ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่ อง ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าฝึ กอบรม
“ หลักสู ตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสู ตร 1 ปี ) ” ประจาปี การศึกษา 2561
*****************************************************
ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึ กอบรม
“ หลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี ) ” ประจาปี การศึกษา 2561 ดังนี้

ระเบียบการรับสมัคร
1. กาหนดการต่ าง ๆ
1.1 ขอใบสมัครด้วยตนเองที่
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 3 มกราคม - 30 มีนาคม 2561
หรื อดาวน์โหลด จาก http://www.dent.chula.ac.th
1.2 ยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ)
วันที่ 3 มกราคม - 30 มีนาคม 2561
หรื อทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
1.3 ตรวจรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ในการสอบ และดูสถานที่สอบทางเว็บไซต์ วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561
1.4 สอบข้อเขียน
วันศุกร์
ที่ 20 เมษายน 2561
1.5 ประกาศผลสอบข้อเขียน
วันพุธ
ที่ 25 เมษายน 2561
1.6 สอบสัมภาษณ์
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561
1.7 ประกาศผลสอบผูม้ ีสิทธิ์เข้าฝึ กอบรม
วันศุกร์
ที่ 4 พฤษภาคม 2561
1.8 รายงานตัว ลงทะเบียนเรี ยน มอบตัวและชาระเงิน
วันศุกร์
ที่ 11 พฤษภาคม 2561
1.9 เรี ยนปรับพื้นฐาน
วันพุธที่ 30 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
1.10 เปิ ดการศึกษา
วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561
2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
2.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรื อ เทียบเท่า) และมีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
2.2 อายุครบ 18 ปี บริ บูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริ บูรณ์ นับถึงวันปิ ดรับสมัคร
2.3 สัญชาติไทย
2.4 มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรงและจิตใจสมบูรณ์ ปราศจากโรคอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ไม่มีความพิการหรื อผิดปกติดา้ นร่ างกายและจิตใจจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่หรื อประกอบวิชาชีพได้
2.5 ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา และประพฤติผดิ วินยั อย่างร้ายแรง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยความประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ
หมายเหตุ : - ผูท้ ี่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ขา้ งต้น ให้เขียนบันทึกข้อความแนบท้ายซึ่งอาจได้รับการพิจารณาให้
เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ่วย
ทันตแพทย์
- ถ้ ามีการตั้งครรภ์ ระหว่ างฝึ กอบรมต้องลาพักการศึกษา

3. การสมัคร
3.1 ใบสมัครสามารถ ดาวน์ โหลด ได้จาก http://www.dent.chula.ac.th
3.2 กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3.3 สมัครด้วยตนเอง หรื อ ลงทะเบียนทางไปรษณีย์
3.4 ถ้าสมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่ งใบสมัครพร้ อมหลักฐานต่ าง ๆ ตามที่กาหนด (ข้ อ4) ตั้งแต่ วนั ที่ 3 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 30 มีนาคม 2561 (ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณี ยต์ น้ ทางเป็ นสาคัญ หากพ้นกาหนด จะไม่พิจารณาใบสมัคร)
โดย ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ มาที่

สานักงานโครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
อาคารสมเด็จย่ า 93 ชั้น 12 ห้ อง 1208
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
4. หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัครประจาปี การศึกษา 2561 พร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
4.2 สาเนาใบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุ งไทย
4.3 ใบรับรองวุฒิการศึกษา
4.3.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว ใช้สาเนาประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา หรื อ สาเนาใบแสดงผลการศึกษาที่แสดง
ว่าได้สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า จานวน 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.3.2 สาหรับผู้กาลังรอผลการสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่ า ใช้หนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษา
ระบุวา่ จะสาเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปี การศึกษา 2560 จานวน 1 ชุด (มีใบแสดงผลการศึกษาระบุเกรดเฉลีย่ สะสม
5 ภาคการศึกษา)
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน (ลงนามรับรองความถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ)
4.5 สาเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ)
4.6 รู ปถ่ายสี หรื อขาวดาหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รู ป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสมัคร) พร้อมเขียน
ชื่อ-นามสกุล หลังรู ป (ติดในใบสมัคร 1 รู ป)
4.7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
5. การชาระเงินค่ าสมัคร
5.1 ถ้าสมัครด้วยตนเอง ให้ชาระเงินเป็ นเงินสด (ห้อง 510 ชั้น 5 ตึกสมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
- ค่าสมัครสอบ
200 บาท
- ค่าธรรมเนียมการสอบ
300 บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น
500 บาท (ห้ าร้ อยบาทถ้ วน)
หรื อ
5.2 ถ้าสมัครลงทะเบียนทางไปรษณี ย ์ ให้ชาระเงิน จานวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดย โอนเงิน เข้า

บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
“คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสู ตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์”
เลขทีบ่ ัญชี 052-0-05326-5 (โดยโอนเงินผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคารเท่ านั้น)

*** ค่ าธรรมเนียมธนาคารผู้สมัครเป็ นผู้รับผิดชอบ ***
(ควรถ่ ายสาเนาใบโอนเงินเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน)
หมายเหตุ ผูส้ มัครที่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบหรื อไม่เข้าสอบ เงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบ (ข้อ 5.1)
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่ คนื ให้ ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
6. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ตรวจสอบได้ที่ http://www.dent.chula.ac.th , บอร์ดติดประกาศที่โถงทางเดินหน้า
ลิฟท์ ชั้น 1 ตึกสมเด็จย่า 93 และบอร์ดหน้าประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ตึกสมเด็จย่า 93
7. การสอบข้ อเขียน
7.1 วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ห้องเรี ยน 508 ชั้น 5 และห้องเรี ยน 609 , 610 ชั้น 6 ตึกทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
7.2 วิชาที่สอบ
7.2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
7.2.2 ภาษาอังกฤษ
7.2.3 ความรู ้ทวั่ ไป (วิทยาศาสตร์สุขภาพ ความรู ้เบื้องต้นทางทันตกรรม ภาษาไทย-คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน)
8. ข้ อปฏิบัตใิ นการสอบข้ อเขียน
8.1 แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตร/เอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ซ่ ึงมีรูปถ่ายและเลขประจาตัว 13 หลักต่อ
คณะกรรมการคุมห้องสอบ
8.2 เข้าห้องสอบให้ตรงตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด ไม่อนุญาตให้ผสู ้ อบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่ ม
สอบผ่านไป 15 นาที และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบภายใน 1 ชัว่ โมง นับจากเวลาที่กาหนดสอบ
8.3 ต้องแต่งกายด้วยเครื่ องแบบนักเรี ยนหรื อเครื่ องแบบนักศึกษาหรื อแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ
8.4 เตรี ยมเครื่ องเขียน ดินสอ 2B ยางลบ ที่เหลาดินสอ ปากกา น้ ายาลบคาผิด มาให้พร้อม
8.5 ห้ามนากระดาษใดๆ วิทยุคมนาคม วิทยุติดตามตัว เครื่ องมือสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยคิดคานวณ เช่น
เครื่ องคิดเลข นาฬิกาที่ใช้คานวณได้ ไม้บรรทัดที่มีสูตรต่างๆ และ ฯลฯ เข้าห้องสอบโดย เด็ดขาด ถ้าฝ่ าฝื นจะไม่ตรวจ
กระดาษคาตอบในรายวิชานั้น
8.6 ห้ามคัดลอกข้อสอบหรื อกระดาษข้อสอบและกระดาษคาตอบออกนอกห้องสอบ
8.7 หากพบว่าผูเ้ ข้าสอบทุจริ ตไม่วา่ กรณี ใด ๆ คณะกรรมการคุมสอบคัดเลือกจะตัดสิ ทธิ์ในการสอบคัดเลือกของผูน้ ้ นั
ตลอดไป

