ประกาศศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ที่ 5 /2562
เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรูฯ ครั้งที่ 2/2562
ศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.) จะดําเนินการ
รับสมัครผูที่มคี วามประสงคจะสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ครั้งที่ 2/2562 โดยมีกําหนดการและหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. รูปแบบของการสอบ
1.1 เพื่อประเมินความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยและทันตแพทยพื้นฐาน จํานวน 3 กลุมวิชา
สําหรับผูส มัครสอบที่สอบผานบางกลุมวิชาในระยะเวลาไมเกิน 3 ป
1.2 เพื่อประเมินความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยและทันตแพทยพื้นฐาน จํานวน 300 ขอ
1.3 เพื่อประเมินความรูภาควิทยาคลินิกทันตกรรม จํานวน 300 ขอ
2. กําหนดการสอบ
ระหวางวันที่ 20 – 21 เมษายน 2562
2.1 เพื่อประเมินความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยและทันตแพทยพื้นฐาน จํานวน 3 กลุมวิชา
สําหรับผูส มัครสอบที่สอบผานบางกลุมวิชาในระยะเวลาไมเกิน 3 ป
วันที่ 20 เมษายน 2562
2.2 เพื่อประเมินความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยและทันตแพทยพื้นฐาน จํานวน 300 ขอ
ระหวางวันที่ 20 – 21 เมษายน 2562
13.00 – 13.15 น.
ผูสมัครสอบเขาหองสอบ เพื่อลงชื่อ และตรวจสอบการใชงานระบบ
13.15 – 15.00 น.
สอบขอสอบชุดที่ 1 ใชเวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที
15.00 – 15.15 น.
พักเบรก 15 นาที
15.15 – 17.00 น.
สอบขอสอบชุดที่ 2 ใชเวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที

-22.3 เพื่อประเมินความรูภาควิทยาคลินิกทันตกรรม จํานวน 300 ขอ
ระหวางวันที่ 20 – 21 เมษายน 2562
08.00 – 08.15 น.
ผูสมัครสอบเขาหองสอบ เพื่อลงชื่อ และตรวจสอบการใชงานระบบ
08.15 – 10.00 น.
สอบขอสอบชุดที่ 1 ใชเวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที
10.00 – 10.15 น.
พักเบรก 15 นาที
10.15 – 12.00 น.
สอบขอสอบชุดที่ 2 ใชเวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที
3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
3.1 ผูมีสิทธิสมัครสอบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ประเภทที่ 1 เปนผูที่กําลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในสถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทย ที่ทันตแพทยสภาใหความเห็นชอบและรับรอง
(2) ประเภทที่ 2 เป น ผู ที่จ บการศึกษาหลักสูตรทั น ตแพทยศาสตรบัณ ฑิต และไดรับ ปริญ ญาบัตรจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ที่ทันตแพทยสภาใหความเห็นชอบและรับรอง
(3) ประเภทที่ 3 เป น ผู ที่ จ บการศึ กษาหลั กสู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และได รั บ ปริญ ญาบั ต รจาก
สถาบันการศึกษาตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง
3.2 ผูมีสิทธิสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับการสอบ ดังนี้
(1) ภาคที่ 1
เปนผูที่มีคุณสมบัติประเภทที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 สําหรับผูมีคุณสมบัติประเภทที่ 1 ตองมี
หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาวาไดศึกษาวิทยาศาสตรการแพทยและทันตแพทย
พื้นฐาน มาแลวครบตามกรอบเนื้อหา ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดนับถึง
วันกําหนดสอบ
(2) ภาคที่ 2
เป น ผู ที่มี คุณ สมบั ติ ป ระเภทที่ 1 หรือ 2 หรื อ 3 และต องเป น ผู ส อบผ านขั้ น ตอนที่ 1
มาแลว สําหรับผูมีคุณสมบัติประเภทที่ 1 ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาวาได
ศึกษาภาควิทยาคลินิกทันตกรรม มาแลวครบตามกรอบเนื้อหา ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดนับถึงวันกําหนดสอบ
4. การรับสมัคร
4.1 กําหนดการรับสมัคร ระหวางวันที่ 11 – 22 มีนาคม 2562
4.2 วิธีสมัคร ใหผูมีสิทธิสมัครสอบดําเนินการสมัครตามขั้นตอนตอไปนี้
4.2.1 กรอกขอมูลการสมัครในเว็บไซตของศ.ป.ท. (www.cda.or.th) ใหถูกตองครบถวน รวมทั้งการแนบไฟล
ดังนี้
(1) รูปผูสมัครสอบ โดยไฟลรูปใชนามสกุล .jpg ขนาดไฟลไมเกิน 1 mb เปนรูปหนาตรง
พื้นหลังเปนพื้นสีขาว ไมสวมหมวกหรือแวนดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน

