
    

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
Attachment of Admission Announcement 

 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
(หลักสูตรนานาชาติ) 
Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences   
(International Program) 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
Faculty of Dentistry 
 

แขนงวิชา : ปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม 
FIELD OF STUDY : PERIODONTOLOGY AND DENTAL IMPLANT 
     รหัสหลักสูตร :         3  8  6  7  ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาตรี 
     Program Code Scheme :  3  8  6  7  Applicant with DDS 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา/ Qualification of Applicants 
1. ส ำเร็จปริญญำทันตแพทยศำสตรบัณฑิต จำกคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยของรัฐ หรือ มหำวิทยำลัย 

อ่ืน ๆ ที่ ก.พ. หรือ ทันตแพทยสภำรับรองและมีผลกำรเรียนไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
Hold a Doctor of Dental Surgery degree from the University accredited by the Ministry of 
Education and/or the Dental Council of Thailand and have a academic record not lower than 
2.50 

2. ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทันตกรรมในประเทศนั้น ๆ ของผู้เข้ำศึกษำ และเคยประกอบอำชีพ 
ในสำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
Hold the dental license permitted in the country where the applicant graduated.  
Obtain at least one year of working experience in dental practice. 

3. ได้คะแนนทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ  CU-TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450  
ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป โดยให้ใช้ผลคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผลคะแนนการ
ทดสอบ ถึงวันประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก โดยคะแนนต้องมีอายุถึงวันที่คณะกรรมการบริหารคณะ
รับรองผลซึ่งใช้เวลาด าเนินการ 2 เดือนหลังประกาศผลสอบแล้ว (หำกได้ผลคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 30 
ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป อำจพิจำรณำรับเข้ำศึกษำแต่ต้องปฏิบัติตำม
เกณฑ์คะแนนทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษส ำหรับผู้เข้ำศึกษำในหลักสูตรปริญญำมหำบัณฑิต 
ตำม “ประกำศจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำในหลักสูตรปริญญำดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญำมหำบัณฑิต พ.ศ. 2557” ก่อนส ำเร็จ
กำรศึกษำ  
CU-TEP score of at least 45 or TOEFL (PBT or equivalent iBT) score of at least 450 or IELTS 
score of at least 4.0 taken within 2 years. The examination scores must not exceed 
more than 2 years since the report date until the announcement of exam results.  
The test scores must be valid for at least 2 months in order to be approved by the 
Faculty Executive Committee. (Applicants with CU-TEP score of at least 30 or TOEFL score of 
at least 400 or IELTS score of at least 3 may be admitted to the program but they have to 
meet the language proficiency requirement of the graduate school before graduation.)     

4. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตำมประกำศซึ่งบัณฑิตวิทยำลัยจะประกำศให้ทรำบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมกำร
บริหำรหลักสูตร/แขนงวิชำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรคณะพิจำรณำแล้วเห็นสมควร 



    

ให้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำได้  
Possess qualifications complied with those announced by the Graduate College (to be 
announced yearly). The Program Administrative Committee reserves the rights to consider 
other qualifications that deem appropriate to be eligible for admission application. 
 

เอกสารการสมัคร/ Application documents  

1. ส ำเนำใบรับรองวุฒกิำรศึกษำ  ส ำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำ ( transcript) ปริญญำทันตแพทยศำสตรบัณฑิต  
จำกมหำวิทยำลัยของรัฐ หรือ มหำวิทยำลัยอื่นๆ ที่ ก.พ. หรือ ทันตแพทยสภำรับรอง (ผู้สมัครลงนำมรับรอง
ส ำเนำเอกสำร) 
Certified copy of degree certificate. A certified copy of academic transcript stating the  
graduation with Doctor of Dental Surgery degree from the University accredited by the Ministry 

of Education and/or the Dental Council of Thailand, and any higher degree(s) in dentistry. 

