ั ัด สําหร ับท ันตแพทย์ลาไปสอบค ัดเลือกเข้าฝึ กอบรมเพือวุฒบ
รายชือโรงพยาบาลร ับต้นสงก
ิ ัตร (ท ันตแพทย์ประจําบ้าน)
ั ัดสําน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๕
สงก
เขตสุขภาพ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

รห ัสหน่วยงาน
10715
11125
11152
11454
10713
11169
11452
11125
10719
11147
11119
11240
11243
11256
10673
11254
10727
11265
10676
10673
10676
10722
11218
11215
10694
11214
11210
10694
11456
10726
10720
10789
10790
10777
10686
10660
10869
10669
10753
10662
10665
11081
10707
11002
11052
10708
10998
11055
11066
10709
10998
10708
11057
11066
12275
11002
11055
10708
11057
11449
10998

ชือโรงพยาบาล
โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลฝาง
โรงพยาบาลเถิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลสูงเม่น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
โรงพยาบาลฝาง
โรงพยาบาลศรีสงั วาลย์
โรงพยาบาลเกาะคา
โรงพยาบาลจอมทอง
โรงพยาบาลแม่ระมาด
โรงพยาบาลอุ ้มผาง
โรงพยาบาลวังทอง
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลพรหมพิราม
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลหล่มสัก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ ้าตากสินมหาราช
โรงพยาบาลลาดยาว
โรงพยาบาลท่าตะโก
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
โรงพยาบาลตาคลี
โรงพยาบาลชุมแสง
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
โรงพยาบาลพิจต
ิ ร
โรงพยาบาลอุทัยธานี
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
โรงพยาบาลโคกสําโรง
โรงพยาบาลวังน ้อย
โรงพยาบาลพระนั9งเกล ้า
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลวัฒนานคร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก ้ว
โรงพยาบาลบางพลี
โรงพยาบาลชลบุร ี
รงพยาบาลเจ ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลยางตลาด
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลบ ้านไผ่
ั
โรงพยาบาลโกสุมพิสย
โรงพยาบาลร ้อยเอ็ด
โรงพยาบาลชุมแพ
โรงพยาบาลบรบือ
โรงพยาบาลโพนทอง
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลชุมแพ
โรงพยาบาลร ้อยเอ็ด
ั
โรงพยาบาลพยัคฆภูมพ
ิ ส
ิ ย
โรงพยาบาลโพนทอง
โรงพยาบาลสิรน
ิ ธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
โรงพยาบาลบ ้านไผ่
โรงพยาบาลบรบือ
โรงพยาบาลร ้อยเอ็ด
ั
โรงพยาบาลพยัคฆภูมพ
ิ ส
ิ ย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉน
ิ ารายณ์
โรงพยาบาลชุมแพ

ชือจ ังหว ัด
แพร่
เชียงใหม่
ลําปาง
เชียงราย
เชียงใหม่
แพร่
แพร่
เชียงใหม่
่ งสอน
แม่ฮอ
ลําปาง
เชียงใหม่
ตาก
ตาก
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
ตาก
นครสวรรค์
นครสวรรค์
ชัยนาท
นครสวรรค์
นครสวรรค์
ชัยนาท
พิจต
ิ ร
พิจต
ิ ร
อุทัยธานี
ลพบุร ี
ลพบุร ี
พระนครศรีอยุธยา
นนทบุร ี
พระนครศรีอยุธยา
สระแก ้ว
สระแก ้ว
สมุทรปราการ
ชลบุร ี
ปราจีนบุร ี
กาฬสินธุ์
มหาสารคาม
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร ้อยเอ็ด
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร ้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ร ้อยเอ็ด
มหาสารคาม
ร ้อยเอ็ด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร ้อยเอ็ด
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น