9. ประกาศรายชื่อผู้ทผี่ ่านการสอบข้ อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลสอบข้อเขียน (รายชื่อผูม้ ีสิทธ์สอบสัมภาษณ์) วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.dent.chula.ac.th , บอร์ดติดประกาศที่โถงทางเดินหน้าลิฟท์ ชั้น 1 ตึกสมเด็จย่า
93 และบอร์ดหน้าประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ตึกสมเด็จย่า 93
10. การสอบสัมภาษณ์
10.1 วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ห้องเรี ยน 823 , 824 , 825 , 826 , 827 , 828 ชั้น 8 ตึกทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
10.2 แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตร/เอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ซ่ ึงมีรูปถ่ายและเลขประจาตัว 13
หลักต่อคณะกรรมการคุมห้องสอบสัมภาษณ์ ถ้าไม่มีบตั รดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบสัมภาษณ์
10.3 แสดงใบรับรองแพทย์ และผลการเอ็กซเรย์ปอดกับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
11. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ าฝึ กอบรม
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าฝึ กอบรม วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.dent.chula.ac.th ,บอร์ดติดประกาศที่โถงทางเดินหน้าลิฟท์ ชั้น 1 ตึกสมเด็จย่า 93
และบอร์ดหน้าประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ตึกสมเด็จย่า 93
12. การรายงานตัว และลงทะเบียนเรียน
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ่วยทันตแพทย์ ประจาปี การศึกษา 2560 รายงานตัว และลงทะเบียน
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19
ตึกบรมนาถศรี นคริ นทร์ และให้ปฏิบตั ิดงั นี้
12.1 ประชุมผูป้ กครอง (ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร)
12.2 ผูป้ กครองหรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย โดยมีหนังสื อแสดงความยินยอมอย่างเป็ นทางการ
จากผูป้ กครองแท้จริ ง พร้อมสาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน (ลงนามรับรองความถูกต้องด้วย
ตนเองทุกฉบับ)
12.3 นักเรี ยนนาประกาศนียบัตร หรื อ ระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าได้สาเร็ จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่าฉบับจริ ง พร้อมสาเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
12.4 ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
25,000 บาท
- ค่าประกันของเสี ยหาย
1,000 บาท
(เงินค่าประกันของเสี ยหายจะคืนให้เมื่อจบการฝึ กอบรม หรื อได้รับการอนุมตั ิให้ลาออก และไม่ได้ทาของเสี ยหาย)
- ค่าหนังสื อ
3,000 บาท
12.5 เตรี ยมวัดตัวและตัดชุดนักเรี ยน พร้อมชาระเงิน
12.6 ชาระค่าบัตรนักเรี ยน
70 บาท
12.7 ชาระค่าบัตรประจาตัวผูป้ ่ วย
30 บาท
รวมทั้งสิ้น

29,100 บาท

13. เงินรางวัลการศึกษา
รางวัลการศึกษาสาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรมที่มีผลการเรี ยนดี ตั้งใจปฏิบตั ิงานและความประพฤติดี จานวน 3 รางวัล
จานวน 5,000 บาท โดยจะมอบให้ในวันที่รับประกาศนียบัตร และมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าทางานใน
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. สวัสดิการสุขภาพ
ผูท้ ี่ผา่ นการสอบคัดเลือกให้เข้าอบรมในหลักสูตรฯ มีสิทธิ์ได้รับการฉี ดวัคซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบบี วัคซีน
ป้ องกันไข้หวัดใหญ่ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
15. หลักสู ตรการศึกษา
15.1 หลักสูตรฝึ กอบรมฯ นี้ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา
15.2 เรี ยนปรับพื้นฐาน วันพุธที่ 30 และวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
15.2 ระยะเวลาในการฝึ กอบรม ตั้งแต่ วนั ที่ 4 มิถุนายน 2561 - ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
15.3 ผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กอบรมครบหลักสูตร 1 ปี จะได้รับวุฒิการศึกษา “ ประกาศนียบัตรผูช้ ่วยทันตแพทย์ ” จากทันตแพทย
สภาร่ วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16. วันและเวลาเรียน
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
17. เครื่องแบบชุดนักเรียน
นักเรี ยนผูช้ ่วยทันตแพทย์ ต้องแต่งกายตามแบบที่หลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กาหนดและต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างเคร่ งครัด
18. ทีพ่ กั
ทางหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ่วยทันตแพทย์ ไม่มีหอพักสาหรับนักเรี ยน
19. การติดต่อสอบถาม
สานักงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ่วยทันตแพทย์ ชั้น 12 ห้อง 1208 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรี ดูนงั ต์ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
1. นางอริ ยา จันทร์ขจร โทรศัพท์ 02-218-8762 (ในเวลาราชการ)
2. นางสาวอารี รัตน์ เทศขา โทรศัพท์ 02-218-8858 (ในเวลาราชการ)
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง)
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
อย่าหลงเชื่อผูท้ ี่แอบอ้างว่า สามารถฝากเข้ารับการฝึ กอบรมได้ โดยเรี ยกร้องค่าใช้จ่ายนอกเหนือ จากที่
ประกาศ ไว้ ถ้าพบหลักฐานจะถูกตัดสิ ทธิ์การเข้าฝึ กอบรม ส่วนผูท้ ี่แอบอ้างจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย และ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น

