
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 

 

ภาควิชา ปริทันตวิทยา                                                คณะทันตแพทยศาสตร์ 
สาขาวิชา ปริทันตศาสตร ์    

 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร     (ท าวิทยานพินธ์และเรียนรายวชิา) 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร    
1. ส าเร็จปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หรือ จากคณะ

ทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่ทันตแพทยสภารับรอง และมีผลการเรียนไม่ต่ า
กว่า 2.50     

2. ได้รับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชพีทันตกรรมในประเทศไทยแล้ว  
3. เคยประกอบอาชีพในสาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกวา่  1 ปีนบัถึงวนัเปิดการเรียน   
4. ได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป 

หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป ให้ใช้ผลคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบ ถึงวัน
ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก โดยคะแนนต้องมีอายุถึงวันที่คณะกรรมการบริหารคณะรับรองผลซึ่งใช้เวลา
ด าเนินการ 2 เดือนหลังประกาศผลสอบแล้ว (หากผลคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 
400 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไปแต่น้อยกว่าเกณฑ์ รับเข้าศึกษาแต่ต้องปฏิบัติตาม “ประกาศจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษา อังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.2557” ก่อนสอบวิทยานิพนธ์)  

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 

หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร (แนบพร้อมใบสมัคร)     
1. ผลคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ 

IELTS ตั้งแต่ 4.0   
2. ใบรับรองปริญญาบัตร 
3. ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพทันตกรรม 

4. หนังสือรบัรองประสบการณ์การท างาน   

5. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อ จากต้นสงักัด 

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  3  มีนาคม  2566 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

1.    สอบข้อเขียน 

       -  ความรู้ด้านปริทันตวิทยา 
       -  ความรู้ด้านงานวิจัย 

       -  ความเข้าใจในการอ่านวารสาร 
          ภาษาอังกฤษ สาขาปรทิันตวิทยา 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 

 (เวลา 09.00-12.00 น.)  
ห้องประชุมรฦกคุณ ชั้น 2 

อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 



 

 

 

2.    สอบสัมภาษณ ์ วันพุธที่  5 เมษายน 2566 

(เวลา 13.00 น. - 16.00 น.) 
 

ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช 
ภาควิชาปริทันตวิทยา   

อาคารสมเด็จย่า 93  ชัน้ 11 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

หมายเหตุ    
1.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ 

    ประกอบวิชาชีพทนัตแพทย์  ทั้งนี้ผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องส่งหลักฐานการตรวจสุขภาพและผลตรวจเอกซเรย์ 
    ปอดจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ในวันที่สอบสัมภาษณ์ 
 

ขั้นตอนการสมัคร   
1. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ที่  www.register.gradchula.com เลือกหัวข้อ ลงทะเบียน > เข้าสู่ระบบรบัสมัคร 
2. ดาวน์โหลดใบแจ้งการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครจ านวน 500 บาท และช าระเงนิภายในวนัสุดทา้ยของการรับ

สมัครตามระบุในแนบท้ายประกาศรับสมัคร  
3. สแกนหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครและอัพโหลดเข้าสู่ระบบ กดยืนยนัการสมัคร 

4. อัพโหลดไฟล์ PDF เอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ ดังนี้ (ส าหรับเอกสารเพิ่มเติม ที่ไม่มีหัวข้อเมนูเอกสารในระบบ ให้
ผู้สมัครต่อไฟล์เอกสารรวมเป็นไฟล์เดียวกันกับเอกสารในหัวข้ออ่ืนๆ ที่มีในระบบเพื่ออัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมเข้าสู่
ระบบ)  

1. ส าเนาใบรับรองคะแนนรายวชิาในระดับปริญญาตรี  
2. ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ  

หรือ ส าเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนสมรส 

3. ผลคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษCU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ 
IELTS ตั้งแต่ 4.0  

4. ใบรับรองปริญญาบัตร 

5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

6. หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน   
7. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อ จากต้นสังกัด(ถ้าม)ี 
8. หลักฐานการช าระเงิน 

การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระท าจะต้องถูกด าเนินคดี
ตามกฎหมายจนถึงที่สุด  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกระท าผดิเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนด หรอืให้
ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูล  ผู้นั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้ารับคัดเลือกครั้งนี้โดยทันที  แม้จะเป็นผู้มีรายชือ่
ในแบบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคดัเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วก็ตาม 

 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ 

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

(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่ภาควิชาปริทันตวิทยา  
ภายในวันศุกร์ที่  3  มีนาคม 2566 (หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่รับเข้าศึกษา) 

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


 

 

 

 

      จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ                     1 - 2  คน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน    17  มีนาคม  2566        
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  29  มีนาคม  2566    
                                                      เวลา 16.00 น. เป็นตน้ไป   
       ประกาศผลการสอบคัดเลือก           10  เมษายน  2566       

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายของหลักสูตร  
1. ค่าสมัครเข้าศึกษา             500 บาท 

2. ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาตน้และภาคการศึกษาปลาย    ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท 

 

 

 

ทั้งนี้  โดยมติคณะกรรมการบรหิารคณะทันตแพทยศาสตร์ คร้ังที่.......................    วันที่  ......................................... 
 

 

  (ลงนาม)………………………………..………….....                      (ลงนาม) ........................................................           
             หัวหน้าภาควิชาปริทนัตวิทยา                                                 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์          
             …………/……………./……………                                               …………/……………./……………  

 

ข้อมูลติดต่อหลักสตูร 
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้มีสทิธิ์สมัคร  ติดต่อคุณประภัส  วารินทร์ 
โทร.  02-218- 8850  หรือที่  E-mail : Prapus.V@chula.ac.th 

ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น.   หรือที่กรุ๊ป Line สมัครสอบPerioCU ภาควิชาฯ 

 

กรุ๊ป Line ผู้สมคัรเข้าศึกษาต่อ ภาควิชาฯ ที่ หรือ    
หรือที่ www.dent.chula.ac.th/grad  
 

 

 

 


