
 
ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 

ท่ี 4 / 2565 

เร่ือง  การข้ึนทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหนึ่ง 

----------------------------------------- 

 อ้างอิงตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ 47/2564 เรื่อง กิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่

ของผู้ช่วยผู้ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทย ์ลง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทยค์รั้งที่ 4/2565 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการ ก าหนด

หลักเกณฑ์วิธกีารขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทย์ ช้ันหนึ่ง ศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่องทาง

สัตวแพทยข์อประกาศหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 

1. สัตวแพทยสภารับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทยใ์น 10 หลักสูตร 

ดังต่อไปนี้ 

1.1 หลักสูตรการพยาบาลสัตว์ 

1.2 หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ 

1.3 หลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 

1.4 หลักสูตรการกักกันสัตวแ์ละซากสัตว ์ 

1.5 หลักสูตรการควบคุมการเคลื่อนยา้ยสัตวแ์ละซากสัตว์ 

1.6 หลักสูตรการดูแลสุขภาพสัตวใ์นฟาร์มมาตรฐาน (GAP) และฟาร์มทั่วไป 

1.7 หลักสูตรการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์(ผสมยาสัตว์) 

1.8 หลักสูตรการตรวจควบคุมคุณภาพเนือ้สัตวท์ี่โรงฆ่าสัตว์ 

1.9 หลักสูตรการผสมเทียม 

1.10 หลักสูตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบการจัดการของเสียจากสัตว์ 

2. บุคคลที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทย์ ช้ันหนึ่ง จะต้องมีคุณสมบัติตาม

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 47/2564 ก าหนดในแต่ละหลักสูตร หรือในกรณีที่คุณสมบัติไม่ตรงตาม

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 47/2564 วุฒิการศึกษาวทิยาศาสตรบัณฑิตเทียบเทา่ในแต่ละกิจกรรม

สามารถขอขึ้นทะเบียนได้ โดยอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดให้เป็นของนายกสัตวแพทยสภา 

3. บุคคลนั้นจะต้องยื่นหนังสือขอเป็นผู้เขา้รับการอบรมแก่สถาบันที่จัดฝึกอบรม โด ยต้องเป็นหลักสูตรที่

ผ่านการรับรองจากสัตวแพทยสภา  พร้อมช าระคา่ธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกการอบรม

หลักสูตร คนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่สถาบันที่จัดอบรม 



4. บุคคลนั้นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทยท์ี่สัตวแพทยสภาให้การ

รับรองหลักสูตร และมีหลักฐานใบประกาศนียบัตรหรือใบยนืยันการผ่านการฝึกอบรมนั้น   พร้อมช าระ

คา่ธรรมเนียมการออกใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมต่อระยะเวลา 5 ปี คนละ 3,000 บาท (สาม

พันบาทถ้วน) ให้แก่สถาบันที่จัดอบรม  รวมถึงค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทะเบียนผู้ที่ผ่านการอบรม  

คนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่สถาบันที่จัดอบรม 

5. บุคคลนั้นต้องมีหนังสือยนิยอมจากผู้ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทยช้ั์นหนึ่งว่าจะเป็นผู้ควบคุม ก ากับ

บทบาทและหน้าที่ของผู้นั้น โดยผู้ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทยช้ั์นหนึ่งจ านวน 1 คน จะมีผู้ช่วยผู้

ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทย์ในแต่ละหลักสูตรได้จ านวนไมเ่กิน 20 คน 

6. สถานที่ที่ผู้ช่วยผู้ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทยช้ั์นหนึ่งจะท างาน ตามบทบาทและหน้าที่ที่ก าหนดใน

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 47/2565 ได้นั้น ขึ้นอยูก่ับผู้ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทยช้ั์นหนึ่งเป็นผู้

ก าหนด 

 

   ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหนึ่ง 

1. ผู้ประสงคข์อขึ้นทะเบียน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศ.ศ.สพ.013-1 จากหน้าเว็บไซต์สัตวแพทยสภา (ใน

ส่วนงานของศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์) 

2. กรอกรายละเอียด และจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ 

2.1  แบบค าขอขึ้นทะเบียน ผู้ช่วยผู้ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทยช้ั์นหนึ่ง  (แบบเอกสาร ศ .

