
             
ประกาศราชวทิยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัตบิัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำป ี2564 ครั้งที่ 1 
 

 

  ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร                  
แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2555  โดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร            
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  ให้ประกาศการสอบ              
เพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 (รายละเอียดตามเอกสาร             
แนบท้ายประกาศ)  ไว้ดังนี ้

อนึ ่ง  ผู ้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดขั ้นตอนการสมัครสอบหรือ ระเบียบราชวิทยาลัย                    
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร ได้ที่เว็บไซต์ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ 
แห่งประเทศไทย www.royalthaident.org สำหรับเอกสารประกอบการสมัครสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย
เพื่อ อนุมัติบัตร (แบบคำขอรับการพิจารณาเอกสารผลงานวิจัย) และเอกสารประกอบการสมัครสอบปากเปล่า            
และรายงานผู ้ป ่วยเพ ื ่อ  ว ุฒิบ ัตร (ใบรายงานผลการสอบงานวิจ ัย รว.วจ 9) จะต้องย ื ่นเอกสารดังกล ่าว                                                    
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัย ฯ (อพว.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ล่วงหน้า ก่อนการรับสมัคร 1 เดือน 

     กำหนดการสอบ            

กิจกรรม กำหนดเวลากจิกรรม 

1.  ดำเนินการรับสมัคร  
   *ให ้สม ัครผ ่านระบบอินเตอร ์ เน ็ต โดยด ูรายละเอ ียด            

หน ้าเว ็บไซต ์ของราชว ิทยาล ัย สำหร ับผ ู ้สม ัครสอบ                
ปากเปล่าและรายงานผู ้ป่วย ที ่ประสงค์จะยื ่นเอกสารและ
หลักฐานการสอบด้วยตนเอง ในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร              
จะต้องดำเนินการ ภายใน เวลา 16.30 น. หรือส่งไปรษณีย์  
ด่วนพิเศษ โดยประทับตราในวันดังกล่าวเท่านั้น 

 

 
 
 

 
1 - 30 กรกฎาคม 2564 

 
 
 
 

2.  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ฯ แต่ละสาขา ประเมิน
คุณสมบัติและอนุมัติให้ผู ้ยื ่นคำขอมีสิทธิสอบ พร้อมทั้ง               
ส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการสอบ ฯ วัน เวลา สถานที่สอบ 
ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

 
ภายใน 20 สิงหาคม 2564 

3.  เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย   
ประกาศรายชื ่อผู ้ม ีสิทธิสอบและแจ้งกำหนดการสอบ                    
วัน  เวลา และสถานที่สอบ (ก่อนสอบ 30 วัน)   

 
ภายใน 31 สิงหาคม 2564 

 



2 

 

กิจกรรม กำหนดเวลากจิกรรม 

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร 
     

ภายใน เดือนกันยายน 2564 

 

5.  สอบเพ่ืออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร 
 

1 – 29 ตุลาคม 2564 

6 .  ประธานคณะอน ุกรรมการฝ ึกอบรมและสอบ  ฯ                     
แต่ละสาขารายงานผลสอบให้เลขาธิการราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

 
ภายใน 12 พฤศจิกายน 2564 

7.  ราชวิทยาลยัทันตแพทย์แห่งประเทศไทยรับรองผลสอบ  ภายใน 24 พฤศจิกายน 2564 

8 .  เลขาธ ิ การท ันตแพทยสภาเสนอคณะกรรมการ                  
ทันตแพทยสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ภายในสัปดาห์ที่สอง 
ของเดือนธันวาคม 2564 

9.  ประกาศผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ภายในสัปดาห์ที่สาม 
ของเดือนธันวาคม 2564 

10.  ทันตแพทยสภาออกหนังสืออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ภายใน เดือนมกราคม 2565 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
            

 

   
       (รองศาสตราจารย ์ดร.ทันตแพทย์ภัททพล  อัศวนันท์) 

                              เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
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สาขาที่เปิดสอบเพื่ออนุมัติบตัรหรือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา  
ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 5 สาขา 

 

สาขา 
 

ประเภทการสอบ 

1. ศัลยศาสตรช์่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ข้อเขียน / ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย                       

2. ทันตกรรมทั่วไป ข้อเขียน / ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย                       

3. ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ข้อเขียน / ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย                       

4. นิติทันตวิทยา ข้อเขียน / ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย                       

5. ทันตกรรมหตัถการ   ข้อเขียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา  
ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 

 
 

  ตามประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื ่อง การสมัครสอบเพื ่ออนุมัติบัตร                  
หรือว ุฒิบ ัตรสาขาต่าง ๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2564 ครั ้งที ่  1  ลงวันที ่ 11 พฤษภาคม 2564                       
กำหนดให้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2564 นั้น 

คณะผู ้บร ิหารราชว ิทยาล ัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคร ั ้ งท ี ่  5/2564                                
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 มีมติให้ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ 
ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ดังนี้  

          
กิจกรรม กำหนดเวลากิจกรรม 

1.  ดำเนินการรับสมัคร  
   *ให ้สม ัครผ ่านระบบอ ินเตอร ์ เน ็ต โดยด ูรายละเอ ียด            

หน ้าเว ็บไซต ์ของราชว ิทยาล ัย สำหร ับผ ู ้สม ัครสอบ                
ปากเปล่าและรายงานผู ้ป่วย ที ่ประสงค์จะยื ่นเอกสารและ
หลักฐานการสอบด้วยตนเอง ในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร              
จะต้องดำเนินการ ภายใน เวลา 16.30 น. หรือส่งไปรษณีย์  
ด่วนพิเศษ โดยประทับตราในวันดังกล่าวเท่านั้น 

 

 
 
 

 
1 กรกฎาคม – 6  สิงหาคม 2564 

 
 
 
 

 
ทั้งนี ้ กิจกรรมที่ 2 – 10 ให้เป็นไปตามประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย                  

เรื ่อง การสมัครสอบเพื ่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา  ประจำปี 2564 ครั ้งที ่ 1                       
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  7   มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

            

 

   
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ภัททพล  อัศวนันท)์ 

                              เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
 

   
 

 


