
ข้ันตอนการสมัครสอบเพ่ืออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร 

1. เตรียมเอกสารหลักฐานในรูปแบบของ pdf file หรือ jpg file หรือ gif file หรือ png file ท่ีสามารถมองเห็น
และอานไดชัดเจน ขนาดของไฟลตองไมเกิน10 เม็กกะไบต  เพื่อ upload ดังตอไปนี้ 
1.1  ผูสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร 

(1)   ปริญญาบัตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ 

ทันตกรรม 
(3)   ใบสําคัญหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากสถาบันใน

ตางประเทศ ท่ีทันตแพทยสภารับรองในสาขา................................................................สําหรับคุณสมบัติ ขอ7 (1)  และ
ขอ 13 (3) 

(4)   ใบสําคัญหรือหลักฐานผานการศึกษาระดับหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตสาขา
.................................................สําหรับคุณสมบัติ ขอ7 (2-4)  ขอ 13 (1-2) และ ขอ 14  

(5)   หนังสือรับรองประสบการณในการสอน และหรือใหการฝกอบรมในสถาบันท่ีทันตแพทยสภา
รับรองในสาขา................................................สําหรับคุณสมบัติ ขอ 13 (1-3) 

(6)   หนังสือรับรองประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขา......................................... 
จาก  หัวหนาหนวยงาน / หรือ  รับรองตนเองในกรณีไมมีผูบังคับบัญชา สําหรับคุณสมบัติ ขอ7 (5)  และ
ขอ 14 

(7)   หนังสือรับรองผลการสอบ    ผานขอเขียน    ผานปากเปลาและรายงานผูปวย  เม่ือ ป 
..................  (ผูสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ไมตองสงเอกสารนี้) 

(8)   รูปถายของผูสมัครขนาด 1” x 1”  (ถายไมเกิน 6 เดือน) 
(9)   เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนๆ  เชน ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล  (ผูสมัครตองยื่นคําขอเปล่ียนช่ือ-สกุล และ

ยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยการขึ้น
ทะเบียนและ การออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538 โดยแบบคําขอสามารถ 
download ไดจากเว็บไซตของทันตแพทยสภา www.dentalcouncil.or.th) 
1.2  ผูสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร 

(1)   สําเนาปริญญาบัตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(2)   สําเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเปน 

ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
(3)   หลักฐานการฝกอบรม การปฏิบัติงาน  
(4)   หนังสือรับรองผลการสอบ    ผานขอเขียน    ผานปากเปลาและรายงานผูปวย  เม่ือ ป ............. 
(5)   รูปถายขนาด  1  นิ้ว จํานวน  2 ใบ  (รูปถายไมเกนิ 6 เดือน) 
(6)    เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ผูสมัครตองยื่นคําขอเปล่ียนช่ือ-สกุลและ

ยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยการ
ข้ึนทะเบียนและการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538 โดยสามารถ 
download แบบคําขอไดท่ี www.dentalcouncil.or.th) 
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2. เปดระบบการสมัครเขาฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา โดยกรอกขอมูลในทุกหัวขอท่ีใส * และ 
upload เอกสารในขอ 1 ท้ังหมด ในกรณีท่ีกรอกขอมูลหรือ upload ขอมูลยังไมเสร็จผูสมัครสามารถกดบันทึก
ขอมูล (Save Draft) และมาดําเนินการตอในภายหลังได  
 
3. หลังจากกรอกขอมูล และ upload เอกสารครบถวนแลว ใหคลิก “ตรวจสอบขอมูล” และ “ยืนยัน”              
ซ่ึงหลังจากการกด ยืนยัน แลว ผูสมัครจะไมสามารถแกไขขอมูลใดๆ ไดอีก 
 
4. Download Bill Payment เพื่อนําไปชําระเงินท่ีธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขา ภายหลังจากชําระเงินแลว 
ผูสมัครเก็บเอกสารสวนท่ี 2 ของ Bill Payment  ไว 
 
5. หลังจากชําระเงินแลว ประมาณ 3 วันทําการ ผูสมัครจะไดรับอีเมลยืนยันวาการสมัครสอบสมบูรณแลว 
พรอมกับใบเสร็จรับเงิน  
 
6. สําหรับผูสมัครสอบเฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย หรือ ผูสมัครสอบทั้งขอเขียน ปากเปลาและรายงาน
ผูปวย  โปรดดําเนินการดังนี้ 
 6.1  พิมพใบคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรจากเว็บไซต จํานวน 2 ชุด ติดรูปถาย 1 นิ้ว x 1 นิ้ว                
(รูปถายไมเกิน 6 เดือน) ดานขวาบน อยางละชุด 

6.2  แนบหลักฐานแสดงคุณสมบัติตาม ขอ 1.1 หรือ 1.2  และหลักฐานการชําระเงิน อยางละ 2 ชุด 
6.3  ผูสมัครตองสงหลักฐานประกอบการสอบปากเปลา  ตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง

ประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  สาขาตางๆ ดูรายละเอียดไดในเว็บไซต หนา การสมัคร/การสอบ 
หัวขอ การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร   

โดยนําหลักฐานตามขอ 6.1 – 6.3  บรรจุใสกลอง  ท่ีมีวัสดุกันกระแทก และ เขียนรายละเอียดไวใหเห็น
ชัดเจน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

สงมาท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยดวยตนเอง หรือ ไปรษณียลงทะเบียน / EMS               
หากทานตองการตรวจสอบวาเอกสารสงถึงผ ูรับปลายทางหรือไม  กรุณา แนบใบตอบรับในประเทศ                
(ดูตัวอยางดานลาง) ตามท่ีอยูดังนี้  

เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย ช้ัน 6  
อาคารสถาบันทันตกรรม ซอยติวานนท 14 ถนนติวานนท  
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000   

สมัครสอบเพ่ือ....(อนุมัติ หรือ วุฒิบัตร)..... 
สาขา.......................................... 

ประจําป ..............เดือน.................. (ระบุเดือนที่สมัครสอบ) 
ช่ือ – สกุล ผูสมัครสอบ 
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กําหนดการสงภายในหวงเวลาท่ีดําเนินการรับสมัคร (วันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการแนบ ใบตอบรับในประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ ขอใบตอบรับในประเทศได  ณ ท่ีทําการไปรษณีย ท่ีฝากสง  โดยไมตองใสใบตอบรับในพัสดุ 
ท่ีนําสง หรือโปรดสอบถามวิธีการแนบใบตอบรับกับทางเจาหนาท่ีไปรษณีย 
 