โควตาท ันตแพทย์ประจําบ้าน สาขา
2. วิทยาเอ็นโดดอนต์
2. วิทยาเอ็นโดดอนต์
2. วิทยาเอ็นโดดอนต์
2. วิทยาเอ็นโดดอนต์
2. วิทยาเอ็นโดดอนต์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
5. ปริทันตวิทยา
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
9. วิทยาการวินจ
ิ ฉัยโรคช่องปาก
1. ทันตกรรมทั9วไป
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
4. ทันตกรรมสําหรับเด็ก
4. ทันตกรรมสําหรับเด็ก
5. ปริทันตวิทยา
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
7. ทันตกรรมหัตถการ
8. ทันตกรรมจัดฟั น
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
4. ทันตกรรมสําหรับเด็ก
4. ทันตกรรมสําหรับเด็ก
5. ปริทันตวิทยา
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
1. ทันตกรรมทั9วไป
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
8. ทันตกรรมจัดฟั น
9. วิทยาการวินจ
ิ ฉัยโรคช่องปาก
10. ทันตกรรมบดเคีย
A วฯ
1. ทันตกรรมทั9วไป
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
7. ทันตกรรมหัตถการ
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
2. วิทยาเอ็นโดดอนต์
2. วิทยาเอ็นโดดอนต์
2. วิทยาเอ็นโดดอนต์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
4. ทันตกรรมสําหรับเด็ก
4. ทันตกรรมสําหรับเด็ก
4. ทันตกรรมสําหรับเด็ก
5. ปริทันตวิทยา
5. ปริทันตวิทยา
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
7. ทันตกรรมหัตถการ
8. ทันตกรรมจัดฟั น
8. ทันตกรรมจัดฟั น

ั ัด สําหร ับท ันตแพทย์ลาไปสอบค ัดเลือกเข้าฝึ กอบรมเพือวุฒบ
รายชือโรงพยาบาลร ับต้นสงก
ิ ัตร (ท ันตแพทย์ประจําบ้าน)
ั ัดสําน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๕
สงก
เขตสุขภาพ
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10

รห ัสหน่วยงาน
11058
10708
11066
10706
11450
11015
11042
10671
11451
11095
11018
11110
10671
10710
10706
11040
10706
11450
10705
10711
10704
11095
11036
10923
10668
10918
10877
10666
10878
10978
10900
10884
10702
10897
10668
10922
10667
10897
10980
10978
10871
10890
10890
10916
23839
10918
10978
10666
10897
10920
10980
10876
10900
10881
10900
10978
10666
10702
10667
10666
10669

ชือโรงพยาบาล
โรงพยาบาลวาปี ปทุม
โรงพยาบาลร ้อยเอ็ด
โรงพยาบาลโพนทอง
โรงพยาบาลหนองคาย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
โรงพยาบาลกุมภวาปี
ั
โรงพยาบาลโพนพิสย
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
โรงพยาบาลวานรนิวาส
โรงพยาบาลหนองหาน
โรงพยาบาลศรีสงคราม
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลหนองคาย
โรงพยาบาลบึงกาฬ
โรงพยาบาลหนองคาย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลนครพนม
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
โรงพยาบาลวานรนิวาส
โรงพยาบาลวังสะพุง
โรงพยาบาลสังขะ
โรงพยาบาลสุรน
ิ ทร์
โรงพยาบาลปราสาท
โรงพยาบาลด่านขุนทด
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลโนนไทย
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลประโคนชัย
โรงพยาบาลพิมาย
โรงพยาบาลชัยภูม ิ
โรงพยาบาลนางรอง
โรงพยาบาลสุรน
ิ ทร์
โรงพยาบาลศีขรภูม ิ
โรงพยาบาลบุรรี ัมย์
โรงพยาบาลนางรอง
โรงพยาบาลแก ้งคร ้อ
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลครบุร ี
โรงพยาบาลปากช่องนานา
โรงพยาบาลปากช่องนานา
โรงพยาบาลท่าตูม
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
โรงพยาบาลปราสาท
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลนางรอง
โรงพยาบาลรัตนบุร ี
โรงพยาบาลแก ้งคร ้อ
โรงพยาบาลโชคชัย
โรงพยาบาลประโคนชัย
โรงพยาบาลบัวใหญ่
โรงพยาบาลประโคนชัย
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลชัยภูม ิ
โรงพยาบาลบุรรี ัมย์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ชือจ ังหว ัด
มหาสารคาม
ร ้อยเอ็ด
ร ้อยเอ็ด
หนองคาย
สกลนคร
อุดรธานี
หนองคาย
อุดรธานี
นครพนม
สกลนคร
อุดรธานี
นครพนม
อุดรธานี
สกลนคร
หนองคาย
บึงกาฬ
หนองคาย
สกลนคร
เลย
นครพนม
หนองบัวลําภู
สกลนคร
เลย
สุรน
ิ ทร์
สุรน
ิ ทร์
สุรน
ิ ทร์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ชัยภูม ิ
บุรรี ัมย์
นครราชสีมา
ชัยภูม ิ
บุรรี ัมย์
สุรน
ิ ทร์
สุรน
ิ ทร์
บุรรี ัมย์
บุรรี ัมย์
ชัยภูม ิ
ชัยภูม ิ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
สุรน
ิ ทร์
นครราชสีมา
สุรน
ิ ทร์
ชัยภูม ิ
นครราชสีมา
บุรรี ัมย์
สุรน
ิ ทร์
ชัยภูม ิ
นครราชสีมา
บุรรี ัมย์
นครราชสีมา
บุรรี ัมย์
ชัยภูม ิ
นครราชสีมา
ชัยภูม ิ
บุรรี ัมย์
นครราชสีมา
อุบลราชธานี

