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รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
 
 ภาควิชา ทันตกรรมประดิษฐ์                                                                                คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 สาขาวิชา ทันตกรรมประดิษฐ์                                                      แบบ 1.1  2 9 6 6  ส ำหรับผู้ส ำเร็จปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) 
 หลักสูตร วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต   แบบ 2.1 2 9 6 8  ส ำหรับผู้ส ำเร็จปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์และเรียนรำยวิชำ) 

    แบบ 2.2 2 9 6 9  ส ำหรับผู้ส ำเร็จปริญญำตรี (ท ำวิทยำนิพนธ์และเรียนรำยวิชำ) 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

ผู้ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตที่จะเข้าศึกษา แบบ 1.1 รหัส 2966 
1. ส ำเร็จปริญญำวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมประดิษฐ์ จำกคณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  หรือ

มหำวิทยำลัยที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรองว่ำเทียบเท่ำ หรือ 
2. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำได้ 
ผู้ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตที่จะเข้าศึกษา แบบ 2.1 รหัส 2968 
1. ส ำเร็จปริญญำวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมประดิษฐ์ จำกคณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  หรือ

มหำวิทยำลัยที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรองว่ำเทียบเท่ำ และ 
2. ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม ตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 หรือ 
3. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำได้ 
ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตที่จะเข้าศึกษา แบบ 2.2 รหัส 2969 
1. ส ำเร็จปริญญำทันตแพทยศำสตรบัณฑิตเกียรตินิยม จำกคณะทันตแพทยศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หรือมหำวิทยำลัยที่

กระทรวงศึกษำธิกำรรับรองว่ำเทียบเท่ำ และ 
2. ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม ตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 หรือ 
3. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำได้ 
ผู้สมัครต้องน าเอกสารต่อไปนี้ ส่งแนบพร้อมใบสมัครเพ่ือประกอบการพิจารณา  
1. ส ำเนำบัตรประชำชนหรือหนังสือเดินทำง พร้อมเซ็นต์ช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 
2. ส ำเนำใบคะแนนรำยวิชำ (Transcript) ในหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หรือ จำกสถำบันที่

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำหรือทันตแพทยสภำรับรองโดยข้อเสนอจำกรำชวิทยำลัยฯ พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง (ส ำหรับผู้ที่จะเข้ำศึกษำแบบ 2.2 ) 

3. ส ำเนำใบประกอบวิชำชีพทันตกรรม พร้อมเซ็นต์ช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง (ส ำหรับผู้ที่จะเข้ำศึกษำแบบ 2.1และแบบ2.2 ) 
4. ใบส่งตัวจำกต้นสังกัด อนุมัติให้ลำเรียนได้ (กรณีรับรำชกำร) 
5. ส ำเนำ คะแนนทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่ 67 ข้ึนไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 ข้ึนไป หรือ IELTS 

ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป ให้ใช้ผลคะแนนที่มีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับจำกวันรำยงำนผลคะแนนกำรทดสอบ ถึงวันประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 
(หำกผลคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไปแต่น้อยกว่ำเกณฑ์ 
รับเข้ำศึกษำแต่ต้องปฏิบัติตำม “ประกำศจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัเรือ่งเกณฑ์คะแนนทดสอบควำมรูค้วำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำในหลักสูตรปริญญำดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญำมหำบัณฑิต พ.ศ.2557” ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ)  พร้อม
เซ็นต์ช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง หำกไม่มีผลคะแนน จะขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมกำรในกำรพิจำรณำกำรรับเข้ำ 

6. หลักฐำนกำรช ำระเงิน ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 1000 บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน) 



2 
 

ที่ www.dent.chula.ac.th/grad 

* หำกเอกสำรไม่ครบ ไมม่ีสิทธ์ิสอบ * 
 

รับสมัครต้ังแต่วันที ่1 พฤศจิกายน 2564   ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564    
วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภำษณ์ 13 ธันวำคม 2564 
(09.00- 12.00 น.) 