ศ.สพ. 013-1) 

2.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

2.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน    

2.4  ส าเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม 

2.5  หนังสือยนิยอมจากผู้ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทยช้ั์นหนึ่งที่ควบคุมก ากับการปฏิบัติงาน 

(แบบเอกสาร ศ.ศ.สพ.013-2) 

2.6 ส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทยช้ั์นหนึ่งที่ควบคุมก ากับการปฏิบัติงาน 

2.7 หลักฐานการช าระคา่รักษาทะเบียน 500.- บาท และคา่ออกใบประกาศนียบัตรฯ 3,000.- 

บาท  รวมเป็นเงิน 3,500.- (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน ) ซ่ึงได้รับจากสถาบันจัดฝึกอบรมฯ ที่สัตวแพทย

สภาให้การรับรอง 

  3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัคร แบบค ารับรอง และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ทัง้หมด 

  3.1  หากใบสมัคร แบบค ารับรอง  และเอกสารหลักฐาน ถูกต้องและครบถ้วน ผู้สมัครจะได้รับ

ข้อความตอบรับการได้รับเอกสาร  ภายใน 7 วันท าการ ทางโทรศัพท์หรือ อีเมล 

  3.2  หากใบสมัคร แบบค ารับรอง และเอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องและครบถ้วน ผู้สมัครจะได้รับ

ใบบันทึก 2  ฝ่ายเอกสารไม่ครบถ้วน (สถาบัน)  ภายในวันที่ยื่นเอกสาร หรือวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร และ

ผู้สมัครจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน 7 วันท าการ  หากพน้ก าหนดดังกล่าว ผู้ยื่นจะต้องท าการยื่น

เอกสารทั้งหมดใหม่ 



 4. ศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทยจ์ะพิจารณาให้การรับรองผู้ช่วยผู้ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทย์

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เดือนละ 1 ครัง้ และจัดส่งใบประกาศนียบัตรให้ภายใน 30 วันท าการ 

 

 

ภาคผนวก 

 

ก. ช่องทางการติดต่อประสานงานศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย ์สัตวแพทยสภา 

ติดต่อใน วันและเวลาที่เปดิท าการ คอื วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30น. ยกเวน้

วันหยุดราชการ 

  

ล าดับท่ี ช่องทางการติดต่อ รายละเอียด 

1 ติดต่อที่ส านักงาน ศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย ์ 

ส านักงานสัตวแพทยสภา เลขท่ี 68/8 หมู ่1 ถนนนครอนิทร์ 

ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

2 ส่งทางไปรษณีย ์

3 หมายเลขโทรศัพท ์ 02-017-0700-8 ต่อ 201, 203, 204 และ 205 

หมายเลขโทรสาร 02-017-0709 

4 อีเมล vetcce@vetcouncil.or.th 

5 LINE Official account LINE ID: @vetcce 

 

ข. ช่องทางการช าระเงินทุกประเภทให้แก่สัตวแพทยสภา 

ล าดับท่ี ช่องทาง  รายละเอียด 

1 

 

ช าระเงินสด   

 

ฝ่ายการเงินและบัญชี  ช้ัน 2 ส านักงานสัตวแพทยสภา  

เลขท่ี 68/8 หมู ่1 ถนนนครอนิทร์ ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 11000 