(Certified copy with applicant’s signature is acceptable) 

2. ส ำเนำผลคะแนนภำษำอังกฤษที่มีอำยุไม่เกิน 2 ปี (ผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำเอกสำร)  ไมร่ับพิจำรณำผู้สมัคร 

ทีไ่ด้ผลคะแนน CU-TEP น้อยกว่ำ 30 หรือ TOEFL น้อยกว่ำ 400 หรือ IELTS น้อยกว่ำ 3.0  

Result of English Proficiency test taken within 2 years (Certified copy with applicant’s signature 

is acceptable). Applicants who obtain the CU-TEP score less than 30, TOEFL less than 400, and 

IELTS less than 3.0 are not considered for admission. 

3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (ผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำเอกสำร)  
Copy of identity card or government identification card (Certified copy with applicant’s 
signature is acceptable) 

4. ส ำเนำใบอนุญำตกำรประกอบวิชำชีพทำงทันตกรรม (ผู้สมัครลงนำมรับรองส ำเนำเอกสำร) 
Certified copy of dental practice permit. (Certified copy with applicant’s signature is 
acceptable). 

5. หนังสือรับรองประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงทันตกรรมอย่ำงน้อยหนึ่งฉบับ 

At least one reference letter of working experience in dental practices.  



    

แขนงวิชา : ปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม 
FIELD OF STUDY : PERIODONTOLOGY AND DENTAL IMPLANT 
 

รับสมัครตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  3  มีนาคม  2566 
Application period is 1 February through 3 March 2023 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ 
Test Date and Time (Bangkok 

time) 

สถานที่สอบ 

Test Subject Location 

1.    สอบข้อเขียน  
     Written examination 

 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 

 (เวลำ 09.00-12.00 น.) 
March 24, 2023 

(Time 9.00 - 12.00 AM.) 

ห้องประชุมรฦกคุณ ชั้น 2 
อำคำรบรมนำถศรีนครินทร์ 

คณะทันตแพทยศำสตร์  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

Raluk khun Meeting Room 
Boromnajsrinakharindra Building 

,Floor 2 Faculty of Dentistry 
Chulalongkorn University 

 
2.    สอบสัมภำษณ์ 
      Interview 

วันพุธที่  5 เมษายน 2566 
(เวลำ 13.00 น. - 16.00 น.) 

APRIL 30, 2023 
(Time 13.00 - 16.00 PM.) 

 

ห้องท่ำนผู้หญิงเพ็ชรำ  เตชะกัมพุช 
อำคำรสมเด็จย่ำ 93  ชั้น 11 

คณะทันตแพทยศำสตร์  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

Thanpuying Arunee Rachakorn 
room, 7th floor Somdejya 93 

Building 
 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ 
เร่ือง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th 
ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่ภาควิชาปริทันตวิทยา ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566 

Applicants who do not have a report of English test score and would like to take CU-TEP test, 
please find information and register for the test www.atc.chula.ac.th 

(Please submit your report of English test score on MAY 3, 2023) 
 

 จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ                 6 คน   
Expected Enrollment Number:     6  persons 
**(รับผ่ำนมหำวิทยำลัยโดยตรง 1 - 2 คน และรับจำกผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกวุฒิบัตรทันตแพทยสภำ 4 - 5 คน)** 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน     17  มีนาคม  2566 

     Notification of eligible candidate        March 17, 2023 
For Written examination 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์     29  มีนาคม  2566  

      Notification of eligible candidate        March 29, 2023 
กรุ๊ป Line ผู้สมคัรเข้ำศึกษำต่อ ภำควิชำฯ ที่ หรือ    
หรือที่ www.dent.chula.ac.th/grad  
 

 

 



    

     for interview     

 ประกาศผลการสอบคัดเลือก            10  เมษายน  2566 
Notification of interview result  April 10, 2023 
 

 

ขั้นตอนการสมัคร/ Application procedure 
1. กรอกและพริ้นใบสมัครที่ www.register.gradchula.com   เลือกหัวข้อ  

Fill and print the online application form at www.register.gradchula.com   Menu Register > login to 
your account 