ห้องประชุมภำควิชำทันตกรรมประดิษฐ์ 
อำคำร 5 ชั้น 4 หรือ ผ่ำนระบบออนไลน์ (จะ
ประกำศให้ทรำบภำยหลัง) 

หมายเหตุ :  
1. ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต้องเป็นผู้ไม่มีปัญหำสุขภำพทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบ
วิชำชีพทันตแพทย์  ท้ังนี้  ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ตอ้งส่งหลักฐำนกำรตรวจสขุภำพและผลตรวจเอกซเรย์ปอดจำกรพ.ของรัฐหรอื
เอกชน ในวันท่ีสอบสัมภำษณ์ 
2. หลักสูตรมีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำพิเศษเพิ่มเติมจำกค่ำลงทะเบียนเรียน สอบถำมได้ที่ นำงสำวอรอนงค์ น ้ำค ำ    
ภำควิชำทันตกรรมประดิษฐ์ อำคำรทันตกรรม 5 ช้ัน4 คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โทร. 02-218-8532 
3. ข้ันตอนกำรสมัคร   
    3.1 ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.dent.chula.ac.th/grad เลือกหัวข้อ ข่ำวรับสมัครเข้ำศึกษำและงำนทะเบียน 

3.2 ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 1,000 บำท ผ่ำนธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ช่ือบัญชี  
“คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ” สำขำสยำมสแควร์ เลขท่ีบัญชี 026-2-70085-2      
     3.4 ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐำนกำรช ำระค่ำสมัครและเอกสำรประกอบท้ังหมด (ระบุหลักสูตร สำขำวิชำและรหัสหลักสูตร
หน้ำซอง) ส่งด้วยตนเอง หรือ ทำงไปรษณีย์ที่ ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ ชั้น 10 อำคำรทันตแพทยศำสตร์เฉลิมนวมรำช 80        
เลขท่ี 34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 (ถือวันท่ีที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำไมเ่กิน 1 วัน 
หลังวันสุดท้ำยของกำรรับสมัครทำงไปรษณีย์) 

 

กำรให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือกำรปลอมแปลงเอกสำรเป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ผู้กระท ำจะต้องถูกด ำเนินคดีตำม
กฎหมำยจนถึงที่สุด  หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติหรือกระท ำผิดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด หรือให้ข้อมูลอัน
เป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูล  ผู้นั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในกำรเข้ำรับคัดเลือกครั้งนี้โดยทันที แม้จะเป็นผู้มีรำยชื่อในแบบรำยชื่อผู้
ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย แล้วก็ตำม 

 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ 
เร่ือง  การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมคัรได้ที่  www.atc.chula.ac.th 

(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ที่ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์  ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564) 

 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ           3-5   คน   

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  10 ธันวำคม 2564 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือก            จะแจ้งภำยหลัง 
 

 * ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อ รำยงำนตัวได้ตั้งแต่วันท่ีประกำศผลสอบจนถึงไม่เกิน 3 วันท ำกำรภำยหลังจำกวันประกำศผลสอบ  
หำกไม่มำรำยงำนตัว จะถือว่ำสละสิทธ์ิ ทำงภำควิชำฯจะเรียกผู้สอบได้ในอันดับถัดไป 
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ทั้งนี้  โดยมติคณะกรรมกำรบริหำรคณะทันตแพทยศำสตร์ ครั้งที่  ........../....................   วันท่ี ………………………………………… 

 

 
(ลงนำม) …………………………….......………...      (ลงนำม) …………………………………………. 
               (ผศ.ทพญ.ดร.อรพินท์ โคมิน)                                              (ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยำนนท)์ 
 หัวหน้ำภำควิชำทันตกรรมประดิษฐ์                       คณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์ 
 …………/……………./……………..         …………/……………../……………... 
  
  

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที ่นางสาวอรอนงค์ น ้าค า  
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ อาคารทันตกรรม 5 ชั้น4 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

โทร. 02-218-8532 


