
ข้ันตอนการตรวจสอบสถานะและลงทะเบียนประชุมวิชาการ 
1. เข�าสู	เว็บทันตแพทย�สมาคมแห	งประเทศไทย ฯ https://www.thaidental.or.th 
2. เลือกเมนูการลงทะเบียนตามรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 แสดงเมนูการลงทะเบียนร	วมงานประชุมวิชาการ 

 จากรูปท่ี 1 จะมีรายการลงทะเบียนดังต	อไปนี้ 
 2.1 เมนูลงทะเบียนร	วมงานประชุมวิชาการ และลงทะเบียน VISITOR เข�างานแสดงสินค�าทางทันตกรรม 
                สําหรับ ทันตแพทย� และ สมาชิกอาวุโส 65+ ลงทะเบียนฟรี 
 2.2 ลงทะเบียน Meet the Expert (จะเปLนการเข�าสู	หน�าตรวจสอบเหมือนกับข�อ 2.1) 
 2.3 ลงทะเบียนสําหรับบัณฑิตจบใหม	 2563,2564 ลงทะเบียนฟรี (สําหรับบัณฑิตจบใหม	หากลงทะเบียน 
               จากข�อ 2.1, 2.2 จะเปLนลงทะเบียนแบบชําระเงิน) 

3. เลือกลงทะเบียนประชุมวิชาการ หรือ Meet the Expert สําหรับทันตแพทย�, สมาชิกอาวุโส 65+ เม่ือคลิกจากเมนูข�อ 2.1 
หรือ 2.2 จะแสดงหน�าตรวจสอบตามรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 แสดงหน�าล็อคอินและตรวจสอบข�อมูลของทันตแพทย� 



จากรูปท่ี 2 แสดงหน�าตรวจสอบข�อมูลสําหรับทันตแพทย� โดยในการเข�าใช�งานครั้งแรก  
- ช	องบันทึก เลขท่ีใบอนุญาต ฯ ให�ทําการบันทึกจํานวน 5 หลัก เช	น 00001 (ใส	 0 ด�านหน�าให�ครบ 5 หลัก) ในส	วนของ  
- ช	องบันทึก รหัสผ	าน ให�บันทึกด�วยอักษรไทย หรือ อักษรอังกฤษ (ตัวพิมพ�ใหญ	ท้ังหมด) 4 ตัวแรกของชื่อ (นับรวมสระ) 

เช	น ชัยยงค� = "ชัยย" , CHAIYONG = "CHAI" หากมีน�อยกว	า 4 ตัวให�ใส	เลข 9 ต	อท�าย เช	น "กนก9" , "CHA9" ( 
สามารถตรวจสอบข�อความ รหัสผ	าน ท่ีบันทึกว	าถูกต�องหรือไม	 ให�คลิกท่ีเมนู “แสดงรหัสผ	าน” ท่ีแสดงในช	องบันทึก
รหัสผ	าน) 

- จากนั้นให�คลิกท่ีปุgม “ดําเนินการ” ระบบจะทําการตรวจสอบกับฐานข�อมูลหากถูกต�องจะเข�าสู	หน�าต้ังรหัสผ	านส	วนตัว
ดังแสดงตามรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3 แสดงหน�าต	างการต้ังรหัสผ	านส	วนตัว 

จากรูปท่ี 3 หากการตรวจสอบในการเข�าใช�งานครั้งแรกผ	านระบบจะให�ทําการต้ังรหัสผ	านส	วนตัว 
A. บันทึกอีเมล�แอดเดรสท่ีใช�งานในปiจจุบัน เนื่องจะใช�ในการแจ�งผลการลงทะเบียน และสําหรับรีเซ็ตรหัสผ	าน โดยหากทันต

แพทย�ได�ให�ข�อมูลอีเมล�ไว�จะแสดงชื่ออีเมล�นั้นเปLนค	าเริ่มต�น 
B. ส	วนกําหนดรหัสผ	าน (สามารถกดปุgม แสดงรหัสผ	าน ท่ีแสดงในช	องรหัสผ	านเพ่ือดูข�อมูลท่ีบันทึกได�) 
C. ส	วนกําหนดยืนยันรหัสผ	าน ต�องบันทึกให�ตรงกับ รหัสผ	าน (สามารถกดปุgม แสดงรหัสผ	าน ท่ีแสดงในช	องยืนยันรหัสผ	าน

