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ข้อบังคับทันตแพทยสภา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เห็น เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออก
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทัน ตกรรมสาขาต่าง ๆ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑) (๔) (ฎ) และโดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะกรรมการทันตแพทยสภา
จึ งออกข้ อบั งคั บทั นตแพทยสภาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ การออกหนั งสื ออนุ มั ติ บั ตรหรื อวุ ฒิ บั ตร แสดงความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัต รหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาข้อบังคับและระเบียบอื่นในส่วนที่มีไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ราชวิทยาลัย” หมายความว่า ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
“อนุมัติบัตร” หรือ “วุฒิบัตร” หมายความว่า หนังสืออนุมัติหรือหนังสือแสดงความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาใด สาขาหนึ่ง ตามหมวด ๑ แห่งข้อบังคับนี้ ซึ่งทันตแพทยสภา
ออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
“แม็กซิลโลเฟเชียล” หมายความว่า ขากรรไกร และกระดูกใบหน้า ที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร
“วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก” หมายรวมถึง เวชศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่องปาก รังสี
วิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า นิติทันตวิทยา
“โรค” หมายความว่า ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของฟัน อวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน
อวัยวะในช่องปาก ขากรรไกร และกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร และหมายรวมถึง อาการ
ที่เกิดจากภาวะดังกล่าว
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“คณะอนุกรรมการสอบ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสอบความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ในแต่ละสาขาที่ราชวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นโดยความ
เห็นชอบจากทันตแพทยสภา
“คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
ความรู้ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตรในแต่ละสาขาที่ราชวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น
โดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา
“การฝึกอบรมแบบแยกส่ว น” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
สะสมหน่วยกิตในการเรียนภาควิชาการและภาคปฏิบัติในสาขานั้นเป็นส่วน ๆ และรวบรวมเข้าด้วยกันได้
ในสถาบันที่เสนอโดยราชวิทยาลัยและทันตแพทยสภารับรอง
“สถาบัน หลัก” หมายความว่า สถาบัน ที่ ให้การฝึ กอบรมเป็น ผู้ชํา นาญการในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ที่เสนอโดยราชวิทยาลัยและทันตแพทยสภารับรอง
“สถาบันร่วม” หมายความว่า สถาบันหลักที่ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ชํานาญการในการประกอบ
วิช าชี พ ทั น ตกรรมเพื่ อรั บ วุฒิ บัต รสาขาต่ าง ๆ ร่ ว มกั บสถาบั น หลัก อื่ น ที่ ให้ ก ารฝึก อบรมที่ เ สนอโดย
ราชวิทยาลัยและทันตแพทยสภารับรอง
“สถาบัน สมทบ” หมายความว่า สถาบัน ที่ให้การฝึกอบรมเป็น ผู้ชํานาญการในการประกอบ
วิชาชีพ ทัน ตกรรมเพื่ อรั บวุ ฒิบั ตรสาขาต่ าง ๆ โดยอยู่ ในการกํ ากับ ดูแ ลของสถาบัน หลั กที่ เสนอโดย
ราชวิทยาลัยและทันตแพทยสภารับรอง
หมวด ๑
สาขาที่ออกอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ข้อ ๕ สาขาการประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ออกอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม มีดังนี้
(๑) ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(๒) ปริทันตวิทยา
(๓) ทันตกรรมสําหรับเด็ก
(๔) ทันตกรรมจัดฟัน
(๕) ทันตกรรมประดิษฐ์
(๖) ทันตสาธารณสุข
(๗) วิทยาเอ็นโดดอนต์
(๘) ทันตกรรมหัตถการ
(๙) วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
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(๑๐) ทันตกรรมทั่วไป
(๑๑) สาขาอื่น ๆ โดยออกเป็นระเบียบทันตแพทยสภา
หมวด ๒
การออกอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม
ส่วนที่ ๑
คุณสมบัติของผู้ยื่นคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
เป็นผู้ชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ข้อ ๖ ผู้ยื่นคําขอวุฒิบัตรเป็นผู้ชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาใด
(๑) ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
(๒) ต้องเป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขานั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัย หรือที่ทันตแพทยสภารับรอง
จากสถาบันที่ราชวิทยาลัย หรือทันตแพทยสภารับรอง
การยื่นคําขอวุฒิบัตรเป็นผู้ชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาใดของผู้มีใบอนุญาต
เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพ ทันตกรรมของต่างประเทศตามข้อตกลงร่ว มมือระหว่างประเทศ ไม่มีสิท ธิเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพ ทัน ตกรรมในประเทศไทย จนกว่าจะผ่านการสอบเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพ ทัน ตกรรม
ในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่ราชวิทยาลัยกําหนด โดยออกเป็น
ระเบียบทันตแพทยสภา
ข้อ ๗ ผู้ยื่นคําขออนุมัติบัตรเป็นผู้ชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาใด ต้องเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพ ทันตกรรมตามพระราชบัญ ญัติวิชาชีพทัน ตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเป็น ผู้ที่ได้รับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน
สาขานั้น โดยมีคํารับรองของหัวหน้าหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กําหนดไว้ ดังนี้
(๑) ได้รับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่า แสดงความรู้ ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในสาขานั้น จากสถาบัน ในต่า งประเทศที่ ทัน ตแพทยสภารับ รอง เพื่อ การสมัค รสอบเป็ น ผู้ ชํา นาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
(๒) ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขานั้น และได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขานั้น
ที่ มี ร ะยะเวลาการศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรมเป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑ ปี จากสถาบั น ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาหรื อ ทั น ตแพทยสภารั บ รองโดยข้ อ เสนอจากราชวิ ท ยาลั ย และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
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(๓) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรมในสาขานั้ น ที่ มี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรม
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภา
รับรองโดยข้อเสนอจากราชวิทยาลัย
(๔) ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หรือปริญญาโทในสาขานั้น ที่มีร ะยะเวลาในการศึก ษาหรื อฝึกอบรม ๑ ปีการศึก ษา จากสถาบั น
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษาหรื อทัน ตแพทยสภารับรอง โดยข้อเสนอจากราชวิท ยาลั ย
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(๕) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นไม่น้อยกว่า ๕ ปี
หัว หน้าหน่ว ยงาน ให้หมายความรวมถึงผู้บังคับบัญชาชั้น ต้น ในกรณีที่ทํางานร่ว มกับผู้อื่น
หรือรับรองตนเองในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ให้เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ของแต่ละสาขา ตามที่ค ณะอนุ กรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขานั้น ๆ กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย และโดยอนุมัติ
จากคณะกรรมการทันตแพทยสภา
ส่วนที่ ๒
การขอและออกอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ
ข้อ ๘ ผู้ประสงค์ขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ให้ยื่นคําขอ และชําระเงินค่าสมัครที่สํานักงาน
เลขาธิการราชวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกําหนดพร้อมเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(๑) คําขอตามแบบที่ราชวิทยาลัยกําหนดไว้
(๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ย่นื คําขอ
(๓) หลักฐานการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน
(๔) เอกสาร หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
(๕) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรู้เพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒบิ ัตรให้ออกเป็นระเบียบราชวิทยาลัย
ส่วนที่ ๓
การประเมินคุณสมบัติผู้ขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยรวบรวมคําขอ เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นคําขอ
ที่มีคุณ สมบัติต ามข้อ ๗ และเอกสารหลักฐานตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับนี้ ส่ งให้ค ณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขานั้น ๆ พิจารณาประเมินคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการสอบ
เพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรของแต่ละสาขาตามที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง

หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๑๐ เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการฝึ ก อบรมและสอบสาขานั้ น ได้ ป ระเมิ น คุ ณ สมบั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและหลักสูตรในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามที่คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขานั้น ๆ กําหนดและอนุมัติให้ผู้ยื่นคําขอนั้นมีสิทธิสอบแล้ว ให้คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขานั้น ส่งรายชื่อผู้สิทธิสอบให้เลขาธิการราชวิทยาลัย เพื่อประกาศและแจ้งให้ผู้ยื่น
คําขอทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันสอบ
ในกรณีที่เร่งด่วนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคําขอ เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวในวรรคแรกก็ได้
ส่วนที่ ๔
การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
ข้อ ๑๑ ผู้ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาให้ มี สิ ท ธิ ส อบแล้ ว ต้ อ งสอบความรู้ ความชํ า นาญในการ
ประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม ตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขและหลักสูตรในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้นๆ กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหาร
ราชวิทยาลัยและโดยอนุมัติจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและหลักสูต รในการสอบเพื่ออนุมัติบัต รหรือวุฒิบัต ร ทุกสาขา
ให้ออกเป็นระเบียบราชวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ให้คณะอนุกรรมการสอบดําเนินการดังนี้
(๑) ให้คณะอนุกรรมการสอบออกข้อสอบและจัดให้มีการสอบดังต่อไปนี้
(ก) การสอบข้อเขียน ประกอบด้วย การสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
หรือวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สอบนั้น การสอบจรรยาบรรณในวิชาชีพและการสอบความรู้
ทางวิชาการในสาขานั้นด้วย และ
(ข) การสอบปากเปล่า และหรือร่วมกับการสอบอื่นๆ ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
การสอบข้อเขียนตาม (ก) หรือการสอบปากเปล่า และหรือการสอบอื่น ๆ ตาม (ข) ให้เก็บ
สะสมไว้ได้ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการสอบแต่ละสาขา
กําหนดโดยอนุมัติจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง อาจใช้ผลการ
ประเมิน ในระหว่า งการฝึ กอบรมมาประกอบในการสอบข้อ เขีย นได้ หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารประเมิ น
ให้ออกเป็นระเบียบของราชวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา
(๒) ผู้ที่มีคุณ สมบัติต ามข้อ ๗ (๑) ให้ค ณะอนุกรรมการสอบจัด สอบปากเปล่า และหรื อ
ร่วมกับการสอบอื่น ๆ ตามที่พิจารณาเห็นสมควร ให้ยกเว้นเฉพาะการสอบข้อเขียน