2 ผ่านธนาคาร 

-ดูรายละเอียดตามที่

ระบุในใบรับรอง

กิจกรรม 

หรือใบPay-in  

-ไม่สามารถโอนเงิน

ผ่านบัญชีได้ 

-ต้องเลือกเมนูจ่าย

บิลเท่านั้น 

ธนาคารกสิกรไทย 

ก.เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย  

ข.ตู้เอทีเอ็ม  

ค.ผ่านระบบInternet bankingของธนาคารกสิกรไทย 

ง.ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทย   

ขอ้ ข.-ง. ใหเ้ลือกเมนูจ่ายบลิ ระบุ comp. code คอื 35096 

ธนาคารไทยพาณิชย ์

ก.ตู้เอทีเอ็ม  

ข.ผ่านระบบInternet bankingของธนาคารไทยพาณิชย ์

ค.ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย ์   

ขอ้ ก.-ค. เลือกเมนูจ่ายบลิ ระบุ comp. code คอื 0932 



3 ผ่านบริการเคาน์เตอร์

เซอร์วิส 

ช าระเงินสดที่ศูนยบ์ริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา 

-แจ้งช าระเงินให้สัตวแพทยสภา (ไม่ต้องใช้ใบช าระเงินหรือ

ใบPay-in สามารถแจ้งพนักงานได้ทันท)ี 

ช าระผ่านแอปพลิเคชันCounter Service Pay 

-เลือกจ่ายเงินให้หน่วยงานราชการ เลือกสัตวแพทยสภา 

(สามารถช าระผ่านบัตรเดบิต/เครดิต MasterCardได้) 

 

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                ประกาศ ณ วันท่ี 5 เมษายน 2565 

 

                                         

                                                          (รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทยก์ัมพล  แก้วเกษ) 

                           ผู้อ านวยการศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศ.ศ.สพ. 

แบบค าขอข้ึนทะเบียนผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหนึ่ง 
 

 การพยาบาลสัตว ์ เทคนิคการสัตวแพทย์  การสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว ์ การกักกันสัตว์และซากสัตว ์ 

 การควบคุมการเคล่ือนย้ายสัตว์และซากสัตว์  การดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน (GAP)และฟาร์มท่ัวไป  

 การตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบการจัดการของเสียจากสัตว์  การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ผสมยาสัตว)์   

 การผสมเทียม (ชนิดสัตว.์......................................)       การตรวจควบคุมคุณภาพเน้ือสัตว์ท่ีโรงฆ่าสัตว์ ( สุกรสัตว์ปีก โค/กระบือ/แพะ/แกะ) 

เขียนที่.................................................  

วันที.่................ เดือน................................. พ.ศ................ 

ข้าพเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ............................ ) ........... ............ ................................... นามสกุล............................................ 

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) (Mr./Mrs./Miss/…………….…………) .................................... ....... ............... .............................. .................  

เกิดวันที่.............. เดือน........................... พ.ศ.................. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.................................... ................... .........  

สัญชาติ................เชื้อชาติ........ ...........ศาสนา...... ............E-mail address………..……………………..………………….…………...………………….. 

ที่อยู่(ตามทะเบียนบ้าน) เลขที่............................ หมู่ที่.................... ตรอก/ซอย.............................. ถนน.............................. ....... 

ต าบล/แขวง............................................ อ าเภอ/เขต.............................................. จังหวัด...........................................................  

รหัสไปรษณีย์.................... ... โทรศัพท์.................. ............. โทรศัพท์มือถือ...................................... Line ID ..……………............... 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่............................ หมู่ที่.................... ตรอก/ซอย.............................. ถนน.............................. ........  

ต าบล/แขวง............................................ อ าเภอ/เขต.............................................. จังหวัด...........................................................  

รหัสไปรษณีย์....... ............... ...... โทรศัพท์............. ................ .................... โทร.มือถือ.............. .............. ......... ............ ...............  

ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เร่ือง.............................................................................  