เพ่ือดูข�อมูลท่ีบันทึกได�) 
เม่ือกําหนดเรียบร�อยให�ทําการคลิกท่ี ปุgม “ดําเนินการกําหนดรหัสผ	าน” หากบันทึกข�อมูลถูกต�องจะไปยังหน�าแสดงรายการข�อมูล 
(ล็อคอินครั้งต	อไป ช	องรหัสผ	านให�ใช�รหัสผ	านส	วนตัวท่ีกําหนดไว�) 



 
รูปท่ี 4 แสดงเมนูรายการลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ 

A. รายการลงทะเบียนร	วมงานประชุมวิชาการ แบบ ONSITE (1) และ ONLINE (2) และลงทะเบียน VISITOR เข�างานแสดง
สินค�าทางทันตกรรม (3) จากรูปท่ี 4 เนื่องจากข�อมูลทดสอบเปLนประเภทสมาชิกอาวุโส 65+ จะเปLนการลงทะเบียนฟรี ถ�า
เปLนสมาชิกประเภทอ่ืน จะเปLนลงทะเบียนแบบชําระเงิน 

B. รายการลงทะเบียนร	วมงานประชุมวิชาการ แบบ ONSITE (1) และ ONLINE (2) แบบชําระเงินสําหรับสมาชิกอาวุโส 65+ 
(จะแสดงต	อเม่ือเปLนสมาชิกอาวุโส 65+) 

C. รายการลงทะเบียน Meet the Expert  



การลงทะเบียนแบบชําระเงิน 
 

เม่ือทําการเลือกการลงทะเบียนแบบชําระเงินจะเข�าสู	หน�าบันทึกข�อมูลตามรูปท่ี 5 โดยค	าลงทะเบียนจะแยกตามประเภท
การลงทะเบียน ONSITE, ONLINE ท่ีเลือกลงทะเบียน 

 
รูปท่ี 5 แสดงหน�าบันทึกข�อมูลลงทะเบียนร	วมการประชุมวิชาการ 

จากรูปท่ี 5 ให�ทําการบันทึกข�อมูลให�ครบถ�วนในส	วนท่ีหัวข�อท่ีแสดงดอกจันทร�สีส�มหน�ารายการข�อมูล หากต�องการให�ออกใบเสร็จ
ในนามหน	วนงานกรุณากรอกท่ีอยู	และรายละเอียดในช	อง ออกใบเสร็จในนามหน	วยงาน การบันทึกให�คลิกท่ีปุgม “บันทึกข�อมูล และ 
ไปยังหน�าชําระเงิน”  (การลงทะเบียนฟรีจะไม	มีข้ันตอนการชําระเงิน) 



 
รูปท่ี 5.1 แสดงตัวเลือกเพ่ิมเติมหากเลือกลงทะเบียน Meet the Expert 

จากรูป 5.1 หากเปLนการลงทะเบียนรายการ Meet the Expert จะมีรายการให�เลือกเพ่ิมเติมโดยจะเปLนรายการบรรยายแยก
ออกเปLน 2 วัน โดยแต	ละวันจะเลือกลงทะเบียนได�รายการเดียว แต	สามารถเลือกลง 2 วนัได� 

ข้ันตอนการชําระเงิน/แจ'งการชําระเงิน   
ก	อนการเลือกวิธีการชําระเงินจากรูปท่ี 6 ให�ตรวจสอบจํานวนเงินชื่อและเลข ท. ให�ถูกต�อง จากนั้นให�ทําการเลือกวิธีท่ี

ต�องการแล�วคลิกท่ีปุgม “ดําเนินการชําระเงิน/แจ�งการชําระเงิน” (กรณีท่ียังไม	ได�ดําเนินการแจ�งการชําระเงิน และต�องการเปลี่ยน
วิธีการชําระเงินสามารถย�อนกลับมาเลือกใหม	ได�โดยคลิกท่ีชื่อหัวข�อมูลข้ันตอน) 

 
รูปท่ี 6 เลือกวิธีการชําระเงิน 

 



