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รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 

 

 ภาควิชา ทันตกรรมประดิษฐ์                                                                               คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 สาขาวิชา ทันตกรรมประดิษฐ์                                                     แบบ 1.1 4 0 3 9  ส ำหรับผู้ส ำเร็จปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์) 
    แบบ 1.2 4 0 4 0  ส ำหรับผู้ส ำเร็จปริญญำตรี (ท ำวิทยำนิพนธ์) 
 หลักสูตร วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต   แบบ 2.1 4 0 4 1  ส ำหรับผู้ส ำเร็จปริญญำโท (ท ำวิทยำนิพนธ์และเรียนรำยวิชำ) 
    แบบ 2.2 4 0 4 2  ส ำหรับผู้ส ำเร็จปริญญำตรี (ท ำวิทยำนิพนธ์และเรียนรำยวิชำ) 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

ผู้ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตที่จะเข้าศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 2.1 

1. ได้รับปริญญำวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำทันตกรรมประดิษฐ์ จำกคณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย หรือ
มหำวิทยำลยัอื่นๆ ท่ีเทียบเท่ำ หรอืทันตแพทยสภำรับรอง และได้จดทะเบียนประกอบวิชำชีพในประเทศไทย  

2. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำได้ 
ผู้ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตที่จะเข้าศึกษา แบบ 1.2 และแบบ 2.2 

1. ได้รับปริญญำทันตแพทยศำสตรบณัฑิตเกียรตินิยม จำกคณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยหรือมหำวิทยำลัยอื่น ๆ  
ที่เทียบเท่ำ หรือทันตแพทยสภำรบัรอง และได้จดทะเบียนประกอบวิชำชีพในประเทศไทย  

2. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำได้ 
 

ผู้สมัครต้องน าเอกสารต่อไปนี้ ส่งแนบพร้อมใบสมัครเพ่ือประกอบการพิจารณา  
1. ส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนังสือเดินทำง พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 
2. ส ำเนำใบคะแนนรำยวิชำ (Transcript) พร้อมเซ็นต์ช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 
3. ส ำเนำใบประกอบวิชำชีพทันตกรรม พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง (ส ำหรับผู้ที่จะเข้ำศึกษำแบบ 2.1 และแบบ 2.2) 
4. ใบส่งตัวจำกต้นสังกัด อนุมัติให้ลำเรียนได้ (กรณีรับรำชกำร) 
5. ส ำเนำ คะแนนทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่ 67 ข้ึนไป หรือ TOEFL ITP ตั้งแต่ 525 ข้ึนไป หรือ 

TOEFL iBT ตั้งแต่ 71 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป ให้ใช้ผลคะแนนที่มีอายุไม่เกนิ 2 ปี นับจากวันรายงานผลคะแนนการ
ทดสอบ ถึงวันประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก โดยคะแนนต้องมีอายุถึงวันที่คณะกรรมการบริหารคณะรับรองผลซึ่งใช้เวลา
ด าเนินการ 2 เดือนหลังประกาศผลสอบแล้ว  (หำกผลคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 ข้ึนไป หรือ TOEFL ITP ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป 
หรือ TOEFL iBT ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไปแต่น้อยกว่ำเกณฑ์ รบัเข้ำศึกษำแตต่้องปฏิบัติตำม “ประกำศ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเรื่องเกณฑ์คะแนนทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษส ำหรับผู้เข้ำศึกษำในหลักสตูรปรญิญำ
ดุษฎีบัณฑิตและหลักสตูรปรญิญำมหำบัณฑิต พ.ศ.2557” ก่อนสอบวิทยำนิพนธ์) พร้อมเซ็นต์ช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง  

6. หลักฐำนกำรช ำระเงิน ค่ำธรรมเนยีมกำรสมัคร 1000 บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน) 
* หำกเอกสำรไม่ครบ ไมม่ีสิทธ์ิสอบ * 
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ที่ www.dent.chula.ac.th/grad 

รับสมัครต้ังแต่วันที ่6 ธันวาคม 2565   ถึงวันที่ 3 มกราคม 2566   

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภำษณ์ 16 มกรำคม 2566 

(9.00- 12.00 น.) 
ห้องประชุมภำควิชำทันตกรรมประดิษฐ์
อำคำร 5 ช้ัน 4 หรือผ่ำนระบบออนไลน์ (จะ
ประกำศให้ทรำบภำยหลัง) 

หมายเหตุ :  
1. ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต้องเป็นผู้ไม่มีปัญหำสุขภำพทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบ
วิชำชีพทันตแพทย์  ท้ังนี้  ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ตอ้งส่งหลักฐำนกำรตรวจสขุภำพและผลตรวจเอกซเรย์ปอดจำกรพ.ของรัฐหรอื
เอกชน ในวันท่ีสอบสัมภำษณ์ 
2. หลักสูตรมีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำพิเศษเพิ่มเติมจำกค่ำลงทะเบียนเรียน สอบถำมได้ที่ นำงสำวอรอนงค์ น้ ำค ำ    
ภำควิชำทันตกรรมประดิษฐ์ อำคำรทันตกรรม 5 ช้ัน4 คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โทร. 02-218-8532 

3. ข้ันตอนกำรสมัคร   
    3.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่  www.dent.chula.ac.th/grad เลือกหัวข้อ ข่ำวรับสมัครเข้ำศึกษำและงำนทะเบียน 

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

     3.4 อัปโหลดหลักฐำนกำรช ำระค่ำสมัครและเอกสำรประกอบทั้งหมดเข้ำสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ ภำยในเวลำ 23.59 น. 
ของวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร 

 

กำรให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือกำรปลอมแปลงเอกสำรเป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ผู้กระท ำจะต้องถูกด ำเนินคดีตำม
กฎหมำยจนถึงที่สุด  หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติหรือกระท ำผิดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด หรือให้ข้อมูลอัน
เป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูล  ผู้นั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในกำรเข้ำรับคัดเลือกครั้งนี้โดยทันที แม้จะเป็นผู้มีรำยช่ือในแบบรำยชื่อผู้
ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย แล้วก็ตำม 

 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ 

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

(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ที่ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์   
ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่รับเข้าศึกษา) 

 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ          4   คน   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  13 มกรำคม 2566 

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก            จะแจ้งภำยหลัง 
 

 * ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อ รำยงำนตัวได้ตั้งแต่วันท่ีประกำศผลสอบจนถึงไม่เกิน 3 วันท ำกำรภำยหลังจำกวันประกำศผลสอบ  
หำกไม่มำรำยงำนตัว จะถือว่ำสละสิทธ์ิ ทำงภำควิชำฯจะเรียกผู้สอบได้ในอันดับถัดไป 
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ทั้งนี้  โดยมติคณะกรรมกำรบริหำรคณะทันตแพทยศำสตร์ ครั้งที่  ........../....................   วันท่ี ………………………………………… 

 

(ลงนำม)    ……………………………….……………………              (ลงนำม) …………………………..………………………….. 

 หัวหน้ำภำควิชำทันตกรรมประดิษฐ์                  คณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์ 
          …..………/………..……./…………..…..                              …..………/………..……./…………..…..  

  

  

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่  นางสาวอรอนงค์ น้ าค า ภาควิชาทันตกรรม
ประดิษฐ์ อาคารทันตกรรม 5 ชั้น4 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-8532 