........................ ..................วันท่ี....................- .......................... จัดโดยหน่วยงาน........................................................  
หลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอนี ้: (เอกสารส าเนาทุกฉบับโปรดรับรองส าเนาถูกต้อง) 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน    (3) ส าเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม  

(4) หนังสือยินยอมจากผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชัน้หน่ึงท่ีควบคุมก ากับการปฏิบัติงาน (แบบเอกสาร ศ.ศ.สพ.013-2) 

(5) ส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชัน้หน่ึงท่ีควบคุมก ากับการปฏิบัติงาน 

(6) หลักฐานการช าระค่ารักษาทะเบียน 500.- บาท และค่าออกใบประกาศนียบัตรฯ 3,000.- บาท   

รวมเป็นเงิน 3,500.- (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  (ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 98ง ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564) 

ช าระเงินด้วยตนเองหรือผ่านธนาคาร ดังนี้ 

1. เคาน์เตอรเ์ซอรวิ์สทุกสาขาทั่วประเทศ ค่าธรรมเนียม 10 บาท ช าระไดไ้ม่เกิน 49,000 บาท ตอ่ 1 รายการ 

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร ์(COMP CODE: 0932) ค่าธรรมเนียม 15 บาท  

3.  ธนาคารกสกิรไทย สาขาสยามสแควร ์ ช่ือบัญชีสัตวแพทยสภา เลขท่ีบัญชี 026-1-10509-8) ค่าธรรมเนียม 10/20 บาท (ถ้าช าระผ่านตู้ ATM 

หรอื K-Cyber  banking  ต้องใสร่หัส  COMP CODE : 35096) 

กรณีช าระเงินท่ี ธ.ไทยพาณิชย์ หรือ ธ.กสิกรไทย ให้  Download  ใบส่ังจ่าย (Pay In)  โดยระบุ Ref:1 เป็นเลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน  Ref:2 คือ 0131 

ส่งค าขอ/หลักฐาน/ส าเนาการโอนเงินมาท่ี  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางสัตวแพทย์ ส านักงานสัตวแพทยสภา   vetcce@vetcouncil.or.th หรือ LINE ID: 

@vetcce หรือที่อยู่ 68/8 หมู่ 1 ต าบลบางไผ่  อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2017-0700-8 ต่อ 201 203 204 และ 205  

 

 
 

     (ลงชื่อ).......................................................... ผู้ขอ  

         (.........................................................)  

 

ศ.ศ.สพ.013-1 

“ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและเอกสารประกอบค าขอเป็นความจรงิ  และถูกตอ้งตรงกับต้นฉบับทุกประการ หากข้อความและ
เอกสารดังกลา่วไม่เป็นความจรงิหรอืไม่ถูกต้องตรงกับต้นฉบับแลว้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สัตวแพทยสภาด าเนินการตามกฎหมายไดทั้นที ” 

 

 



 

  

หนังสือยินยอมจากผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหนึ่ง 

ท่ีควบคุมก ากับการปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

 
 

  

เขียนที่.................................................  

วันที.่................ เดือน................................. พ.ศ................ 

 

ข้าพเจา้ (นายสัตวแพทย์/สัตวแพทย์หญิง) ........... ............. .................................. นามสกุล.......................................................... 

เลขที่ใบอนุญาตฯ......................................... หมดอายุวันที่.................................. สถานที่ท างานปัจจุบัน ......................................  

..................................................... ……………………………………………..ที่อยู่ที่ท างาน....... .....................................................................  

............................................................................................................................. .....เบอร์โทรศัพท์...........................................  

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่............................ หมู่ที่.................... ตรอก/ซอย.............................. ถนน......................................  

ต าบล/แขวง............................................ อ าเภอ/เขต.......................... .................... จังหวัด...........................................................

รหัสไปรษณีย์....... ............... ...... โทรศัพท์มือถือ.............. .............. ......... ............ ...............  Line ID ..……………………..……...............  
(ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 1 คนสามารถควบคุมก ากับการปฏิบัติงานผู้ชว่ยฯ ได้ไม่เกิน 20 คนต่อหลักสูตร) 

ขอแสดงเจตจ านงในการควบคุมก ากับการปฏิบัติงานผู้ชว่ยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ล าดับที่..............  ได้แก่ 

 (นาย/นาง/นางสาว/(อ่ืน ๆ ........... ..................) ชือ่................................ ............ ....นามสกุล......................................ในสาขา  

 
 การพยาบาลสัตว ์ เทคนิคการสัตวแพทย์  การสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว ์ การกักกันสัตว์และซากสัตว ์ 

