
1. เขา้สู่ Website https://www.vpatthailand.org/ 

ไปท่ี VRVC EVENT HIGHLIGHT

เลือก CONGRESS REGISTRATION 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน VRVC 



เลือก Sign in ในกรณีท่ีสมคัรสมาชิกเวบ็ไซตเ์รียบร้อยแลว้ 
ในกรณีท่ีลืม password ใหก้ด Forgot Password



เม่ือกด forget password แลว้ ใหก้รอกอีเมลใ์นช่อง Enter your e-mail to send reset password link

แลว้ตรวจสอบอีเมลท่ี์ใชล้งทะเบียน 

ใหค้ลิก Reset Password แลว้ทาํการตั้ง Password ใหม่อีกครัง้



คลิก Sign up ในกรณีท่ียงัไม่ไดส้มคัรสมาชิกของ Website www.vpatthailand.org

โดยใช ้e-mail ท่ีใชง้านเป็นประจาํ และ กาํหนด Password



2. เลือกประเภทการลงทะเบียน เปล่ียนจาํนวนท่ีตอ้งการลงทะเบียนจาก 0 เป็น 1 จากนั้นเลือก Buy Ticket
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3. การออกใบเสร็จรับเงิน

สมาคมฯ จะออกใบเสร็จรับเงินตามขอ้มูลผูล้งทะเบียนท่ีปรากฎในหนา้น้ี หากขอ้มูลไม่ถูกตอ้งสามารถแกไ้ขในหนา้น้ี

ทั้งน้ี หากประสงครั์บใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั หรือ คลินิก หรือโรงพยาบาลสตัว ์
ใหท้าํเคร่ืองหมายในช่องหนา้ขอ้ความ ตอ้งการรับใบเสร็จรับเงินในนามบริษทัหรือในนามสถานพยาบาลสตัว์
แลว้กรอกรายละเอียดสาํหรับออกใบเสร็จรับเงิน



4. ยนืยนัการลงทะเบียน
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการลงทะเบียนและ เปิดอ่าน Terms and conditions

ทาํเคร่ืองหมายในช่องหนา้ขอ้ความ I have read and accept the terms and conditions
เพื่อยนืยนัตรวจสอบความถูกตอ้งของการลงทะเบียนและ ยนืยนัวา่รับทราบ Terms and conditions 

เลือก CONFIRM ORDER 



5. เลือกวธีิการชาํระเงิน 
5.1 ชาํระเงินโดย การตดับตัรเครดิต (Credit Card) หรือ การโอนเงิน (Bank Transfer) 
เลือกวธีิการชาํระเงินโดยการทาํเคร่ืองหมายหนา้ การตดับตัรเครดิต (Credit Card) หรือ การโอนเงิน (Bank Transfer) 
จากนั้น เลือก Purchase เพื่อชาํระเงิน



5.2 การชาํระเงินโดยการตดับตัรเครดิตดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี

ระบบจะแสดง Pop Up หนา้จอการชาํระเงินดว้ยบริการจาก Omise หลงัจากเลือกวธีิการชาํระเงินดว้ย Credit Card

ทาํการกรอกขอ้มูลการชาํระเงินตามขั้นตอนการชาํระเงินเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงหนา้รายละเอียดของการลงทะเบียน รวมถึงส่ง e-mail 

ยนืยนัมาทาง e-mail ของผูล้งทะเบียน



5.3 การชาํระเงินโดยการโอนเงิน ดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี

5.3.1 โอนเงินเขา้บญัชีช่ือ สมาคมสตัวแพทยผูป้ระกอบการบาํบดัโรคสตัวแ์ห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาสยามสแควร์ เลขท่ีบญัชี 123-1-208975 

5.3.2 เขา้สู่ Website https://www.vpatthailand.org/ เลือกเมนู UPLOAD PAYIN SLIP

5.3.3 อพัโหลดไฟลรู์ป PAYIN SLIP หรือ สาํเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียนในหนา้ CONFIRM PAYMENT (FOR BANK TRANSFER)

5.3.4 เลือก Submit

5.3.2

5.3.3

5.3.4

https://www.vpatthailand.org/


6. การตอบรับยนืยนัการลงทะเบียน

Website จะส่ง e-mail ยนืยนัการลงทะเบียน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี



7. การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ดาํเนินการโดย
เขา้สู่ Website https://www.vpatthailand.org/ เลือกเมนู UPLOAD PAYIN SLIP ในหวัขอ้ VRVC EVENT HIGHLIGHT 
- การลงทะเบียนท่ีสมบูรณ์จะข้ึนสถานะการชาํระเงินเป็น PAID

https://www.vpatthailand.org/
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