
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 

Attachment of Admission Announcement 
 

หลักสูตร   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 
Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences (International Program) 
ภาควิชา      ทันตกรรมจัดฟัน     
Department of Orthodontics                                   

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
Faculty of Dentistry 

แขนงวิชา     ทันตกรรมจัดฟัน 
FIELD OF STUDY : Orthodontics 

รหัสหลักสูตร Program 
Code Scheme 

3 8 6 7 สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี 
Applicant with D.D.S. 

 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตร 3 ปี ประกอบด้วย 6   
ภาคเรียน และ  3 ภาคฤดูร้อน 
Curriculum Higher Graduate Diploma in Clinical Science (Orthodontics) is a 3-year curriculum which includes 6 
semesters and 3 summers 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/ Qualifications of Applicants 
1. สำเร็จปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า  แต้มเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.80 

Graduated in Doctor of Dental Surgery degree/equivalent to degrees from a university in Thailand or 
outside of Thailand accredited by the Ministry of Education/ the Office of the Civil Service Commission 
with the GPAX not less than 2.8, and holding the dental license permitted in the country where the 
applicant graduated. 

2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย (ให้ยื่นหลักฐานพร้อมใบสมัคร)   
เคยประกอบอาชีพในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2566 
(ให้ย่ืนหลักฐานพร้อมใบสมัคร)  
 Authorizing the dental license in the country where the applicants graduated and experiencing in 
dental practices at least I year from August 1, 2023. (Please submit evidence along with the 
application form) 

3. ได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่ 55 หรือ TOEFL ITP ตั้งแต่ 498 หรือ TOEFL 
iBT 60 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.7 ขึ้นไป โดยให้ใช้ผลคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบ 
ถึงวันประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก โดยคะแนนต้องมีอายุถึงวันที่คณะกรรมการบริหารคณะรับรองผลซึ่งใช้เวลา
ดำเนินการ 2 เดือนหลังประกาศผลสอบแล้ว  
Achievement in one of the official English language proficiency test scores that meet the following     
criteria: CU-TEP 5 5  or above TOEFL (Institutional Test Program: ITP) 4 9 8  or above TOEFL (Internet-
based Test: iBT) 60 or above IELTS 4.7 or above 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.  
คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/
แขนงวิชา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 
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 
to be  eligibility for admission application. 

 
  
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 

Application accepted from January 3rd - March 17th, 2023. 
วิชาที่สอบ 

Test Subject 
วันและเวลาที่ทำการทดสอบ 

Test Date and Time (Bangkok time) 
สถานที่สอบ 
Location 



 

1. สอบข้อเขียน วิชาเฉพาะทาง         
ทันตกรรมจัดฟัน (นำดินสอ 2B มาด้วย) 
Written examination on    
  Orthodontics  
  (Please Bring your own 2B pencil) 

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 
09.00 – 12.00 น. 

Tuesday April 4, 2023 
9:00 - 12:00  

ห้องประชุมสี สิริสิงห 
อาคารสมเด็จย่า 93  ชั้น 2 

See Sirisingha Auditorium 
2nd floor, Somdej Ya 93 Building 

2. สอบดัดลวด  
(เตรียมคีมดัดลวดที่ตนเองถนัดมาด้วย) 
Wire bending examination 
 (Please bring your own wire 
 Bending pliers) 

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 
13.30 – 15.00 น. 

Tuesday April 4, 2023 
13:30 - 15:00 

ห้องอเนกประสงค์  
อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 2 

Multipurpose Hall 
2nd floor, Somdej Ya 93 Building 

3. สอบสัมภาษณ์ 
The Interview examination 

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 
09.00 – 12.00 น. 

