
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 

 

ภาควชิา  
สาขาวชิา 

ทันตกรรมส ำหรับเด็ก 

ทันตกรรมส ำหรับเด็ก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

หลักสูตร วิทยำศำสตรมหำบณัฑติ 

 

 แผน ก แบบ ก2 รหัสหลักสตูร 
    

ส ำหรบัผู้ส ำเรจ็ปริญญำตรี(ท ำวิทยำนิพนธ์
และเรียนรำยวิชำ) 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. ส ำเร็จปริญญำทันตแพทยศำสตรบัณฑิต จำกคณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หรือมหำวิทยำลัยอื่น ๆ

ที่ทันตแพทยสภำรับรอง และมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

2. เป็นผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม ตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 

3. ปฏิบัติงำนทำงทันตกรรมมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี (นับถึงวันสุดท้ำยของกำรสมัคร) 

4. คณะกรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มสีิทธ์ิสมัครเข้ำศึกษำได้ 
ผู้สมัครต้อง น าเอกสารต่อไปนี้ส่งแนบพร้อมใบสมัครเพ่ือประกอบการพิจารณา  * หากเอกสารไม่ครบไม่มีสิทธิ์สอบ * 

1. ส ำเนำบตัรประชำชน 

2. ใบคะแนนรำยวิชำ (Transcript) ระดับทันตแพทยศำสตรบัณฑิต 

3. ผลคะแนนภำษำอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่ 45 ข้ึนไป หรือ TOEFL PBT/ITP ตั้งแต่ 450 ข้ึนไป หรือ TOEFL iBT 

ตั้งแต่ 45 ข้ึนไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป ใหใ้ช้ผลคะแนนที่มอีายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผลคะแนน
การทดสอบ ถึงวันประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก โดยคะแนนต้องมีอายุถึงวันที่คณะกรรมการบริหารคณะ
รับรองผลซึ่งใช้เวลาด าเนินการ 2 เดือนหลังประกาศผลสอบแล้ว (หำกผลคะแนนสอบ CU-TEP ตัง้แต่ 30 ข้ึนไป 
หรือ TOEFL PBT/ITP ตั้งแต่ 400 ข้ึนไป หรือ TOEFL iBT ตั้งแต่ 32 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไปแต่น้อย
กว่ำเกณฑ์ รับเข้ำศึกษำแตต่้องปฏบิัติตำม “ประกำศจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงภำษำ อังกฤษส ำหรับผูเ้ข้ำศึกษำในหลักสูตรปรญิญำดุษฎีบณัฑติและหลักสูตรปริญญำมหำบณัฑติ 
พ.ศ.2557” ก่อนสอบวิทยำนิพนธ์) 

4. ใบส่งตัวจำกต้นสังกัด อนุมัติให้ลำเรียนเป็นเวลำอยำ่งน้อย 2 ปี * (กรณรีับรำชกำร) 

5. หนังสือรับรองประสบกำรณ์กำรท ำงำนจำกหัวหน้ำหน่วยงำน 

6. จดหมำยรับรองผูส้มัคร (Recommendation) จำกทันตแพทย์ทีไ่มใ่ช่หัวหน้ำหน่วยงำน อย่ำงน้อย  1  ฉบับ 
 

รับสมัครต้ังแต่  วันที่  6  ธันวาคม 2565  ถึงวันที่ 17 มกราคม 2566   
วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. สอบข้อเขียน 
วันอังคำรท่ี  24  มกรำคม  2566 

(08.30 -12.00 น.) 
ติดตำมประกำศของภำควิชำฯ  

2. สอบปฏิบัติ 
วันอังคำรท่ี  24  มกรำคม  2566 

(13.00-16.00 น.) 
ติดตำมประกำศของภำควิชำฯ 

3. สอบสัมภำษณ์ 
วันพฤหัสบดีท่ี  26  มกรำคม  2566 

 (08.00 -12.00 น.) 
ติดตำมประกำศของภำควิชำฯ 

หมายเหตุ  
1. ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต้องเป็นผู้ไม่มีปัญหำสุขภำพท้ังด้ำนร่ำงกำยและจิตใจท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพทันต

แพทย์  ท้ังนี้  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ต้องส่งหลักฐำนกำรตรวจสุขภำพและผลตรวจเอกซเรย์ปอดจำกรพ.ของรัฐหรือเอกชน ในวันท่ี 



ทีภ่ำควิชำทันตกรรมส ำหรับเด็ก หรือ 

ที่ www.dent.chula.ac.th/grad 

สอบสัมภำษณ์ 
2. หลักสูตรมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมจากค่าลงทะเบียน ปีละ 100,000 บาท  สอบถามได้ที่ภาควิชาทันตกรรม

ส าหรับเด็ก  โทร. 02-2188906  

3. ขั้นตอนกำรสมัคร : หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำทันตกรรมส ำหรับเด็ก    
3.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ท่ี  www.dent.chula.ac.th/grad เลือกหัวข้อ ข่ำวรับสมัครเข้ำศึกษำและงำนทะเบียน 

3.2 ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 1,000 บำท ผ่ำนธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ชื่อบัญชี “คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ” 
สำขำสยำมสแควร์ เลขท่ีบัญชี 026-2-70085-2      

3.3 อัปโหลดหลักฐำนกำรช ำระค่ำสมัครและเอกสำรประกอบท้ังหมดเข้ำสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ ภำยในเวลำ 23.59 น. ของวัน
สุดท้ำยของกำรรับสมัคร 

 

กำรให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือกำรปลอมแปลงเอกสำรเป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ผู้กระท ำจะต้องถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำย
จนถึงท่ีสุด   หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติหรือกระท ำผิดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือจงใจ
ปกปิดข้อมูล  ผู้น้ันจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในกำรเข้ำรับคัดเลือกครั้งน้ีโดยทันที  แม้จะเป็นผู้มีรำยชื่อในแบบรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำ
ศึกษำในระดบับัณฑิตศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย แล้วก็ตำม 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ 

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

(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) พร้อมใบสมัคร หรือภายในวันที่ 24 มกราคม 2566 มิฉะนั้นจะไม่มสีิทธิ์สอบ) 

หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่รับเข้าศึกษา 
 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ                 5  คน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน      วันศุกร์ที่ 20 มกรำคม 2566    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    วันพุธที่ 25 มกรำคม 2566 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก               วันอังคำรที ่31 มกรำคม 2566    
 

ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัวได้ต้ังแต่วันที่ประกาศผลสอบจนถึงไม่เกิน 3 วันท าการภายหลังจากวันประกาศผลสอบ   
หำกไม่มำรำยงำนตัวจะถือว่ำสละสิทธ์ิ ภำควิชำทันตกรรมส ำหรับเดก็จะเรียกผูส้อบไดส้ ำรองในอันดับถัดไป 
 

 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่  รศ.ทญ.ดร. วลีรัตน์ ศุกรวรรณ 

หรือ ผศ.ทญ.ดร. วรรณกร ศรีอาจ ระหว่างเวลา  09.00-16.00 น.  ตึกทันตรักษ์วิจัย ชั้น 2 โทร. 0-2218-8906 

 

ทั้งนี้  โดยมติคณะกรรมกำรบริหำรคณะทันตแพทยศำสตร์   ครั้งที่    /      วันที่   

 

ลงนำม _________________________________                       ลงนำม _______________________________ 

 หัวหน้ำภำควิชำทันตกรรมส ำหรบัเด็ก                                              คณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์                   
_________/__________/__________                         _________/__________/__________  

http://www.atc.chula.ac.th/