โควตาท ันตแพทย์ประจําบ้าน สาขา
8. ทันตกรรมจัดฟั น
8. ทันตกรรมจัดฟั น
8. ทันตกรรมจัดฟั น
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
4. ทันตกรรมสําหรับเด็ก
4. ทันตกรรมสําหรับเด็ก
4. ทันตกรรมสําหรับเด็ก
4. ทันตกรรมสําหรับเด็ก
5. ปริทันตวิทยา
5. ปริทันตวิทยา
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
2. วิทยาเอ็นโดดอนต์
2. วิทยาเอ็นโดดอนต์
2. วิทยาเอ็นโดดอนต์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์
4. ทันตกรรมสําหรับเด็ก
4. ทันตกรรมสําหรับเด็ก
5. ปริทันตวิทยา
5. ปริทันตวิทยา
5. ปริทันตวิทยา
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
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6. ศัลยศาสตร์ชอ
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
7. ทันตกรรมหัตถการ
7. ทันตกรรมหัตถการ
7. ทันตกรรมหัตถการ
8. ทันตกรรมจัดฟั น
8. ทันตกรรมจัดฟั น
9. วิทยาการวินจ
ิ ฉัยโรคช่องปาก
10. ทันตกรรมบดเคีย
A วฯ
1. ทันตกรรมทั9วไป

ั ัด สําหร ับท ันตแพทย์ลาไปสอบค ัดเลือกเข้าฝึ กอบรมเพือวุฒบ
รายชือโรงพยาบาลร ับต้นสงก
ิ ัตร (ท ันตแพทย์ประจําบ้าน)
ั ัดสําน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๕
สงก
เขตสุขภาพ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

รห ัสหน่วยงาน
10669
10703
10712
21984
10951
10929
10701
10669
10700
10703
10669
10954
11443
10700
10929
10701
10669
10929
10700
10929
11381
10739
10740
11355
10743
11357
11360
10741
10741
10743
10684
11416
11418
10750
10748
10746
10683
10747
10746
10749
11417

ชือโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลอํานาจเจริญ
โรงพยาบาลมุกดาหาร
โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
โรงพยาบาลยโสธร
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลอํานาจเจริญ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
โรงพยาบาลยโสธร
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
โรงพยาบาลละแม
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลตะกัว9 ป่ า
โรงพยาบาลป่ าตอง
โรงพยาบาลระนอง
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลไชยา
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลระนอง
โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลตะโหมด
โรงพยาบาลปากพะยูน
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลปั ตตานี
โรงพยาบาลสตูล
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลสตูล
โรงพยาบาลเบตง
โรงพยาบาลควนขนุน

ชือจ ังหว ัด
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
มุกดาหาร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
ยโสธร
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ยโสธร
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ชุมพร
พังงา
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ระนอง
ยะลา
พัทลุง
พัทลุง
นราธิวาส
ปั ตตานี
สตูล
ตรัง
พัทลุง
สตูล
ยะลา
พัทลุง

