กรอกแบบลงทะเบียน และชาระค่าลงทะเบียน
1.3 ส่งเอกสารแจ้งยืนยันการลงทะเบียน (ได้แก่ แบบลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชาระเงิน)
1.4 รอการอนุมัติการลงทะเบียน
สมาชิกฯ จะสามารถเข้าทาแบบทดสอบได้ หลังจากลงทะเบียนกับทาง ศ.ศ.สพ. เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ภายใน 7 วันทาการ
2. วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
ชาระเงินโดยผ่านช่องทางดังนี้
2.1 ชาระเป็นเงินสด (ชาระเงินด้วยตัวเองที่สานักงานสัตวแพทยสภา)
2.2 ชาระผ่านธนาคาร กสิกรไทย COMP CODE : 35096
และระบุเลข (Ref No.1), (Ref No.2) ดังนี้
- (Ref No.1 ) ระบุเป็น เลขที่ใบอนุญาตฯ (ไม่มขี ีดหรือเครื่องหมาย)
- (Ref No.2) ระบุเป็น รหัสกิจกรรม คือ 308255901
ชื่อบัญชี สัตวแพทยสภา เลขที่บัญชี 026-1-10509-8
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์
** ชื่อผู้นาฝากระบุเป็นชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น **
3. วิธีการแจ้งยืนยันการลงทะเบียน
ส่งเอกสาร 1. แบบลงทะเบียน
2. สาเนาหลักฐานการชาระเงิน
ส่งมายัง “ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ (ศ.ศ.สพ.)” โดยผ่านช่องทางต่างๆดังนี้
1. มายื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่สานักงานสัตวแพทยสภา
2. ส่งผ่าน E-mail : vetcce2@gmail.com
3. ส่งผ่านแฟกซ์ ที่เบอร์ 02-017-0709
4. ส่งผ่านไปรษณีย์มายัง ที่อยู่ :
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สานักงานสัตวแพทยสภา
เลขที่ 68/8 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

หมายเหตุ :วันที่ลงทะเบียนรายวิชา e-Learning ศ.ศ.สพ. จะถือวันที่ ศ.ศ.สพ.ประทับตรารับเอกสารแจ้ง
ยืนยันการลงทะเบียน ยกเว้นกรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้นที่จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตราหน้า
ซองเอกสาร หากเกินระยะเวลาที่ศ.ศ.สพ.กาหนดเปิดรับลงทะเบียน จะไม่อนุมัตกิ ารลงทะเบียน
แบบทดสอบฯ
- คะแนนจากการทาแบบทดสอบจะขึน้ ในระบบสมาชิกโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถตรวจสอบคะแนน
ในระบบสมาชิกได้ เมื่อทาแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

--------------------------------------------------วิธีเข้าใช้งานระบบ e-Learning
1. สมาชิกสัตวแพทยสภาทุกท่าน สามารถเข้าระบบแบบทดสอบออนไลน์เพื่ออ่านเนือ้ หารายวิชา
ทั้งหมดได้ที่ http://vetcouncil.or.th/elearning/ (บราวเซอร์ที่ใช้ในการเปิดได้ คือ Google Chrome,
Safari)
2. ชื่อ(Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าระบบ e-learning ตามข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อผู้เข้าใช้ (Username) เป็นเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
2.2 รหัสผ่าน (Password) เป็น Acce-เลขที่ใบอนุญาตฯ
เช่น เลขที่ใบอนุญาตฯ 01-1234/2559 Password คือ Acce-1234
** สาหรับท่านที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ด้วยรหัสผ่าน (Password) ดังกล่าว
ให้ใช้รหัสผ่าน (Password) เป็นเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก **
2.3 หากท่านใดไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ กรุณาติดต่อ-สอบถามที่เจ้าหน้าที่ ศ.ศ.สพ.
โดยตรงที่เบอร์ 02-0170700-8 ต่อ 203, 205, 201
----------------------------------------------------------

