¾ÃŒÍÁÃÑºãªŒ·Ñ¹μá¾·ÂáÅÐ»ÃÐªÒª¹

Ê×ºà¹×èÍ§¨Ò¡¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÇÒÃÐ·Õè 4 ä´ŒËÁ´ÇÒÃÐÅ§àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹
2556 ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂä´Œ´Òí à¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´μÑ§é ¤³Ð¼ÙºŒ ÃÔËÒÃªØ´ãËÁ‹àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ â´ÂÍÂÙÀ‹ ÒÂãμŒ¡ÒÃ¹íÒ
¢Í§ ¼È.(¾ÔàÈÉ)·¾.ä¾ÈÒÅ ¡Ñ§ÇÅ¡Ô¨ ã¹âÍ¡ÒÊ¹Õé ¢ÍªÕéá¨§ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹áÅÐ¹âÂºÒÂ

COUNCIL
FAMILY

â´Â ·Ñ¹μá¾·ÂËÞÔ§¡ØÅÂÒ ÃÑμ¹»ÃÕ´Ò¡ØÅ

á¹Ð¹íÒ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂªØ´ãËÁ‹ ´Ñ§¹Õé

¼È.(¾ÔàÈÉ)·¾.ä¾ÈÒÅ ¡Ñ§ÇÅ¡Ô¨

ÃÈ.·¾.¾ÃªÑÂ ¨Ñ¹ÈÔÉÂÂÒ¹¹·

·¾Þ.ÇÑ¹·¹Ò ¾Ø²ÔÀÒÉ

¼È.·¾Þ.à¨¹¨ÔÃÒ ¶ÔÃÐÇÑ²¹

·¾Þ.ÈÈÔ¸Ã ÊØ¸¹ÃÑ¡É

¼È.¹¾.·¾.´Ã.ÈÔÃÔªÑÂ à¡ÕÂÃμÔ¶ÒÇÃà¨ÃÔÞ

·¾Þ.ÊØ³Õ ¼Å´ÕàÂÕèÂÁ

¼È.·¾Þ.ÍÃÇÃÃ³ ¨ÃÑÊ¡ØÅÒ§¡ÙÃ

ÃÈ.·¾.´Ã.ÊÔ·¸ÔªÑÂ Ç¹¨Ñ¹·ÃÃÑ¡É

»ÃÐ¸Ò¹ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ

àËÃÑÞÞÔ¡

¼ÙŒá·¹·Ñ¹μá¾·ÂÊÀÒ

¼È.·¾.´Ã.ÀÑ··¾Å ÍÑÈÇ¹Ñ¹·

¼ÙŒá·¹¨Ò¡¤³Ð·Ñ¹μá¾·ÂÈÒÊμÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹

¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹

àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ

¼ÙŒá·¹·Ñ¹μá¾·ÂÊÀÒ

¼ÙŒá·¹¨Ò¡¤³Ð·Ñ¹μá¾·ÂÈÒÊμÃ
¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¼ÙŒá·¹¨Ò¡¤³Ð·Ñ¹μá¾·ÂÈÒÊμÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹

¼È.·¾Þ.´Ã.ÇÃÒ¹Øª »μÔ¾Ñ²¹

ÃÈ.·¾.´Ã.äªÂÃÑμ¹ à©ÅÔÁÃÑμ¹âÃ¨¹

¼ÙŒá·¹¨Ò¡¤³Ð·Ñ¹μá¾·ÂÈÒÊμÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í¹á¡‹¹
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¼ÙŒá·¹¨Ò¡¤³Ð·Ñ¹μá¾·ÂÈÒÊμÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã
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·¾.¸§ªÒμÔ ÈÔÃÔ¾Ñ¹¸