โควตาท ันตแพทย์ประจําบ้าน สาขา
1. ทันตกรรมทั9วไป
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5. ปริทันตวิทยา
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6. ศัลยศาสตร์ชอ
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่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
7. ทันตกรรมหัตถการ
8. ทันตกรรมจัดฟั น
9. วิทยาการวินจ
ิ ฉัยโรคช่องปาก
10. ทันตกรรมบดเคีย
A วฯ
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
7. ทันตกรรมหัตถการ
9. วิทยาการวินจ
ิ ฉัยโรคช่องปาก
9. วิทยาการวินจ
ิ ฉัยโรคช่องปาก
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
1. ทันตกรรมทั9วไป
2. วิทยาเอ็นโดดอนต์
2. วิทยาเอ็นโดดอนต์
4. ทันตกรรมสําหรับเด็ก
5. ปริทันตวิทยา
5. ปริทันตวิทยา
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ
่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
6. ศัลยศาสตร์ชอ

๑

ปฏิทินการจัดสรรทันตแพทยเขาฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทยประจําบาน) ป$การศึกษา 256๕
ลําดับ
ขั้นตอน
๑ - คณะกรรมการจัดสรรทันตแพทยประจําบาน ฯ พิจารณา
• จัดสรรจํานวนโควตา รายสาขา สําหรับเขตสุขภาพ
• ร#าง ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการรับสมัครทันต
แพทย เขาศึกษาฝ.กอบรมทันตแพทยประจําบานฯ ป/การศึกษา ๒๕๖๕
๒ - สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงจํานวนโควตา ทันตแพทยประจําบาน
ป/การศึกษา ๒๕๖๕ รายเขต รายสาขา ใหเขตสุขภาพพิจารณาชื่อโรงพยาบาลรับ
ตนสังกัด
๓ - เขตสุขภาพ ร#วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช#อง
ปาก กําหนดรายชื่อโรงพยาบาลรับตนสังกัด รายสาขา สําหรับเขตสุขภาพ
- เขตสุขภาพ แจงรายชื่อโรงพยาบาลรับตนสังกัด รายสาขา ทาง E-mail :
jaru@health.moph.go.th ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- เขตสุขภาพ และ สสจ.ตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง ของรายชื่อโรงพยาบาล
รับตนสังกัด ในโปรแกรมบริหารจัดการทันตแพทยประจําบาน
http://203.157.3.56/APP/DENTIST/ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๔ - สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครทันตแพทยเขาศึกษา
ฝ.กอบรมทันตแพทยประจําบาน ประจําป/การศึกษา ๒๕๖๕ ทางเวบไซด
http://203.157.3.56/APP/DENTIST/
๕ - ทันตแพทยศึกษารายละเอียด เงื่อนไข ตามประกาศรับสมัครทันตแพทยเขา
ศึกษาฝ.กอบรมทันตแพทยประจําบาน ประจําป/การศึกษา ๒๕๖๕
- ระบบการเลือกทันตแพทย$รับต%นสังกัดของโรงพยาบาล เป)นระบบคัดเลือก
ไมใชสมัครกอนมีสิทธิกอน ดังนั้นทันตแพทย$ที่สนใจสมัครโรงพยาบาลรับต%น
สังกัด ควรต%องสอบถามเงื่อนไขการรับของโรงพยาบาลที่สนใจสมัครกอน
- ทันตแพทยเลือกโรงพยาบาลรับตนสังกัด ผ#านโปรแกรมบริหารจัดการทันต
แพทยประจําบาน ที่ http://203.157.3.56/APP/DENTIST/
• เริ่มสมัครโรงพยาบาลรับตนสังกัด วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
• เลือกได ๑ สาขาเท#านั้น
• เลือกโรงพยาบาลรับตนสังกัดได ๑ แห#งเท#านั้น
• หากพิมพ$ใบสมัคร (ขั้นตอนที่ ๔) จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงข%อมูลการ
สมัครได% ให%ตรวจสอบข%อมูลให%ถูกต%องกอนพิมพ$ใบสมัคร

ชวงเวลาดําเนินการ
๓๐ มิย. ๖๔

สัปดาหที่ ๒ ของ
เดือน กค. ๖๔
สัปดาหที่ ๓ ของ
เดือน กค. ๖๔

สัปดาหที่ ๔ ของ
เดือน กค. ๖๔
สัปดาหที่ ๕ ของ
เดือน กค. ๖๔ สัปดาหที่ ๑ ของ
เดือน สค. ๖๔