 การควบคุมการเคล่ือนย้ายสัตว์และซากสัตว์  การดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน (GAP)และฟาร์มท่ัวไป  

 การตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบการจัดการของเสียจากสัตว์  การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ผสมยาสัตว)์   

 การผสมเทียม (ชนิดสัตว.์......................................)       การตรวจควบคุมคุณภาพเน้ือสัตว์ท่ีโรงฆ่าสัตว์ ( สุกรสัตว์ปีก โค/กระบือ/แพะ/แกะ) 

 
โดยการควบคุมก ากับการปฏิบัติงานจะมีระยะเวลา 5 ปีตามรอบอายุใบอนุญาตเป็นผู้ชว่ยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  

 

 

     (ลงชื่อ)..........................................................  

                               (.........................................................)  

 

 

 

 

 

 

 

ศ.ศ.สพ.013-2 
 



 

 

 

 

 

 

            
 

การช าระเงินเพื่อน าเขา้บัญชี สัตวแพทยสภา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0994000072635 

1.  ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ (10/20 บาท) เลขบัญชี 026-1-10509-8 หรือ COMP CODE : 35096 

(ถ้าช าระผ่านธนาคารกสิกรไทยทางตู้ ATM หรือ K-Cyber Banking ต้องใส่รหัส COMP CODE : 35096) 

2.  เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ (15 บาท) ช าระได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 รายการ 

วันที่น าฝาก........... ....... .........................  

ชื่อ-สกุล (ผู้ลงทะเบยีน/ผู้น าฝาก)...............................................................................................................  

เลขที่บัตรประชาชน 13 หลักผู้ประสานงาน  (Ref.1) : ............................................................  (Ref.2) : 0131 

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

จ านวนเงินที่ช าระ จ านวนเงินตัวเลข 3,500 บาท                  จ านวนเงินตัวอักษร   สามพันห้าร้อยบาทถ้วน                 
 

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วย่ืนทีเ่จ้าหน้าที่ธนาคาร 
 

 

 

  

     

การช าระเงินเพื่อน าเขา้บัญชี สัตวแพทยสภา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0994000072635 

1.  ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ (10/20 บาท) เลขบัญชี 026-1-10509-8 หรือ COMP CODE : 35096 

(ถ้าช าระผ่านธนาคารกสิกรไทยทางตู้ ATM หรือ K-Cyber Banking ต้องใส่รหัส COMP CODE : 35096) 

2.  เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ (15 บาท) ช าระได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 รายการ 

วันที่น าฝาก........... ....... .........................  

ชื่อ-สกุล (ผู้ลงทะเบยีน/ผู้น าฝาก)...............................................................................................................  

เลขที่บัตรประชาชน 13 หลักผู้ประสานงาน  (Ref.1) : ............................................................  (Ref.2) : 0131 

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

จ านวนเงินที่ช าระ จ านวนเงินตัวเลข 3,500 บาท                  จ านวนเงินตัวอักษร   สามพันห้าร้อยบาทถ้วน                 
 

ใบแจ้งการช าระเงินทางธนาคารผ่านระบบ Teller Payment 

ใบแจ้งการช าระเงินทางธนาคารผ่านระบบ Teller Payment 
 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  ส านักงานสัตวแพทยสภา 
เลขท่ี 68/8  หมู่ 1 ต าบลบางไผ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000  

โทรศัพท์ 02-017-0700-8 ต่อ 201 203 และ 204 โทรสาร 02-017-0709 อเีมล์ : vetcce2@gmail.com 

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  ส านักงานสัตวแพทยสภา 

เลขท่ี 68/8  หมู่ 1 ต าบลบางไผ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000  

โทรศัพท์ 02-017-0700-8 ต่อ 201 203 และ 204 โทรสาร 02-017-0709  อเีมล์ : vetcce2@gmail.com 

 

ส่วนของลูกค้า 

 

ส่วนของธนาคาร 

 



กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วย่ืนทีเ่จ้าหน้าที่ธนาคาร 

 


