
 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
 

ภาควิชา           ทันตกรรมหัตถการ    คณะทันตแพทยศาสตร์ 

สาขาวิชา    วิทยาเอ็นโดดอนต์                         แบบ ก 2      รหัสหลักสูตร 4 0 4 3   (ท าวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา) 
หลักสูตร   วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ                    

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. ส าเรจ็ปรญิญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยที่กระทรวงศึกษา หรือ ก.พ. รับรอง   

  2.   ได้คะแนนเฉลีย่ตลอดหลักสูตรการศึกษาไมต่่ ากว่า  2.5  ขึ้นไป 

 3.  ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยแล้ว (ให้แนบส าเนาพร้อมใบสมัคร) 
 4.   เคยปฏิบตัิงานในวิชาชีพทันตแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี นับจากวันท่ีได้รับใบบระกอบวิชาชีพจนถึง 
  วันเปิดเทอมต้นของปีการศึกษา  (ให้ย่ืนหลักฐานพร้อมใบสมัคร) 

 5.   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มสีิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาได้ 
 

ผู้สมัครต้อง น าเอกสารต่อไปนี้ส่งแนบพร้อมใบสมัครเพ่ือประกอบการพิจารณา  * หากเอกสารไม่ครบไม่มีสิทธิ์สอบ * 
1. ส าเนาบตัรประชาชน 

2. ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ต้ังแต่ 45 ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT/ITP ต้ังแต่ 450 ขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 

ต้ังแต่ 45 ขึ้นไป หรือ IELTS ต้ังแต่ 4.0 ขึ้นไป ให้ใช้ผลคะแนนทีม่ีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผล
คะแนนการทดสอบ ถึงวันประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก โดยคะแนนต้องมีอายุถึงวันที่คณะกรรมการบริหาร
คณะรับรองผลซึ่งใช้เวลาด าเนินการ 2 เดือนหลังประกาศผลสอบแล้ว (หากผลคะแนนสอบ CU-TEP ต้ังแต่ 
30 ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT/ITP 400 หรือ TOEFL iBT ต้ังแต่ 30 ขึ้นไป หรือ IELTS ต้ังแต่ 3.0 ขึ้นไปแต่
น้อยกว่าเกณฑ์ รับเข้าศึกษาแต่ต้องปฏิบัติตาม “ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.2557”ก่อนสอบวิทยานิพนธ์) 

4. ใบส่งตัวจากต้นสังกัด อนุมัติให้ลาเรียนเป็นเวลาอยา่งน้อย 2 ปี * (กรณรีับราชการ) 

5. หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากหัวหน้าหน่วยงาน 

    6. จดหมายรับรองผูส้มัคร (Recommendation) จากทันตแพทย์ทีไ่ม่ใช่หัวหน้าหน่วยงาน อย่างนอ้ย  1  ฉบับ 
 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

1.   สอบข้อเขียน ศุกร์  3  กุมภาพันธ ์ 2566 

  (09.00-12.00 น.) และ (13.00-14.00 น.)                               
 

ห้องประชุมสี  สริิสิงห ช้ัน 2 อาคารสมเด็จย่า 93 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ  

2.   สอบสัมภาษณ ์ พุธ  8  กุมภาพันธ ์ 2566 

(13.00 - 16.00 น.) 

 

ห้องประชุมท่านผู้หญิง อรุณี ราชากร  
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ  อาคารสมเด็จย่า 93 
ช้ัน 7  คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 



 

ที ่ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ  หรือ  
ที่ www.dent.chula.ac.th/grad 

 

  

หมายเหตุ: 

1.  ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องเป็นผู้ไมม่ีปัญหาสุขภาพท้ังด้านรา่งกายและจิตใจท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
ทันตแพทย์  ทั้งนี้  ผู้มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณต์้องส่งหลักฐานการตรวจสุขภาพและผลตรวจเอกซเรย์ปอดจากรพ.ของรัฐหรือ
เอกชนในวันที่สอบสัมภาษณ ์

2.  หลักสูตรมีการจัดเก็บคา่ธรรมเนียมการศึกษา  สอบถามได้ท่ีภาควิชาทันตกรรมหัตถการ  โทร. 02-2188795 

 

ขั้นตอนการสมัคร  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่  www.dent.chula.ac.th/grad เลือกหัวข้อ ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาและงานทะเบยีน 

2.  ช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท  ผ่านธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ช่ือบัญชี “คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ”  
สาขาสยามสแควร์   เลขท่ีบญัชี  026-2-70085-2   
3.  อัปโหลดหลักฐานการช าระค่าสมัครและเอกสารประกอบท้ังหมดเข้าสูร่ะบบรับสมัครออนไลน์ ภายในเวลา 23.59 น. ของวัน
สุดท้ายของการรับสมคัร 

 

การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระท าจะต้องถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมายจนถึงที่สดุ  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบตัหิรือกระท าผิดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนด หรือให้ข้อมูลอัน
เป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมลู  ผูน้ั้นจะถูกเพิกถอนสิทธ์ิในการเข้ารบัคัดเลือกครั้งนี้โดยทันที  แม้จะเป็นผู้มีรายชื่อในแบบรายชื่อผู้
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบณัฑติศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วก็ตาม 

 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ 

เร่ือง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th 

(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  ที่ภาควิชาทันตกรรมหตัถการ ภายในวันพุธ 8 กุมภาพันธ์ 2566) 
หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่รับเข้าศึกษา 

 
 
 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ          3  คน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน    วันพุธที ่1 กุมภาพันธ ์ 2566        

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที ่6 กุมภาพันธ ์ 2566        

ประกาศผลการสอบคัดเลือก        วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566      
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ ผศ.ทญ.ดร.ชุติมา ระติสุนทร 
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ  ชั้น 7 อาคารสมเด็จย่า  93  ระหว่างเวลา  09.00 - 16.00  น.  หรือ คุณส าลี  เหลาชัย    

โทร.0-2218-8795  หรือที่  operativedent_cu@hotmail.com 
 

 

ทั้งนี้  โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์   ครั้งท่ี  ……../…………   วันท่ี …………/………….........…../……….... 
 

 

 

(ลงนาม)……………………………………………..   (ลงนาม) …………………………………………………….. 
          หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ                  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์      
   

 …………/……………./……………..                 …………/……………../……………... 