เลือกชําระเงินด'วยบัตรเครดิต  
 

 
รูปท่ี 7 เลือกการชําระเงินด�วยบัตรเครดิต 

จากรูปท่ี 7 จะแสดงหน�าต	างสรุปยอดท่ีต�องชําระ ชื่อ และเลขท่ีใบอนุญาต หากตรวจสอบถูกต�องให�กดปุgม “ดําเนินการชําระเงิน
ผ	านบัตรเครดิต” ระบบจะนําไปยังหน�าชําระเงินของธนาคาร ก	อนทําการบันทึกข�อมูลบัตร ให�ตรวจสอบยอดเงิน และเลข ท. ให�
ถูกต�อง จากนั้นบันทึกข�อมูลให�ครบถ�วน กดปุgม PAYNOW เพ่ือดําเนินการชําระเงิน 

 
รูปท่ี 7.1 แสดงหน�าตรวจสอบเพ่ือดําเนินการชําระเงิน 

จากรูปท่ี 7.1 จะเปLนหน�าตรวจสอบยืนยันการชําระเงินให�คลิกท่ีปุgม Request OTP (A) เพ่ือขอรหัส SMS ไปยังเบอร�โทรท่ีผูกกับ
บัตรเครดิต เม่ือได�รับรหัสให�กรอกในช	อง SMS-OTP (B)  แล�วทําการกดปุgม ตกลง (C) เพ่ือดําเนินการชําระเงิน ในหน�าถัดไประบบ
จะประมวลผลไม	ต�องปtดหน�าต	าง เม่ือประมวลผลเสร็จให�กดปุgม ตกลง เพ่ือกลับสู	หน�าแสดงสถานะการลงทะเบียน 
 
 
 
 



เลือกการชําระเงินผ.าน QR-CODE 
 

 
รูปท่ี 8 เลือกการชําระเงินผ	าน QR-CODE (PromptPay) 

จากรูปท่ี 8 จะแสดงหน�าต	างสรุปยอด ชื่อ และใบอนุญาต หากถูกต�องกดท่ีปุgม “ดําเนินการชําระเงินผ	านคิวอาร�โคzด” จะแสดง
หน�าต	างคิวอาร�โคzดข้ึนมา ตรวจสอบยอดเงินและเลข ท. (ดูจาก Ref Number) จากนั้นให�ทําการสแกนด�วยแอพของธนาคารใดก็ได�
เพ่ือดําเนินการชําระเงิน (ห�ามบันทึกคิวอาร�โคzดไว�ชําระภายหลัง เนื่องจากจะมีระยะเวลาในการชําระเงิน 10 นาทีหากเกินเวลาให�
ทําการปtดคิวอาร�โคzดเดิม แล�วกดท่ีปุgม "ดําเนินการชําระเงินผ	านคิวอาร�โคzด" เพ่ือทําการสร�างคิวอารโคzดใหม	) 

เลือกการชําระเงินผ.านเช็คส่ังจ.าย และ ธนานัติ  

 
รูปท่ี 9 การชําระเงิน ผ	านธนาคารกรุงศรี , เช็ค และ ธนานัติ 

จากรูปท่ี 9 จะแสดงหน�าสรุปเหมือนกันให�ตรวจสอบ ชื่อ เลขท่ีใบอนุญาตและจํานวนเงิน เม่ือดําเนินการชําระเงินเรียบร�อยแล�วให�
ทําการล็อคอินเข�าสู	ระบบอีกครั้ง แล�วคลิกเลือกเมนูการลงทะเบียนตามรูปท่ี 4 เพ่ือเข�าสู	หน�าการแจ�งให�คลิกท่ีปุgม “ชําระเงินแล�ว 
อัพโหลดหลักฐานการชําระเงิน” ระบบจะไปยังหน�าอัพโหลดหลักฐานการชําระเงินแสดงตามแสดงในรูปท่ี 10 



 
รูปท่ี 10 แสดงหน�าต	างอัพโหลดหลักฐานการชําระเงิน 

จากรูปท่ี 10 ให�ทําการเลือกวันท่ี เวลาการชําระเงิน จากนั้นกดปุgมเลือกไฟล� เพ่ือเลือกไฟล�หลักฐานการชําระเงิน โดยระบบจะ
รองรับไฟล�ชนิด jpg , png และ pdf เท	านั้น และขนาดไม	ควรเกิน 3MB เม่ือเลือกครบถ�วน ให�คลิกท่ีปุgม “ดําเนินการแจ�งการชําระ
เงิน” เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นระบบจะไปยังหน�าแจ�งสถานะการลงทะเบียน 


