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ข้อปฏิบติัสำหรับผู้เข้าสอบ 
เพื่อประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชพีทันตกรรม  

ภาคท่ี 1 ภาควิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน และ 
ภาคท่ี 2 ภาควิทยาคลินกิทันตกรรม และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 

คร้ังที่ 1/2566 
(จัดโดยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.) 

ปรับปรุง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565) 
 

ในการสอบครั้งที่ 1/2566 ของ ศ.ป.ท. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด 
มิฉะนั้น ศ.ป.ท. จะไม่ประกาศผลการสอบในวิชานั้น ๆ และการกระทำการทุจริตใด ๆ ในการสอบไม่ว่าก่อน/ ขณะ/ 
หรือหลังการสอบ ศ.ป.ท. จะไม่ประกาศผลการสอบในวิชานั้น ๆ และส่งชื่อให้สถานศึกษาต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทาง
วินัย 
 
ข้อปฏิบัติในการสอบมีดังนี้ 

1. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลารายงานตัวเข้าห้องสอบประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบตึกห้องสอบ
และผังที่น่ังสอบ 

2. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจาก เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที และไม่ให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมด
เวลาสอบและผู้คุมสอบอนุญาต  
ยกเว้น ในกรณีที่ประธานคณะทำงานคุมสอบ จาก ศ.ป.ท. ได้พิจารณาว่าเป็นเหตุสุดวิสัย และได้ลงลายมือช่ือ
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

3. ในการเข้าสอบทุกครั ้ง ผู้สมัครสอบที่เป็นคนไทยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง (กรณี
ชาวต่างชาติ ให้แสดงหนังสือเดินทาง) และต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ วางไว้บนโต๊ะที่น่ังสอบหรือแสดง
ต่อผู้คุมสอบ นอกเหนือจากนี้ ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ   

4. ห้ามพกกระดาษใด ๆ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หากมีให้ปิดเครื่องแล้ววางในที่ผู้คุมสอบกำหนด หากมีเสียง 
หรือพบสัญญาณติดต่อในห้องสอบ จะถือว่าเจตนาทุจริต 

5. ขอให้ผู้เข้าสอบเก็บอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องเขียน ของมีค่าและของส่วนตัวไว้ในสถานที่ ที่สนามสอบจัดเตรียมไว้
ให้และจะได้คืนเมื่อสอบเสร็จในแต่ละวัน 

6. ในการเข้าสอบให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยเครื่องแบบนิสิต/นักศึกษาหรือแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกง
ยีนส์หรือปล่อยชายเสื ้อและห้ามสวมรองเท้าแตะ สำหรับผู ้หญิงห้ามสวมกางเกงยกเว้นแบบฟอร์มของ
สถาบัน มิฉะน้ันอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

7. เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบให้ผู้เข้าสอบเข้านั่งให้ตรงที่นั่งซึ่งมีเลขที่นั่งสอบของผู้เข้าสอบติดอยู่ ให้ผู้
เข้าสอบทุกคนอ่านกติกาข้อสอบอย่างละเอียดรอบคอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
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8. ผู้สมัครสอบ จะทำข้อสอบ จำนวน 300 ข้อ แบ่งเป็น 2 วัน แต่ละวันสอบ 2 ชุด แต่ละชุดมีข้อสอบจำนวน 
75 ข้อ ใช้เวลาสอบชุดละ 105 นาที การสอบชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ในแต่ละวัน มีเวลาพัก 15 นาที ในขณะที่
สอบ ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องสอบ  จึงควรทำกิจธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ 
** สำหรับผู้สอบประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม ในวันที่ 15 มกราคม 2566 หลังการสอบชุดที่ 2 
มีการสอบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลาในสอบ 60 นาที 

9. กรณีที่มีข้อสงสัย ห้ามสอบถามผู้สมัครสอบคนอ่ืน ให้ยกมือและสอบถามผู้คุมสอบ 
10. ห้ามนำหรือคัดลอกข้อสอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบออกจากห้องสอบไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ โดย

เด็ดขาด  
11. หากมีการกระทำใดที่ไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติข้างต้น หรือส่อเจตนาทุจริต ประธานคณะทำงานคุมสอบ จาก 

ศ.ป.ท. จะบันทึกไว้ที ่กระดาษบันทึก หรือโดยวิธีที ่ผู ้เข้าสอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และส่งบันทึกมายัง
อนุกรรมการบริหารการสอบ พิจารณาตามบทลงโทษ 
กำหนดบทลงโทษดังนี้ 

  1. ไม่ประกาศผลการสอบในวิชานั้น ๆ  
  2. ส่งชื่อผู้ฝ่าฝืนให้สถานศึกษาต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัย 

หากการกระทำส่งผลกระทบโดยรวมต่อระบบการจัดสอบ จะส่งเรื่องมายังคณะกรรมการบริหาร ศ.ป.ท. ให้
พิจารณาการสอบครั้งน้ันเป็นโมฆะ หรือ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย  

 
ชุดข้อสอบ ประกอบไปด้วย 

1. การสอบเพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน  
มีข้อสอบ 4 ชุด คือ B1, B2 สอบในวันที่ 14 มกราคม 2566 
และ B3, B4 สอบในวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลาในการจัดสอบคือ 08.35 – 12.20 น. 

2. การสอบเพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 
 มีข้อสอบ 4 ชุด คือ C1, C2 สอบในวันที่ 14 มกราคม 2566  
 และ C3, C4 สอบในวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลาในการจัดสอบคือ 13.35 - 17.20 น. 

3.  การสอบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 
  มีข้อสอบ 1 ชุด คือ L สอบในวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลาในการจัดสอบคือ 17.35-18.35 น. 

กำหนดระยะเวลา 
1.  การสอบข้อสอบชุด B1, B2, B3, B4 

 ประตูห้อง เปิดให้เข้า เวลา 8.00 น. 
 ข้อสอบชุด B1 หรือ B3 เปิดระบบ 8.35 น. ปิดระบบ 10.20 น. 
 พัก 10.20-10.35 น. 
 ข้อสอบชุด B2 หรือ B4 เปิดระบบ 10.35 น. ปิดระบบ 12.20 น. 
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2. การสอบข้อสอบชุด C1, C2, C3, C4 
 ประตูห้องเปิดให้เข้า เวลา 13.00 น. 
 ข้อสอบชุด C1 หรือ C3 เปิดระบบ 13.35 น. ปิดระบบ 15.20 น. 
 พัก 15.20-15.35 น. 
 ข้อสอบชุด C2 หรือ C4 เปิดระบบ 15.35 น. ปิดระบบ 17.20 น. 
 พัก 17.00-17.35 น. 

3. การสอบข้อสอบชุด L 
 ข้อสอบ เปิดระบบ 17.35 น. ปิดระบบ 18.35 น. 

 
 
 

 
 

ปัญหากรณีต่าง ๆ ในการสอบ จะนำเข้าพิจารณาช้ีขาดในที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหาร ศ.ป.ท. และการตดัสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่ส้ินสุด 