-3(2) สําเนาบัตรประชาชน สําหรับผูสมัครที่มีสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางสําหรับผูที่ไมไดถือ
สัญชาติไทย ที่ยังไมหมดอายุ
(3) สําหรับการสมัครสอบครั้งแรก ของการสอบรูปแบบ 1.2 และ 1.3 จะตองมีหนังสือรับรองจาก
สถาบันการศึกษา (สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตของ ศ.ป.ท.) หรือสําเนาปริญญาบัตร
(4) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
เอกสารทุกฉบับที่ระบุเปนสําเนา ตองรับรองสําเนาถูกตองดวยทุกแผน
เมื่อกรอกขอมูลเสร็จแลว ใหคลิกที่ปุม “ตรวจสอบขอมูล” เพื่อตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง
หลังจากตรวจสอบขอมูลวาถูกตองครบถวนแลวใหคลิกที่ปุม “บันทึกขอมูล”
เพื่อสงขอมูลผานทางเว็บไซตไปให ศ.ป.ท.
4.2.2 สั่งพิมพเอกสารตอไปนี้จากเว็บไซตของ ศ.ป.ท.
(1) ใบสมัครที่ไดกรอกขอมูลถูกตองครบถวนแลว ใหลงชื่อและลงวันที่ในใบสมัครดวย
(2) เอกสารแบบฟอรมชําระเงินคาสมัครสอบ เพื่อนําไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยไดทุกสาขา
4.2.3 สิ่งที่ตองสงพรอมใบสมัคร
เอกสารตองเปนฉบับจริง ยกเวนที่ระบุเปนสําเนา ซึ่งตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองดวยทุกแผน ไดแก
(1) ใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวน ที่ไดลงชื่อและลงวันที่ในใบสมัครแลว
(2) สําเนาบัตรประชาชน
(3) หลักฐานการชําระเงินคาสมัครสอบ
สงเอกสารประกอบการสมั ครสอบตามรายการทั้ งหมด พรอมกัน ทางไปรษณี ย โดยเขีย นหนาซองตาม
ตัวอยางและจัดสงแบบลงทะเบียน หรือไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เทานั้น
ตัวอยางหนาซอง
สมัครสอบรูปแบบ
1.1
1.2
1.3 (ใหระบุรูปแบบ)
ผูอํานวยการศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ชั้น 6 อาคารสถาบันทันตกรรม
ซอยบําราศนราดูร ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

กําหนดการสงเอกสารใหถึงสํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 และไมรับ
เอกสารที่นําสงโดยวิธีอื่น ศ.ป.ท. จะถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ ในกรณีสงโดยไปรษณียเอกชน ตองสง
ลวงหนาและตองมีตราประทับของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ภายในวันและเวลาที่กําหนดไว
การสมัครจะสมบูรณ เมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ และสงเอกสารครบถวน ภายในกําหนดเวลา
ขางตน
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5. การชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร
5.1 นําเอกสารแบบฟอรมชําระเงินคาสมัครสอบ ในขอ 4.2.2 (2) ไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยไดทุกสาขาทั่ว
ประเทศ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. โดยธนาคารจะเก็บเอกสารสวนลาง และมอบ
เอกสารสวนบนคืนให ผูสมัครสอบไวเปนหลักฐาน หากทานตองการเก็บหลักฐานการชําระเงินขอใหถาย
สําเนาเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงหลักฐานการโอนเงินให ศ.ป.ท. โดยผูสมัครสอบจะตองจายคาธรรมเนียม
ในการดําเนินการเอง
5.1.1 คาสมัครสอบ รูปแบบ 1.1 (จํานวน 3 กลุมวิชา) กลุมวิชาละ
1,000 บาท
5.1.2 คาสมัครสอบ รูปแบบ 1.2,1.3 (จํานวน 300 ขอ) จํานวน
5,000 บาท
ทั้งนี้ผูเขาสอบที่มีสัญชาติไทยจะตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนที่ ยังไม
หมดอายุมาแสดงตนกอนเขาสอบ สําหรับผูที่ไมไดถือสัญชาติไทย ใหใชบัตรประจําตัวผูเขาสอบและหนังสือ
เดินทางที่ยังไมหมดอายุ แทน หากผูเขาสอบมีเอกสารหรือบัตรอื่นไมตรงตามที่ระบุไว ศ.ป.ท. จะไมอนุญาต
ใหเขาสอบ
5.2 ศ.ป.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาสมัครแกผูสมัครสอบ ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. สถานที่สอบ
สนามสอบ
1.ทันตแพทยสภา
2.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3.มหาวิทยาลัยนเรศวร

1.1


รูปแบบการสอบ
1.2
1.3






 ดําเนินการจัดสอบตามรูปแบบและสนามสอบที่กําหนด
ศ.ป.ท.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสถานที่สอบดังกลาวขางตน และขอประกาศใหทราบทาง
เว็บไซตของศ.ป.ท.(www.cda.or.th)
7. เนื้อหาการสอบ
7.1 รูปแบบ 1.1 เปนการสอบเพื่อประเมินความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยและทันตแพทยพื้นฐานขอสอบเปน
แบบปรนั ย ชนิ ด 5 ตั ว เลื อ ก โดยให เ ลื อ กตอบข อ เดี ย ว จํ า นวน 280 ข อ โดยแบ ง เป น 3 กลุ ม วิ ช า
ประกอบดวย
กลุมที่ 1 กลุมสาขาวิชากายวิภาคศาสตร
จํานวน 120 ขอ
กลุมที่ 2 กลุมสาขาวิชาชีวเคมีและสรีรวิทยา
จํานวน 80 ขอ
กลุมที่ 3 กลุมสาขาวิชาจุลชีววิทยา – วิทยาภูมิคุมกันและพยาธิวิทยาทั่วไป จํานวน 80 ขอ

-57.2 รูปแบบ 1.2 เปนการสอบเพื่อประเมินความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยและทันตแพทยพื้นฐาน จํานวน 300 ขอ
ตามกรอบเนื้อหาที่กําหนดในเว็บไซตของศ.ป.ท. (http://www.cda.or.th/NP-30619-คูมือการสอบ__2557.html)
7.3 รูปแบบ 1.3 เปนการสอบเพื่อประเมินความรูภาควิทยาคลินิกทันตกรรม จํานวน 300 ขอ ตามกรอบเนื้อหา
ที่กําหนดในเว็บไซตของศ.ป.ท. (http://www.cda.or.th/NP-30619-คูมือการสอบ__2557.html)
8. การประกาศผลสอบ
ศ.ป.ท. จะประกาศผลสอบทางเว็บ ไซตของ ศ.ป.ท. ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ทั้ งนี้การตัดสินของ
ทันตแพทยสภาใหถือเปนที่สุด
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562

(อาจารย ทันตแพทยหญิง ดร.วิไลพร สุตันไชยนนท)
ผูอํานวยการศูนยประเมินและรับรองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