Monday April 10, 2023 
9:00 - 12:00 

ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน 
อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ ชั้น 15  
meeting room Department of 

Orthodontics, 15th floor,  
 Borommanard Srinakarin Building    

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 17 March 2023) 

 

• จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ    6 คน  
  Expected enrollment students     6 Persons 

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและดัดลวด  27 มีนาคม 2566  
  Announcement of eligible applicants for  March 27, 2023 
  written and wire bending examination   

• ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    7 เมษายน 2566  ที่ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน 
  Announcement of eligible applicants for  April 7, 2023  หรือท่ี 
  interview examinations               www.dent.chula.ac.th/ortho/ 

• ประกาศผลการสอบคัดเลือก    12 เมษายน 2566 
  Announcement of the selected applicants  April 12, 2023 
 

 
 

 
 
 
 
หมายเหต ุ

1.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ 
    วิชาชีพทันตแพทย์  ทั้งนี้  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องส่งหลักฐานการตรวจสุขภาพและผลตรวจเอกซเรย์ปอดจาก 
    โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ในวันที่สอบสัมภาษณ์ 
     Applicant with physical and mental conditions that cause difficulties during the practice are inadmissible. Eligible 

applicants for the interview must submit the medical examination documents and chest x-ray from the hospital on 
the date of interview. 

2.  หลักสูตรมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สอบถามได้ที่ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน โทร. 02-218-8932 
      For the tuition and fees, please contact Orthodontic department: call 02-218-8932. 

 
 



 

ขั้นตอนการสมัคร/ Application process   
    1. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ที่ www.dent.chula.ac.th/grad เลือกหัวข้อ ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาและงานทะเบียน 

        Fill out the online application form at www.dent.chula.ac.th/grad Select topic Register > Admission and 
Registration New    
    2.  ขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร  
         ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  ชื่อบัญชี  “คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ”   
สาขาสยามสแควร์  เลขที่บัญชี  026-2-70085-2 โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงิน 1,000 บาท และค่าสอบดัดลวด 500 บาท  
รวม 1,500 บาท                   
          Pay at the bank to the account named “Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University” Kasikorn Bank Public 
company Limited, Siam Square Branch, Account Number 026-2-70085-2. Admission fee 1,000 baht and wire bending 
examination fee 500 baht, totally 1,500 baht       
     3.   อัปโหลดหลักฐานการชำระค่าสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมดเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ ภายในเวลา 23.59 น. ของวัน
สุดท้ายของการรับสมัคร Upload all documents within 23.59 hrs the last day of application date  

เอกสารการสมัคร  
1. ใบสมัคร 

application 
2. ใบแจ้งการชำระเงิน 

Bill payment 
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง  

                     Copy of identity card or government identification card (certified by signature). 
4. สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนในระดับปริญญาตรี (Transcript) 1 ฉบับ พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง 

Certified copy of transcript of Bachelor’s degree. 
5. สำเนาผลสอบภาษาอังกฤษ ตามที่ได้ระบุไว้ใน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง 

                           Result of the official English language Proficiency test scores (Certified copy with signature is acceptable). 
6. สำเนาปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง 

Certified copy of diploma (D.D.S. or its equivalence) or qualification certificate. 
7. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย และเคยประกอบอาชีพในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2566 พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง 
Certified copy of dental practice permit. 

8. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 
                            Certificate of work experience 

9. หนังสือรับรองจากบุคคลที่ระบุชื่อในใบสมัคร (Recommender) 2 ฉบับ (มีแบบฟอร์มทั้งภาษาไทยและอังกฤษตาม
เอกสารแนบท้าย) 

10. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อ จากต้นสังกัด (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัด) 
Letter of leave permit for further education from the applicant’s original affiliation (for those with affiliation) 

  

** การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระทำจะต้องถูกดำเนินคดีตาม
กฎหมายจนถึงที่สุด  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกระทำผิดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือให้ข้อมูลอัน
เป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล  ผู้นั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้ารับคัดเลือกครั้งนี้โดยทันที  แม้จะเป็นผู้มีรายชื่อในแบบรายชือ่ผู้
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วก็ตาม 
** 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. 

 

**For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact Miss Korbua Pholkerd, 
Department of Orthodontics 15th floor, Borommanard Srinakarin Building   Tel: +662-218-8932 



 

 
Approved by the Faculty of Dentistry Executive Board Meeting number ….. ./….……....    on ………./…………./…….. 
 

 
 
(Signed)…………………………………………………………………..                (Signed)………………………………………………………………… 

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

 
 
 

 
 