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง

หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ให้ยกเว้นการสอบข้อเขียน
โดยให้สอบปากเปล่าหรือการสอบอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบในสาขานั้นเห็นสมควร
ผู้ยื่นขออนุมัติบัตร ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) เป็น อาจารย์ประจําที่ มีประสบการณ์ในการสอน และหรือให้การฝึกอบรมในสาขานั้ น
ในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ปี หลังผ่านการศึกษาระดับหลังปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(๒) เป็น อาจารย์ พิเ ศษที่มีป ระสบการณ์ ในการสอน และหรื อให้ก ารฝึ กอบรมในสาขานั้ น
ในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หลังผ่านการศึกษาระดับหลัง
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(๓) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่าแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในสาขานั้นจากสถาบันในต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง เพื่อการสมัครสอบเป็นผู้ชํานาญ ในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขานั้น และมีประสบการณ์ในการสอน และหรือให้การฝึกอบรมในสาขานั้น
ในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรองมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หลังได้รับวุฒิบัตร หรือเทียบเท่า
จากต่างประเทศ
ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ให้ยกเว้นการสอบข้อเขียน
โดยให้สอบปากเปล่าตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบในสาขานั้น ๆ เห็นสมควร ผู้ยื่นคําขออนุมัติบัตร
ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ที่ผ่านการศึกษาหรืออบรมระดับหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ในสาขานั้ น และมี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในสาขามาเป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐ ปี
โดยมีคํารับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน (หัวหน้าหน่วยงานให้หมายความรวมถึงผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในกรณี
ที่ทํางานร่วมกับผู้อื่น หรือรับรองตนเองในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา)
ข้อ ๑๕ ผู้ยื่นคําขออนุมัติบัตรตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น ๆ กําหนด โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย และอนุมัติจากคณะกรรมการ
ทันตแพทยสภา
ข้อ ๑๖ การยื่น ขออนุมัติบัตรของผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ จะต้องสอบเพื่อ
รับอนุมัติบัตรให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้
ข้อ ๑๗ การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรให้จัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง

หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

กําหนดการสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ให้เลขาธิการราชวิท ยาลัย จัด ทําเป็นประกาศ
ราชวิทยาลัย และทําหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนการสอบ
ข้อ ๑๘ การปฏิบัติในการเข้าสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ
ทันตแพทยสภาว่าด้วยการปฏิบัติในการเข้าสอบของสมาชิกทันตแพทยสภา
ข้อ ๑๙ เกณฑ์การตัดสินผู้ที่จะได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในสาขาใด จะต้องสอบผ่าน ดังนี้
(ก) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ หรือข้อ ๗ ยกเว้นข้อ ๗ (๑) แห่งข้อบังคับนี้ จะต้องสอบ
ผ่านการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า และหรือร่วมกับการสอบอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ข) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๑) แห่งข้อบังคับนี้จะต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่า และหรือ
ร่วมกับการสอบอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ค) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับนี้ จะต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่า หรือการสอบอื่น ๆ
ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบในสาขานั้นกําหนด
(ง) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับนี้ จะต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ข้อ ๒๐ ให้คณะอนุกรรมการสอบแต่ละสาขา รายงานผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้นพิจารณา เพื่อนําเสนอต่อราชวิทยาลัย และทันตแพทยสภา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๒๑ ให้ทันตแพทยสภาออกอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่คณะกรรมการทันตแพทยสภา
อนุมัติให้ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในสาขานั้นและให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรมีศักดิ์และสิทธิ
เป็นสมาชิกสามัญราชวิทยาลัย
ข้อ ๒๒ แบบอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในท้ายข้อบังคับนี้
ส่วนที่ ๕
คณะอนุกรรมการสอบ
ข้อ ๒๓ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบแต่ละสาขา มีจํานวน
อย่างน้อยสาขาละ ๕ คน โดยการเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น
ข้อ ๒๔ ให้คณะอนุกรรมการสอบแต่ละสาขาเลือกประธานและเลขานุการ
ข้อ ๒๕ อนุกรรมการสอบ มีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพ ทัน ตกรรมตามพระราชบัญ ญัติวิชาชีพ ทัน ตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และ
(๒) ได้รับอนุมัติบั ต รหรื อวุฒิบั ต รสาขานั้น ๆ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ย วข้องจากทั น ตแพทยสภา
หรือสาขาที่ทันตแพทยสภากําหนด และ
(๓) ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง

หน้า ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๒๖ วาระของอนุกรรมการสอบแต่ละสาขา ให้เป็นไปตามวาระการสอบแต่ละครั้ง โดยอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
ข้อ ๒๗ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ อนุกรรมการสอบพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พ้นจากการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
(๔) คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยอนุมัติทันตแพทยสภา
ข้อ ๒๘ ค่าตอบแทนอนุกรรมการสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลัย
ส่วนที่ ๖
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
ข้อ ๒๙ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแต่ละสาขา
มีจํานวนอย่างน้อยสาขาละ ๕ คน แต่ไม่เกินสาขาละ ๑๕ คน
ข้อ ๓๐ ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแต่ละสาขา เลือกประธาน และเลขานุการ
ข้อ ๓๑ อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ มีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพ ทัน ตกรรมตามพระราชบัญ ญัติวิชาชีพ ทัน ตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
(๒) ได้รับอนุมัติบั ต รหรื อวุฒิบั ต รสาขานั้น ๆ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ย วข้องจากทั น ตแพทยสภา
หรือสาขาที่ทันตแพทยสภากําหนด
(๓) ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ข้อ ๓๒ วาระของอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแต่ละสาขา อยู่ในตําแหน่ง ตามวาระของ
คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
ข้อ ๓๓ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พ้นจากการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
(๔) คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยอนุมัติทันตแพทยสภา
ข้อ ๓๔ อํานาจและหน้าที่อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ มีดังนี้
(๑) วางเป้าหมายการฝึกอบรมสาขานั้น เพื่อเสนอราชวิทยาลัย
(๒) กําหนดหลักสูตรการฝึกอบรมสาขานั้น เพื่อเสนอราชวิทยาลัย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง

หน้า ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

(๓) กํา หนดหลัก เกณฑ์ แ ละรายละเอี ย ดการจั ด การฝึ ก อบรมและการปฏิ บั ติ ง านสาขานั้ น
เพื่อเสนอราชวิทยาลัย
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันที่ให้การฝึกอบรมสาขานั้น เพื่อเสนอราชวิทยาลัย
ทั้งนี้ การรับรองสถาบันหลัก สถาบันร่วมหรือสถาบันสมทบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
ที่กําหนดในระเบียบราชวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา
(๕) ประเมิน คุณภาพของสถาบันที่ให้การฝึกอบรมสาขานั้น เพื่อเสนอให้ราชวิท ยาลัย และ
ทันตแพทยสภาพิจารณาให้การรับรอง การประเมินคุณภาพดังกล่าวให้ดําเนินการอย่างน้อยทุก ๕ ปี
(๖) ประเมิน คุณ สมบัติ แ ละพิจ ารณาการอนุมั ติ ให้ เป็ น ผู้ มีสิ ท ธิ เข้ าสอบเพื่อ อนุ มัติ บัต รหรื อ
วุฒิบัตรของผู้ยื่นคําขอเพื่อขอหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามแต่กรณี
(๗) กํากับการดําเนินการสอบ ตัดสินผลการสอบ และรายงานผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรต่อราชวิทยาลัย
(๘) ติดตามผล ดําเนินการแก้ปัญหาการฝึกอบรมสาขานั้น พร้อมทั้งให้เสนอแนะการฝึกอบรม
ต่อราชวิทยาลัย
(๙) ควบคุม กํากับดูแล เพื่อให้การฝึกอบรมสาขานั้นดําเนินไปตามเป้าหมายที่ราชวิทยาลัยกําหนด
(๑๐) พิจารณาการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทัน ตกรรมของสาขานั้น เพื่อเสนอ
ต่อราชวิทยาลัยและทันตแพทยสภา
(๑๑) คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมสาขานั้น ร่วมกับสถาบันหลักตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๓๕ ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลัย
ข้อ ๓๖ เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร คณะกรรมการทันตแพทยสภามีอํานาจในการ
แต่งตั้งอนุกรรมการสอบ หรืออนุกรรมการฝึกอบรมและสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มี
ประสบการณ์ หรือผู้มีบทบาทสําคัญ ในสาขาใดของวิชาชีพ ทัน ตกรรม หรือในสาขาอื่น ที่เกี่ย วข้อง
และผู้นั้นได้รับการยอมรับจากวงการวิชาชีพทันตกรรมในสาขานั้น โดยผู้นั้นไม่ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๒๕
(๑) (๒) หรือข้อ ๓๑ (๑) (๒) แล้วแต่กรณีก็ได้ ทั้งนี้การแต่งตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร
ราชวิทยาลัย และโดยอนุมัติจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา
ส่วนที่ ๗
การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร
ข้อ ๓๗ การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ ความชํานาญสาขาต่าง ๆ ในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมแบ่งออกเป็น
(๑) การฝึกอบรมตามระบบ
(๒) การฝึกอบรมแบบแยกส่วน

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง

หน้า ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๓๘ การฝึกอบรมตามระบบ ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ระยะเวลาการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(๒) หลักสูตรการฝึกอบรม
(ก) ต้องเป็น หลักสู ต รที่ ได้รับ การรับรองจากทัน ตแพทยสภา โดยการเสนอแนะของ
ราชวิทยาลัย หรือ
(ข) ต้องเป็น หลักสูต รของทันตแพทยสภา โดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขานั้น โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัย
(๓) สถาบันที่ทําการฝึกอบรมสาขาใด จะต้องได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาโดยผ่านการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น และโดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัย
(๔) วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย
(ก) ฝึกอบรมในสถาบันหลักเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
(ข) ฝึกอบรมในสถาบันหลักเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และในสถาบัน ร่ว มหรือ
สถาบันสมทบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(ค) ฝึกอบรมในสถาบันหลักเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และในสถาบัน ร่ว มหรือ
สถาบันสมทบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๕) การจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน เพื่อวุฒิบัตรทุกสาขา
(ก) ภาควิชาการ ได้แก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร
ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หรือ ๔๕๐ ชั่วโมง แบ่งเป็นการศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาประมาณร้อยละ ๓๐ และการศึกษาความรู้
ในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประมาณร้อยละ ๗๐
(ข) ภาคปฏิบัติ ได้แก่การฝึกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนาม โดยมีระยะเวลาฝึกปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปีตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของแต่ละสาขากําหนด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากราชวิทยาลัย
(ค) งานวิ จั ย ต้ อ งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย และสถิ ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมี
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องตีพิมพ์ในวารสารหรือมีการนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับชาติ
การจัดการฝึกอบรมภาควิชาการ และภาคปฏิบัติต าม (ก) และ (ข) อาจจะผสมผสานกัน
หรือแยกกัน โดยอยู่ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีก็ได้
ข้อ ๓๙ การฝึกอบรมแบบแยกส่วน ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ระยะเวลาการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม สถาบันที่ทําการฝึกอบรม และวิธีการ
ฝึกอบรม ให้เป็นไปตามข้อ ๓๘ (๑) (๒) และ (๓) แห่งข้อบังคับนี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง

หน้า ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

(๒) การจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน เพื่อวุฒิบัตรประกอบด้วย
(ก) ภาควิชาการ ได้แก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร
โดยมีการเรียนแบบแยกส่วนในสาขานั้น เทียบเท่า ๓๐ หน่วยกิต หรือมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจสะสมหน่วยกิตในสาขานั้น ไว้ได้จนครบตามที่กําหนดได้ภายในระยะเวลา ๑
ถึง ๕ ปี ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี แต่ต้องไม่เกิน ๕ ปี
(ข) ภาคปฏิบัติ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามโดยให้แยกฝึกปฏิบัติ
ภายในระยะเวลา ๖ ปี ตามเกณฑ์ ที่ค ณะอนุ กรรมการฝึก อบรมและสอบของแต่ล ะสาขากํ าหนด
โดยความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องปฏิบัติงานในสถาบันที่ราชวิทยาลัยกําหนด
(ค) งานวิจัย ต้องมีความรู้เกี่ย วกับระเบียบวิธีการวิจัย และสถิติที่เกี่ยวข้องและต้องมี
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องตีพิมพ์ในวารสารหรือมีการนําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ส่วนที่ ๘
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร
ข้อ ๔๐ ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อ วุ ฒิ บั ต รต้ อ งเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรม
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
ทันตแพทยสภาอาจอนุมัติให้ผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทัน ตกรรมของต่างประเทศ
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรในสาขาใดได้เมื่อ
(๑) เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
(๒) มีสถาบันให้การฝึกอบรมรับเข้าฝึกอบรม และ
(๓) ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น โดยความเห็นชอบจาก
ราชวิทยาลัย
ให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาใด ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี้
ที่สํานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๔๑ การคั ด เลือ กผู้ ส มัค รเข้า รับ การฝึก อบรมเพื่อ วุฒิ บัต รสาขาใด ให้ ดํ าเนิน การโดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันหลักที่ให้การฝึกอบรมสาขานั้น
ซึ่งเสนอโดยราชวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา
ข้อ ๔๒ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและทางราชการ คณะกรรมการทันตแพทยสภา จะกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาใด และจัดสรรผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมในสาขานั้นให้ไปปฏิบัติงานในที่ใดก็ได้ โดยข้อเสนอจากราชวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ออกเป็นระเบียบ
ทันตแพทยสภา

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง

หน้า ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

หมวด ๓
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๓ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการฝึ ก อบรมและสอบตามข้ อ บั ง คั บ ทั น ตแพทยสภาว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคณะอนุกรรมการชุดใหม่มาปฏิบัติหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ทันตแพทย์ศิริชยั ชูประวัติ
นายกทันตแพทยสภา

อนุมัติบัตร
แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
ทันตแพทยสภา
ออกอนุมัติบัตรนี้ให้ไว้แก่
................................................................
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมใบอนุญาตที่.................ลงวันที่........เดือน.................................พ.ศ.............
เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขา.................................................................
มีเกียรติศักดิ์ และสิทธิแห่งอนุมัติบัตรภายใต้กฎหมาย และข้อบังคับทันตแพทยสภาทุกประการ
ออกให้ ณ วันที่........เดือน.................................พ.ศ.............
……………………………………
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

……………………………………
นายกทันตแพทยสภา

……………………………………
ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
สาขา………………………………………………………

……………………………………
เลขาธิการทันตแพทยสภา

๑

วุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
ทันตแพทยสภา
ออกวุฒิบัตรนี้ให้ไว้แก่
...............................................................
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมใบอนุญาตที่.................ลงวันที่........เดือน.................................พ.ศ.............
เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขา.................................................................
มีเกียรติศักดิ์ และสิทธิแห่งวุฒบิ ัตรภายใต้กฎหมาย และข้อบังคับทันตแพทยสภาทุกประการ
ออกให้ ณ วันที่........เดือน.................................พ.ศ.............
……………………………………
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

……………………………………
นายกทันตแพทยสภา

……………………………………
ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
สาขา………………………………………………………

……………………………………
เลขาธิการทันตแพทยสภา

๒

