การขอรับหนังสื ออนุมตั บิ ัตรหรื อวุฒบิ ัตร ประจาปี 2560 ครั้งที่ 1
สาขาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาทันตกรรมสาหรับเด็ก
สาขาทันตกรรมจัดฟัน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และสาขาทันตกรรมทัว่ ไป
ตามที่ ราชวิท ยาลัย ทัน ตแพทย์แ ห่ ง ประเทศไทยได้ป ระกาศผลการสอบเพื่ อ
อนุมตั ิบตั รหรื อวุฒิบตั ร ประจาปี 2560 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามประกาศราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง ผลการสอบเพื่ออนุ มตั ิ หรื อวุฒิบตั ร ประจาปี 2560 ครั้งที่ 1
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นั้น
ในการนี้ ขอให้ ผู ส้ อบได้อ นุ ม ัติ บัต รหรื อ วุฒิ บัต ร สาขาศัล ยศาสตร์ ช่ อ งปาก
และแม็ ก ซิ ล โลเฟเชี ย ล สาขาทัน ตกรรมส าหรั บ เด็ ก สาขาทัน ตกรรมจัด ฟั น สาขาวิ ท ยา
เอ็นโดดอนต์ และสาขาทันตกรรมทัว่ ไป ติดต่อขอรับหนังสื ออนุมตั ิบตั รหรื อวุฒิบตั รได้หลังจาก
ได้รับใบ pay in สาหรับชาระค่าหนังสื อ จานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ที่จะจัดส่ งให้ทาง
อีเมล์ และชาระค่าใช้จ่ายเรี ยบร้อยแล้ว โดยนาหลักฐานการชาระเงินมาติ ดต่ อขอรับหนังสื อ
อนุ มตั ิ บตั รหรื อวุฒิ บัตร ได้ในวันและเวลาทาการ (08.30-16.30 น.) ณ สานักงานเลขาธิ การ
ทัน ตแพทยสภา ชั้น 6 สถาบัน ทัน ตกรรม ถนนติ ว านนท์ อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด นนทบุ รี
กรณี ที่ไม่สามารถมารับได้ดว้ ยตนเอง (โปรดอ่านรายละเอียดแนบท้าย)

การขอรับหนังสื ออนุมัติบัตรหรื อวุฒิบัตร
(กรณี ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับด้วยตนเอง)
1. ใช้สาเนาบัตรประชาชน* เซ็นรับรองสาเนา พร้อมระบุความข้อความ ดังนี้
1.1 ได้อนุมตั ิบตั รหรื อวุฒิบตั ร
1.2 สาขาที่สอบได้
1.3 ระบุวา่ ต้องการให้ดาเนินการ กรณี ที่ 1 หรื อ กรณี ที่ 2 ดังนี้
กรณีที่ 1
ให้ส่งหนังสื ออนุมตั ิบตั รหรื อวุฒิบตั ร กลับไปให้ทางไปรษณี ย ์
ระบุเพิ่มเติมคือ ทีอ่ ยู่ในการจัดส่ งเอกสาร
กรณีที่ 2
มอบอานาจให้มารับแทน
ระบุเพิ่มเติมคือ ชื่ อ-สกุลของผู้ทใี่ ห้ มาติดต่ อรับ
(ในวันที่มารับหนังสื ออนุมตั ิบตั รหรื อวุฒิบตั รให้นาสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ า
ติดต่อ และหลักฐานการชาระเงินมายืน่ ให้เจ้าหน้าที่)
2 นาใบ pay in ที่ได้รับทางอีเมล์ ไปชาระค่าหนังสื ออนุมตั ิบตั รหรื อวุฒิบตั ร ดังนี้
กรณีที่ 1 ให้ ราชวิทยาลัยฯ ส่ งหนังสื อออนุมัติบัตรหรื อวุฒิบัตรกลับไปให้ ทางไปรษณีย์ ใช้ใบ pay in
สาหรับชาระค่าหนังสื ออนุ มตั ิบตั รหรื อวุฒิบตั ร จานวน 2,070 บาท (รวมค่า EMS จานวน 70 บาท) ไป
ชาระค่าใช้จ่าย
กรณี 2 มอบอานาจให้ ผ้ ูแทนมารั บ ใช้เฉพาะใบ pay in สาหรับการชาระค่าหนังสื ออนุ มตั ิบตั รหรื อ
วุฒิบตั ร จานวน 2,000 บาท ไปชาระค่าใช้จ่าย
ชาระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิ ชย์ทุกสาขา หลังจากที่ท่านชาระเงินแล้ว จะได้รับใบเสร็ จส่ งให้ทาง
อีเมล์ ประมาณ 3 วันทาการ
3 ส่ ง * สาเนาบัตรประชาชน และหลักฐานการชาระเงิน (ใบ pay in ส่ วนที่ 2 หรื อใบเสร็ จรับเงิน)
ได้ 3 ช่องทาง
3.1 Email address : royalthaident@gmail.com
3.2 โทรสาร 02-9510422
2.3 ไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึง
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 6 อาคารสถาบันทันตกรรม ซ.ติวานนท์ 14
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
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