
 
 

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
ที่ 18 /2563 

เรื่อง การรับสมัครสอบเพ่ือประเมินความรู้ ฯ ครั้งที่ 1/2564 
       

 

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.) จะดำเนิน           
การรับสมัครผูท้ี่มีความประสงค์จะสอบเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
ครั้งที่ 1/2564 โดยมีกำหนดการและหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
 
1. ประเภทของการสอบและกำหนดการสอบ 

ภาคท่ี  1 เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐาน 
ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2564 เวลา  13.00 – 17.20 น. 

ภาคท่ี  2 เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 
ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2564 เวลา  08.00 – 12.20 น. 

 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัครสอบ 
    2.1 ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) ประเภทที่ 1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
ที่ทันตแพทยสภาให้ความเห็นชอบและรับรอง 

(2) ประเภทที่ 2 เป็นผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตรจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ที่ทันตแพทยสภาให้ความเห็นชอบและรับรอง 

(3) ประเภทที่ 3 เป็นผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตรจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง 

    2.2 ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการสอบ ดังน้ี 
(1) ภาคท่ี 1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 สำหรับผู้มีคุณสมบัติประเภทที่ 1       

ต้องได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาจึงจะมีสิทธิในการสมัครสอบ  
(2) ภาคท่ี 2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคที่ 1 มาแล้ว 

สำหรับผู้มีคุณสมบัติประเภทที่ 1 ต้องได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาจึงจะมีสิทธิ
ในการสมัครสอบ  
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3. การรับสมัคร 
    3.1 กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 – 27 พฤศจิกายน 2563 
    3.2 วิธีสมัคร ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบดำเนินการสมัครตามข้ันตอน ต่อไปน้ี 

3.2.1 กรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ  
           วิชาชีพทันตกรรม (www.cda.or.th) ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งการแนบไฟล์ ดังน้ี 

(1) รูปผู้สมัครสอบ โดยไฟล์รูปใช้นามสกุล .jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 mb เป็นรูปหน้าตรง  
    พ้ืนหลังเป็นพ้ืนสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
(2) สำเนาบัตรประชาชน สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือ 
    สัญชาติไทย ที่ยังไม่หมดอายุ 
(3) เอกสารรับรองสิทธิในการสมัครสอบ 
     (ก) สำเนาปริญญาบัตร (ผู้สมัครสอบประเภทที่ 2) 
     (ข) หนังสอืรับรองปริญญาจากทันตแพทยสภา (ผูส้มัครสอบประเภทที่ 3) 

  (4) สำเนาใบเปลี่ยนช่ือสกุล (ถ้ามี) 
(5) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
เอกสารทุกฉบับที่ระบุเป็นสำเนา ต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยทุกแผ่น 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ัง  
หลังจากตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล”  
เพ่ือส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ไปให้ ศ.ป.ท.  
3.2.2 เมื่อยืนยันการสมัครแล้ว ให้สั่งพิมพ์เอกสาร 

แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ เพ่ือนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา เมื่อชำระเงิน
เรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการชำระเงินมาอัพโหลดเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงจะถือ
ว่าได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องส่งเอกสารใด ๆ มายัง ศ.ป.ท.  

4. การชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร 
4.1 นำเอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ ในข้อ 3.2.2 (2) ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่ว

ประเทศ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลาทำการของธนาคาร โดยธนาคารจะเก็บเอกสารส่วนล่าง 
และมอบเอกสารส่วนบนคืนให้ผู้สมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน โดยผู้สมัครสอบจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ในการ
ดำเนินการเอง โดยมีค่าสมัครสอบจำนวน 5,000 บาท  

ทั้งน้ีผู้เข้าสอบที่มีสัญชาติไทยจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่
หมดอายุมาแสดงตนก่อนเข้าสอบ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้ใช้บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและหนังสือ
เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ แทน หากผู้เข้าสอบมีเอกสารหรือบัตรอ่ืนไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ศ.ป.ท. จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ 

4.2 ศ.ป.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
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5. สถานที่สอบ  

สนามสอบ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สนามสอบ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เฉพาะนิสิต/นักศึกษา ม.มหิดล) 
สนามสอบ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สนามสอบ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
สนามสอบ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
สนามสอบ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สนามสอบ 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เฉพาะนิสิต/นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์) 
สนามสอบ 8 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เฉพาะนิสิต/นักศึกษา ม.นเรศวร) 
สนามสอบ 9 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 สนามสอบ 10 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สนามสอบ 11 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สนามสอบ 12 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เฉพาะนิสิต/นักศึกษา มทส) 

 ศ.ป.ท.ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกสถานที่สอบดังกล่าวข้างต้น รวมท้ังขอสงวนสิทธ์ิในการ
จัดสถานที่สอบที่จะส่งไปให้ทางไปรษณีย์หรือผ่านทางคณะทันตแพทยศาสตร์ต้นสังกัด รวมทั้งประกาศให้ทราบทาง
เว็บไซต์ของ ศ.ป.ท. (www.cda.or.th)  
  
6. เนื้อหาการสอบ  

ภาคท่ี 1 เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐาน จำนวน 300 ขอ้ 
ตามกรอบเน้ือหาที่กำหนดในเว็บไซต์ของศ.ป.ท. 
(http://dentalcouncil.or.th/images/uploads/file/OHOJRDL86DBLQP1B.pdf) 

ภาคท่ี 2 เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม จำนวน 300 ข้อ ตามกรอบเน้ือหาที่
กำหนดในเว็บไซต์ของศ.ป.ท. (http://dentalcouncil.or.th/images/uploads/file/OHOJRDL86DBLQP1B.pdf) 
 
7. การประกาศผลสอบ  
 ศ.ป.ท. จะประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ของทันตแพทยสภา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งน้ีการตัดสิน
ของทันตแพทยสภาให้ถือเป็นที่สุด  
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 
 

 
 

                                 (อาจารย์ ทันตแพทย์หญงิ ดร.วิไลพร  สุตันไชยนนท์) 
 ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ 

 ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 


