
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
ท่ี     5/2555 

เร่ือง การรับสมัครทันตแพทยเขาฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา  ประจําปการศึกษา 2555 รอบท่ี 2 
 

 ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดง
ความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ.2550   โดยมติท่ีประชุมคณะผูบริหาร       
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย คร้ัง ท่ี 2/2555  เม่ือวันท่ี  1  กุมภาพันธ 2555  เห็นชอบใหประกาศรับ
สมัครทันตแพทยเขาฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจําปการศึกษา 2555  รอบท่ี 2  สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
สาขาทันตกรรมหัตถการ  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  และ
สาขาทันตสาธารณสุข  โดยมีรายละเอียดจํานวนทันตแพทยท่ีสถาบันหลักเปดรับตามทายประกาศดังนี้ 

 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ กําหนดเวลากิจกรรม 

  
 

 

1. ดําเนินการรับสมัคร ราชวิทยาลัยฯ          9-15 มีนาคม 2555 

2. ตรวจสอบใบสมัครและการชําระเงิน ราชวิทยาลัยฯ            16  มีนาคม 2555 

3. สงใบสมัครใหผูอํานวยการหลักสูตรผาน 
    คณบดีหรือผูอํานวยการสถาบันหลักพิจารณา 
    หนังสืออนมัุติใหลาศึกษาฝกอบรมจากตนสังกัด 
    และแจงผลผูมีสิทธิสอบ 
 

สถาบันหลัก            19  มีนาคม 2555 

4. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ 
    วัน เวลา สถานท่ีสอบ 
 

เลขาธิการราชวทิยาลัยฯ            20  มีนาคม 2555 

 
5. ดําเนินการสอบและสงผลการสอบคัดเลือกให 
    ราชวิทยาลัยฯ 

ประธานคณะอนุกรรมการสอบ
คัดเลือกและสถาบันหลัก 
 
 

       21-23  มีนาคม 2555 

 



 
กิจกรรม ผูรับผดิชอบ กําหนดเวลากิจกรรม 

 

 
  

6. รับรองผลสอบ ราชวิทยาลัยฯ ภายใน 10  เมษายน 2555 

7. สงผลสอบคัดเลือกใหทันตแพทยสภาพจิารณา ราชวิทยาลัยฯ ภายใน  19  เมษายน  2555 

8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ประธานราชวทิยาลัยฯ ภายใน  20  เมษายน  2555 

9. ผูท่ีไดรับการคัดเลือกตอบรับผลการ 
   สอบคัดเลือกมาท่ีราชวิทยาลัยฯ 

ผูไดรับคัดเลือก            23   เมษายน 2555 

10. ผูไดรับคัดเลือกทําหนังสือสัญญากับ 
     ราชวิทยาลัยฯ 

ประธานราชวทิยาลัยฯ     24-27   เมษายน 2555 

11. แจงกําหนดการฝกอบรม สถาบันฝกอบรม         27  เมษายน  2555 

12. เปดการฝกอบรม สถาบันฝกอบรม            พฤษภาคม 2555 

                                                                        

        จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 

 

                                ประกาศ   ณ   วนัท่ี     10   กุมภาพนัธ  2555 

     

     (ทันตแพทยหญิงวนัทนา  พุฒิภาษ) 
                                        เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 



จํานวนทันตแพทยท่ีสถาบันหลักเปดรับเขาฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา   
ประจําปการศึกษา 2555 รอบท่ี 2 

 

สาขา สถาบัน จํานวนรับ 
(คน) 

วิทยาการวินจิฉัยโรคชองปาก 

 

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- เวชศาสตรชองปาก 

- ทันตกรรมบดเคี้ยว 

- รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

 

3 

2 

3 

ทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 3 

ทันตกรรมสําหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2 
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2 
ทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
ข้ันตอนการสมัครเขาฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา 

 

1. ใหผูสมัครสอบ download แบบฟอรมใบสมัคร  ร.ว.ท.ท. 3   ไดท่ี 
www.dentalcouncil.or.th หรือ www.royalthaident.org หรือ 
ขอใบสมัครสอบไดท่ี สํานักงานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
 

2. การคิดคาสมัครสอบมีวิธีการดังนี ้
ตัวอยางท่ี 1  
ทพ.เอ เลือกสมัคร 
 
 

 
  

คาธรรมเนียมการสมัครสอบ =  300 x 2 สาขา   เปนเงิน        600   บาท 
คาสมัครสอบ   =  1,000 x 4 สถาบัน เปนเงิน   4,000   บาท 

      รวม  เปนเงิน   4,600   บาท 
หมายเหตุ  1.  กรุณาตรวจสอบอัตราคาใชจายในการสอบวิชาเฉพาะสาขา/ภาษาอังกฤษ  