¼È.(¾ÔàÈÉ)·¾.ä¾ÈÒÅ ¡Ñ§ÇÅ¡Ô¨

¼ÙŒá·¹¨Ò¡âÃ§¾ÂÒºÒÅªÅºØÃÕ

¼ÙŒá·¹¨Ò¡âÃ§¾ÂÒºÒÅμíÒÃÇ¨

·¾.¸¹ÐÈÑ¡´Ôì àª§ÊÑ¹μÔÊØ¢

·¾Þ.ÈÈÔ¸Ã ·ÇÕà´ª

ÃÈ.¹¾.·¾.ÊÁªÒÂ àÈÃÉ°ÈÔÃÔÊÁºÑμÔ

¼ÙŒá·¹¨Ò¡âÃ§¾ÂÒºÒÅËÒ´ãËÞ‹

¾Ñ¹μíÒÃÇ¨àÍ¡¾ÔÁÅ ºíÒÃØ§

¼ÙŒá·¹¨Ò¡âÃ§¾ÂÒºÒÅ¢Í¹á¡‹¹

¼ÙŒá·¹¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹·Ñ¹μ¡ÃÃÁ

»ÃÐ¸Ò¹¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐÊÍº
ÊÒ¢ÒÈÑÅÂÈÒÊμÃªÍ‹ §»Ò¡áÅÐáÁç¡«ÔÅâÅà¿àªÕÂÅ

È.¤ÅÔ¹Ô¡ ·¾Þ.¼ØÊ´Õ ÂÈà¹×Í§¹ÔμÂ

ÃÈ.·¾Þ.ÍÒÃÂÒ ¾§ÉËÒÞÂØ·¸

È.¤ÅÔ¹Ô¡ ·¾Þ.ÊÁ¾Ã àÃ×Í§¼¡Ò

»ÃÐ¸Ò¹¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐÊÍº
ÊÒ¢Ò»ÃÔ·Ñ¹μÇÔ·ÂÒ

È.¤ÅÔ¹¡Ô à¡ÕÂÃμÔ¤³
Ø
·¾Þ.ÂÒËÂÕÈÃÕà©ÅÔÁ ÈÔÅ»ºÃÃàÅ§

»ÃÐ¸Ò¹¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐÊÍº
ÊÒ¢Ò·Ñ¹μ¡ÃÃÁ»ÃÐ´ÔÉ°

ÃÈ.·¾Þ.ÇÒÊ¹Ò ¾Ñ²¹¾ÕÃÐà´ª

»ÃÐ¸Ò¹¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐÊÍº
ÊÒ¢Ò·Ñ¹μ¡ÃÃÁËÑμ¶¡ÒÃ

»ÃÐ¸Ò¹¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐÊÍº
ÊÒ¢Ò·Ñ¹μ¡ÃÃÁÊíÒËÃÑºà´ç¡

»ÃÐ¸Ò¹¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐÊÍº
ÊÒ¢Ò·Ñ¹μ¡ÃÃÁ¨Ñ´¿˜¹

·¾.ÍØ·ÑÂÇÃÃ³ ¡ÒÞ¨¹¡ÒÁÅ

È.¤ÅÔ¹¡Ô à¡ÕÂÃμÔ¤³
Ø
·¾.ËÞÔ§ÍÁÃÒ Á‹Ç§ÁÔ§è ÊØ¢

»ÃÐ¸Ò¹¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐÊÍº
ÊÒ¢Ò·Ñ¹μÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

È.·¾Þ.¡Íº¡ÒÞ¨¹ ·Í§»ÃÐÊÁ

»ÃÐ¸Ò¹ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ
ÇÔ¹Ô¨©ÑÂâÃ¤ª‹Í§»Ò¡

»ÃÐ¸Ò¹¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐÊÍº
ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒàÍç¹â´´Í¹μ

¼È.·¾.»ÃÐÁØ¢ ¨Ôμμ¨íÒ¹§¤

»ÃÐ¸Ò¹ÊÒ¢Ò·Ñ¹μ¡ÃÃÁ·ÑèÇä»

ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ·Ñ¹μá¾·ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ÁÕÇÊÔ ÂÑ ·ÑÈ¹à»š¹
ÈÙ ¹ Â ¡ ÅÒ§ã¹¡ÒÃÊÃŒ Ò §áÅÐ¾Ñ ² ¹Ò·Ñ ¹ μá¾·Â ¼ÙŒ à ªÕè Â ÇªÒÞà¾×è Í
ÃÑºãªŒ ªÕé¹íÒÊÑ§¤Á áÅÐà»š¹·ÕèÂÍÁÃÑº¢Í§¹Ò¹ÒªÒμÔ

¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

1. Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¨íÒ¹Ç¹Ê¶ÒºÑ¹½ƒ¡ÍºÃÁÃÐ´ÑºÇØ²ÔºÑμÃ áÅÐà¾ÔèÁ
¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ
2. Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒä´ŒÃÑºÇØ²ÔºÑμÃ/Í¹ØÁÑμÔºÑμÃã¹ÊÒ¢Òμ‹Ò§ æ
3. Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ·Ñ¹μá¾·Â¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ·Ø¡ÊÒ¢ÒÊÙ‹·Ø¡ÀÙÁÔÀÒ¤
¢Í§»ÃÐà·ÈÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ
4. ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃãËŒÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂà»š¹·ÕèÂÍÁÃÑº¢Í§¹Ò¹ÒªÒμÔ
5. Ê‹§àÊÃÔÁ¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ãËŒÊÁÒªÔ¡ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅÐ¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº
¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ ãËŒÁÕ¨ÔμÊíÒ¹Ö¡ã¹¡ÒÃÃÑºãªŒÊÑ§¤Á
6. à»š¹¤ÅÑ§ÊÁÍ§·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ·Ñ¹μá¾·ÂÈÒÊμÃ áÅÐÃ‹ÇÁ¡ÑºÍ§¤¡Ã
·Ò§ÇÔªÒªÕ¾Í×è¹ãËŒÃÑºãªŒ áÅÐªÕé¹íÒÊÑ§¤Á
7. ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÍÑ¹´ÕÃÐËÇ‹Ò§ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÑºÊÁÒªÔ¡ áÅÐÊ‹§
àÊÃÔÁ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¢Í§¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃªØ´ãËÁ‹¹Õé à¾×èÍμÍºÊ¹Í§
¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§»ÃÐà·È áÅÐ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§·Ñ¹μá¾·Â ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§
¼ÙàŒ ªÕÂè ÇªÒÞ´ŒÒ¹·Ñ¹μ¡ÃÃÁÃÑºãªŒÊ§Ñ ¤Áä·Â »˜¨¨Øº¹Ñ ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂÁÕÊÁÒªÔ¡
«Ö§è à»š¹¼ÙàŒ ªÕÂè ÇªÒÞ·Õäè ´ŒÃºÑ ÇØ²ºÔ μÑ ÃáÅÐÍ¹ØÁμÑ ºÔ μÑ Ã ¨íÒ¹Ç¹ 1,105 ¤¹ ¨Ò¡
¨íÒ¹Ç¹·Ñ¹μá¾·Â·Ñé§ËÁ´ 13,177 ¤¹ ¤Ô´à»š¹ 8% «Öè§¶×ÍÇ‹Òà»š¹ÊÑ´Ê‹Ç¹

ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทยเปดสอบอนุมัติบัตร
ยกเวนสอบขอเขียน
ราชวิทยาลัยเปดรับสมัครสอบอนุมัติบัตรใน
สาขาตาง ๆ โดยยกเวนการสอบขอเขียน ในวันที่
3 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 โดยทันตแพทย
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติตามขอใดขอหนึ่ง
ดังนี้
(1) เปนอาจารยประจําทีม่ ปี ระสบการณในการ
สอน และ/หรือ ใหการฝกอบรมในสาขานั้น ใน
สถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง มาเปนระยะ
เวลาไมนอยกวา 7 ป หลังผานการศึกษาระดับ
หลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
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·Õè¹ŒÍÂ ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨Ö§ÁÕ¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃà¾ÔèÁÊ¶ÒºÑ¹½ƒ¡ÍºÃÁ à¾ÔèÁ
¨íÒ¹Ç¹ÃÑºà¢ŒÒ½ƒ¡ÍºÃÁ »˜¨¨ØºÑ¹ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂÁÕÊ¶ÒºÑ¹½ƒ¡ÍºÃÁ 32
áË‹§ ÃÑº¼ÙàŒ ¢ŒÒ½ƒ¡ÍºÃÁä´Œ»ÃÐÁÒ³ 124 ¤¹μ‹Í»‚ ¨Ò¡¨íÒ¹Ç¹¼ÙÊŒ ÁÑ¤Ã
à¢ŒÒ½ƒ¡ÍºÃÁã¹»‚·ÕèáÅŒÇ 467 ¤¹ ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ·Ñ¹μá¾·Âã¹¡ÒÃ
½ƒ¡ÍºÃÁ«Öè§ÁÕÍÂÙ‹ÊÙ§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé »ÃÐà·Èä·ÂÂÑ§ÁÕ»˜ÞËÒ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ
¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ´ŒÒ¹·Ñ¹μ¡ÃÃÁà»š¹ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ à¹×èÍ§¨Ò¡Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÁÑ¡ÃÐ¨Ø¡μÑÇ
ÍÂÙ‹ã¹ºÃÔàÇ³¡ÃØ§à·¾Ï áÅÐ»ÃÔÁ³±Å ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨Ö§ÁÕ¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃ
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒÁÕ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ´ŒÒ¹·Ñ¹μ¡ÃÃÁä»ÂÑ§μ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´
ãËŒÁÒ¡¢Ö¹é áÅÐà¹×Íè §¨Ò¡»ÃÐà·Èä·Â¡íÒÅÑ§à¢ŒÒÊÙ»‹ ÃÐªÒ¤Á AEC áÅÐÁÕ
¡ÒÃà»´àÊÃÕ·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ¡Ñºμ‹Ò§»ÃÐà·È ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨Ö§ÁÕ¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃ
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ËÅÑ¡ÊÙμÃ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ¹Ò¹ÒªÒμÔ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ·¹Ñ μá¾·Âä·Â
ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃãªŒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ áÅÐÁÕ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ÍÒ¨ÒÃÂ ·Ñ¹μá¾·Â
¢Í§ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹ªÑ¹é ¹íÒã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂÁÕ¹âÂºÒÂ
Ê‹§àÊÃÔÁ¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ãËŒ¡ÑºÊÁÒªÔ¡ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅÐ¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ
½ƒ¡ÍºÃÁ à¾×èÍãËŒà»š¹ËÁÍ´ÕáÅÐà¡‹§
¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂÂÑ§ÁÕº·ºÒ·ã¹¡ÒÃªÕ¹é Òí ÊÑ§¤Á ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ
á¡‹»ÃÐªÒª¹ áÅÐãËŒ¤Òí »ÃÖ¡ÉÒ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃá¡‹Ë¹‹ÇÂÃÒª¡ÒÃáÅÐÍ§¤¡Ã
μ‹Ò§ æ áÅÐ¨Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃâ´Âà¹Œ¹ãËŒÊÁÒªÔ¡ä´Œà¢ŒÒÁÒÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
μ‹Ò§ æ ¢Í§ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ´ŒÇÂ
áÅÐ¹Õè¤×Í¹âÂºÒÂáÅÐá¹Ç·Ò§·ÕèÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂªØ´ãËÁ‹
¨Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¾×èÍÃÑºãªŒ·Ñ¹μá¾·ÂáÅÐ»ÃÐªÒª¹

(2) เปนอาจารยพิเศษที่มีประสบการณในการ
สอน และ/หรือ ใหการฝกอบรมในสาขานั้น ใน
สถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง มาเปนระยะ
เวลาไมนอ ยกวา 10 ป หลังผานการศึกษาระดับ
หลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

(4) ทันตแพทยทผ่ี า นการศึกษาหรืออบรมระดับ
หลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในสาขานัน้
และมีประสบการณในการปฏิบตั งิ านในสาขามา
เปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 10 ป โดยมีคาํ รับรอง
จากหัวหนาหนวยงาน (หัวหนาหนวยงาน ให
หมายความรวมถึง ผูบ งั คับบัญชาชัน้ ตนในกรณี
(3) เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทาที่แสดง ทีท่ าํ งานรวมกับผูอ น่ื หรือรับรองตนเองในกรณี
ความรู ค วามชํ า นาญในการประกอบวิ ช าชี พ ที่ไมมีผูบังคับบัญชา)
ทันตกรรม ในสาขานัน้ จากสถาบันในตางประเทศ
ทีท่ นั ตแพทยสภารับรอง เพือ่ การสมัครสอบเปน
ผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียด
สาขานัน้ และมีประสบการณในการสอน และ/ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ไดที่เว็บไซต
หรือ ใหการฝกอบรมในสาขานั้นในสถาบันที่ ของราชวิทยาลัย www.royalthaident.org
ทั น ตแพทยสภารั บ รองมาเป น ระยะเวลาไม สอบถามที่ราชวิทยาลัย โทร. 02-951-0421
นอยกวา 3 ป หลังไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา
จากตางประเทศ