๒

ลําดับ
ขั้นตอน
๖ - ทันตแพทย พิมพใบสมัคร เสนอ
• งานบุคลากร ของ สสจ. ที่เป`นต%นสังกัดเดิม ของทันตแพทยที่สมัครรับตน
สังกัด ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร
• ผูบังคับบัญชาชั้นตน ของต%นสังกัดเดิม และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ของจังหวัดเดิม ใหความเห็นชอบ
๗ - ทันตแพทย scan ใบสมัครที่มีขอมูลและลายเซ็นครบถวน ส#งในโปรแกรมบริหาร
จัดการทันตแพทยประจําบาน ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงถือวาขั้นตอน
การสมัครเสร็จสมบูรณ$
- ทันตแพทยส#งใบสมัครที่มีขอมูลและลายเซ็นครบถวน ใหงานบุคลากรหรือ
ผูรับผิดชอบ ของ สสจ. ที่เป`นต%นสังกัดเดิมเพื่อเป`นหลักฐาน หรือเอกสารอางอิง
๘ - คณะกรรมการคัดเลือกฯ ของจังหวัด/โรงพยาบาลรับตนสังกัด สามารถดูใบ
สมัครของทันตแพทยไดที่โปรแกรมบริหารจัดการทันตแพทยประจําบาน
http://203.157.3.56/APP/DENTIST/
- คณะกรรมการคัดเลือกฯ คัดเลือกทันตแพทยที่สมัครรับตนสังกัด โดยดําเนินการ
คัดเลือกทันตแพทยตามสาขาที่ไดรับโควตา : ๑ โควตา ใหคัดเลือกทันตแพทยได
ไม#เกิน ๓ ราย และใหเรียงลําดับตามความตองการรับทันตแพทย
- โรงพยาบาลรับตนสังกัดส#งผลการคัดเลือก ในโปรแกรมบริหารจัดการทันตแพทย
ประจําบาน ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
๙ - ทันตแพทยที่สมัครฯ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และเขตสุขภาพ สามารถ
ตรวจสอบรายชื่อทันตแพทยที่ไดรับการคัดเลือกเบื้องตน ในโปรแกรมบริหาร
จัดการทันตแพทยประจําบาน
๑๐ - คณะกรรมการจัดสรรฯ ใหความเห็นชอบบัญชีรายชื่อทันตแพทยผูไดรับการ
คัดเลือกใหรับตนสังกัด เพื่อลาไปสอบหลักสูตร กลุ#มผูเชี่ยวชาญ (วุฒิบัตร) ป/
การศึกษา ๒๕๖๕
- ประกาศรายชื่อทันตแพทยผูไดรับการคัดเลือกใหรับ ตนสังกัดที่ โปรแกรม
บริหารจัดการทันตแพทยประจําบาน http://203.157.3.56/APP/DENTIST/
๑๑ - สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกหนังสือรับรองตนสังกัดใหทันตแพทย
ตามประกาศรายชื่อทันตแพทยผูไดรับการคัดเลือกใหรับตนสังกัด เพื่อใชสมัคร
สอบกับราชวิทยาลัยทันตแพทยแห#งประเทศไทย
- แจงรายชื่อทันตแพทยผูไดรับการคัดเลือกใหรับตนสังกัด เพื่อลาไปสอบหลักสูตร
กลุ#มผูเชี่ยวชาญ (วุฒิบัตร) ป/การศึกษา ๒๕๖๕ ใหทันตแพทยสภา และ
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแห#งประเทศไทย

ชวงเวลาดําเนินการ
สัปดาหที่ ๕ ของ
เดือน กค. ๖๔ สัปดาหที่ ๑ ของ
เดือน สค. ๖๔
สัปดาหที่ ๑ ของ
เดือน สค. ๖๔
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๓

ลําดับ
ขั้นตอน
๑๒ - คณะกรรมการจัดสรรฯ พิจารณาโรงพยาบาลรับตนสังกัดสําหรับทันตแพทยที่
ผ#านการคัดเลือกใหเขาฝ.กอบรมทันตแพทยประจําบาน ป/การศึกษา ๒๕๖๕
๑๓ - สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศฯ เรื่อง รายชื่อทันตแพทยรับ
ตนสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขาฝ$กอบรมเพื่อวุฒิบัตร
(ทันตแพทยประจําบาน) ประจําป+การศึกษา 256๕
................................................................................
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