     หรือคาใชจายอ่ืนๆ ของแตละสถาบัน  
2. กรณีนี้ตองสงเอกสารในการสมัครสอบ  รวมท้ังหมด  6  ชุด  
 

ตัวอยางท่ี 2 
ทพ.บี เลือกสมัคร 
 
 

 
 
ในกรณีนี้ ผูสมัครเลือกสมัคร 2 สาขาในสถาบันเดียวกนัใหคิดคาสมัครสอบเทากับสมัคร 2 สถาบัน ดังนี ้

คาธรรมเนียมการสมัครสอบ =  300 x 2 สาขา   เปนเงิน        600   บาท 
 คาสมัครสอบ   =  1,000 x 2 สถาบัน เปนเงิน   2,000   บาท 
      รวม  เปนเงิน   2,600   บาท 
หมายเหตุ  1.  กรุณาตรวจสอบอัตราคาใชจายในการสอบวิชาเฉพาะสาขา/ภาษาอังกฤษ  

     หรือคาใชจายอ่ืนๆ ของแตละสถาบัน 
2.  กรณีนี้ตองสงเอกสารในการสมัครสอบ  รวมท้ังหมด  4  ชุด 

 
 

สาขาอันดับ 1.............ทันตกรรมจัดฟน...................... 

สถาบัน    อันดับ 1.......สถาบัน ก........................... 

     อันดับ 2................................................. 

   อันดับ 3................................................. 

สาขาอันดับ 2................ทันตกรรมทั่วไป..................... 

สถาบัน    อันดับ 1.........สถาบัน ก.......................... 

      อันดับ 2.................................................. 

   อันดับ 3.................................................. 

สาขาอันดับ 1................ทันตกรรมจัดฟน................. 

สถาบัน    อันดับ 1..........สถาบัน ก...................... 

      อันดับ 2..........สถาบัน ข...................... 

    อันดับ 3.............................................. 

สาขาอันดับ 2................ทันตกรรมทั่วไป..................... 

สถาบัน    อันดับ 1..........สถาบัน ค........................ 

      อันดับ 2..........สถาบัน ง......................... 

  อันดับ 3................................................. 



 

3. โอนเงินคาสมัครสอบท้ังหมดท่ีระบุไวใน ร.ว.ท.ท. 3 เขาบัญชีออมทรัพยธนาคารไทยพาณิชย จํากดั 
(มหาชน) สาขาสยามสแควร 
ช่ือบัญชี “ ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย”   
เลขท่ีบัญชี  038-435790-9 

4. รวบรวมเอกสารหลักฐานท้ังหมดที่ระบุไวในใบ ร.ว.ท.ท. 3  ใบสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร 
5. จัดเอกสารตามขอ 4. เปนชุด (ใบสมัคร+หลักฐานท้ังหมด) โดยดําเนนิการดังนี ้

5.1  เอกสารชุดแรก   สําหรับราชวิทยาลัยฯ เก็บไวเปนตนฉบับ  1 ชุด / 1 สาขา   หรือ   2 ชุด / 2 สาขา  
5.2  สําเนาเอกสาร ในขอ 5.1 เปนชุดๆ  สําหรับราชวิทยาลัยฯสงใหสถาบันหลัก  ตามจํานวนสถาบันท่ี 
       สมัครสอบ  (ตดิรูปถายลงในสําเนาเอกสารทุกชุด) 

6. ตรวจสอบเอกสารท้ังหมดใหครบถวนถูกตองสมบูรณ 
7. นําเอกสารท้ังหมดพรอมท้ังสําเนาใบโอนเงนิใสซองสงไปรษณยีลงทะเบียน พรอมแนบใบตอบรับ  

หรือสงเอกสารดวยตนเองมายงั 

 

 

 

 
  

 

การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อเอกสารทั้งหมดครบถวน ถูกตองและ 
มีหลักฐานในการโอนเงินเรียบรอยแลวสงตามกําหนดเวลาตามประกาศรับสมัคร  

โดยถือวันที่ไปรษณียประทับตราเปนสําคัญ 
หากเอกสารไมครบถวนสมบูรณผูสมัครจะไมมีสิทธิสอบ 

และจะไมคืนเงินไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
 
 
 

           เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
     ชั้น 6 อาคารสถาบันทันตกรรม 
    ซอยบําราศนราดูร 
     ถนนติวานนท 
     อ. เมือง 
     จ.นนทบุรี 11000 

 

ผลการพิจารณาการสอบคัดเลือกเปนสิทธิของ 
คณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกสาขาน้ัน ๆ โดยความเห็นชอบของ 

คณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย   
และทันตแพทยสภา 


