เรื่อง

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศการรับสมัครทันตแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 นั้น
ที ่ป ร ะ ชุม ค ณ ะ ผู ้บ ริห าร รา ช วิท ย า ลัย ทัน ต แ พ ท ย์แ ห่ง ป ร ะ เท ศ ไท ย ค รั ้ง ที ่ 3 /2 5 6 5
เมื่อ วัน ที่ 30 มีน าคม 2565 มีมติอนุมัติผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 ครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ไม่มผี ู้ได้รับการคัดเลือก
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. ทพญ.ปฐมาวดี บุญประเสริฐ
ไม่มตี ้นสังกัด เอกชน
2. ทพญ.พิมพ์ชนก เจนวานิชกุล

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)

ไม่มตี ้นสังกัด เอกชน

รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน โรงพยาบาลตำรวจ
- ไม่มผี ู้ได้รับการคัดเลือก
สาขา ทันตกรรมหัตถการ
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อ
ทพญ.ภาสิริ ศิริรังษี

ต้นสังกัด
ไม่มตี ้นสังกัด เอกชน

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)

รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ทันตกรรม…

-2สาขา ทันตกรรมหัตถการ
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายชื่อ
ทพ.สุขชัย มะโนวรรณ

ต้นสังกัด
มีต้นสังกัด

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
รพ.ทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก)
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อ
ต้นสังกัด
สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
เรือเอกหญิงดาลัด ปิ่นเฉลียว
มีต้นสังกัด รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี
รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

กำหนดการ
ตอบรับการเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 นั้น
ในการนี้ ราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จะดำเนิ น การ ส่ ง เอกสารให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ทาง E-mail ดังนี้
1. แนวปฏิบัติในการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร
2. แบบฟอร์มหนังสือตอบรับ/สละสิทธิ์การเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
3. หนังสือสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมฯ (มีต้นสังกัด/ไม่มีต้นสังกัด พร้อมตัวอย่างในการกรอกหนังสือสัญญา)
4. ใบนำฝากชำระเงิน ค่าสิ นค้ าหรือบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) สำหรับ ชำระค่าบำรุง
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยตลอดหลักสูตร
ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตอบรับการเข้าฝึกอบรมฯ โดยกรอกข้อมูลและลงนาม “ผู้ให้สัญญา”
ในหนังสือสัญญาตามแบบฟอร์ม “มีต้นสังกัด” หรือ “ไม่มีต้นสังกัด” พร้อมชำระเงินค่าบำรุงฯ และขอให้ท่านส่งไฟล์
หนั งสื อตอบรั บ หนั งสื อสั ญ ญา และหลั กฐานการชำระค่ าบำรุ ง ฯ ในรู ปแบบไฟล์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ (.jpg หรื อ .pdf)
ไปยังราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยทาง E-mail : royalthaident@gmail.com ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565
สำหรับผู้ที่ประสงค์สละสิทธิ์จะต้องส่งหนังสือสละสิทธิ์การเข้าฝึกอบรมฯ มาทางอีเมลดังกล่าวเช่นกัน
ทั้งนี้ หากไม่ตอบรับภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ตามที่
ได้รับการคัดเลือก หลังจากส่งเอกสารทางอีเมลแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งหนังสือสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ฉบับจริงที่ลงลายมือชื่อ จำนวน 2 ชุด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
ส่งไปยังราชวิทยาลัยฯ ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) หรือทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่
6 พฤษภาคม 2565 ตามที่อยู่ดังนี้
เรียน เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (หนังสือสัญญาเข้ารับการฝึกอบรม)
88/19 หมู่ที่ 4 ชั้น 5 อาคารมหิตลาธิเบศร ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