2. Upload PDF file all documents 
3. ช ำระค่ำธรรมเนยีมกำรสมคัร 1,000 บำท  ผ่ำนธนำคำรกสกิรไทยจ ำกัด (มหำชน) ช่ือบญัชี “คณะทันตแพทยศำสตร์ จฬุำฯ”   
       สำขำสยำมสแควร์ เลขที่บัญชี  026-2-70085-2   
       Pay the application fee of 1,000 Baht via Kasikornbank Public Company Limited, Siam square branch, account      
       number  026-2-70085-2      
4. ส่งใบสมคัร หลักฐำนกำรช ำระคำ่สมคัรและเอกสำรประกอบทั้งหมด (ระบุหลักสตูรและแขนงวิชำหนำ้ซอง) ส่งด้วยตนเองหรือทำง

ไปรษณีย์ที่ ส ำนักงำนบณัฑติศกึษำ ช้ัน10 อำคำรทันตแพทยศำสตร์เฉลมินวมรำช 80 คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั ถนนอังรดีูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ถือวนัที่ท่ีท ำกำรไปรษณีย์ตน้ทำงประทับตรำไม่เกิน 1 วัน หลังวัน
สุดทำ้ยของกำรรับสมคัรทำงไปรษณยี์) 
Send application form, pay-in slip and all documents by hand or via mail service to “Graduate Study Office, 10th 
floor Chalermnavamaraj  80 Building, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, 34 Henri-Dunant Road, 

Pathumwan Districts, Bangkok 10330” (postal stamp of Date 3 March 2023  is considered the deadline).  
 

** กำรให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือกำรปลอมแปลงเอกสำรเป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ผู้กระท ำจะต้องถูกด ำเนินคดี 
ตำมกฎหมำยจนถึงที่สุด  หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติหรือกระท ำผิดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด หรือให้ข้อมูล 
อันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล  ผู้นั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในกำรเข้ำรับคัดเลือกครั้งนี้โดยทันที  แม้จะเป็นผู้มีรำยช่ือในแบบ
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย แล้วก็ตำม 
** Submitting false statements or falsifying documents is illegal and will result in prosecution of the 
wrongdoer. 
If subsequently discovered that the applicant does not meet the requirements or breach of contract or 
deliberately conceal data, the applicant will be automatically revoked the right to study at Faculty of 
Dentistry, Chulalongkorn University even if the applicant’s name appears on the list of successful 
applicants of the graduate study, Chulalongkorn University. 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายของหลักสูตร  

Course cost details 

1. ค่ำสมัครเขำ้ศึกษำ                        1,000 บำท  

    Admission fee              1,000 baht  

2. ค่ำเล่ำเรียนตลอดหลักสูตร          312,000 บำท   

   Tuition fees throughout the program     312,000 baht  

3. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตลอดหลักสูตร         280,000 บำท  

   Tuition fee throughout the program      280,000 baht  
 

 



    

หำกผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูม้ีสิทธ์ิสมัคร ติดต่อไดท้ี่ น.ส.ประภัส  วำรินทร ์
ภำควิชำปริทันตวิทยำ อำคำรสมเด็จย่ำ 93 ช้ัน 11  โทร. 02-218-8850   

E-mail : Prapus.V@chula.ac.th  หรือท่ี 
กรุ๊ป Line สมัครสอบPerioCU ภำควิชำฯ 

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact Miss.Prapus  Varin 
Department of Periodontology,  floor, 11 Somdet Ya Building 93  Tel: 02-218-8850  

E-mail : Prapus.V@chula.ac.th Or where 
Group Line, apply for the PerioCU, Department 

 

 

 

โดยมติคณะกรรมกำรบริหำรคณะทันตแพทยศำสตร์/Approved by the Faculty of Dentistry Executive Board 

ครั้งที/่ number................/...................    วันที่/ on......................................................................... 
 
 

(ลงนำม/Signed) .................................................                (ลงนำม/Signed).................................................... 
                   (รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์)                                 (ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยำนนท์) 
              Assoc. Prof. Dr. Pairoj Linsuwanont                             Prof. Dr. Pornchai Jansisyanont 

     ประธำนหลักสูตร/Program Director             คณบดี /Dean of the Faculty of Dentistry 
        …………../……………/…………….              …………../……………/…………….               

 

 


