
รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกเขาฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒิบัตร  สาขาตางๆ ประจําปการศึกษา 2555 
คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 

สาขา หมายเหตุ ติดตอภาควิชา 
1. ศัลยศาสตรชองปากและ 
        แม็กซิลโลเฟเชียล 

1. ตองมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือเทียบเทาไมตํ่ากวา 450 02-218-8581 

2. ปริทันตวิทยา 1.  ตองมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือเทียบเทาไมตํ่ากวา 450 02-218-8850 
3. ทันตกรรมสําหรับเด็ก 1.  หลักสูตรน้ีเรียนควบคูกับหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาทันตกรรม

สําหรับเด็ก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูสมัครทุกคนตอง สมัครทั้ง 2 
หลักสูตร   
2. ตองมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือเทียบเทา ไมตํ่ากวา 450  
3.  ผูสมัครตอง สงเอกสารใหครบถวน ตามขอมูลรายละเอียดการรับ
สมัครฯ ปการศึกษา 2555 ที่ www.dent.chula.ac.th (หลักสูตรบัณฑิต 
ศึกษา) สงแนบพรอมใบสมัคร เพ่ือประกอบการพิจารณา*หากเอกสาร
ไมครบไมมีสิทธิ์สอบ* 

02-218-8906 

2. ทันตกรรมประดิษฐ 1.  หลักสูตรน้ีเรียนควบคูกับหลักสูตร ป.บัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร
การแพทยคลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

02-218-8532-3 

3. วิทยาเอ็นโดดอนต 1.  หลักสูตรน้ีเรียนควบคูกับหลักสูตรป.บัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร
การแพทยคลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2.  สงเอกสารเพ่ิมเติมจาก ร.ว.ท.ท.3 (ใบสมัครของทันตแพทยสภา)  
     2.1  สําเนาบัตรประชาชน 
     2.2  หนังสือรับรองการทํางาน 
     2.3   ผลคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP/หรือเทียบเทา 450 คะแนน   
**สงเอกสารท้ังหมดพรอมใบสมัครที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย 
ยกเวนคะแนนภาษาอังกฤษ หากไมสงพรอมใบสมัคร สามารถสงไดถึง
วันท่ี 18 ม.ค. 55  ท่ีภาควิชาทันตกรรมหัตถการ 

02-218-8794-5 

4. ทันตกรรมหัตถการ 1.  สงเอกสารเพ่ิมเติมจาก ร.ว.ท.ท.3 (ใบสมัครของทันตแพทยสภา)  
     1.1   สําเนาบัตรประชาชน 
     1.2   หนังสือรับรองการทํางาน 
** สงเอกสารท้ังหมดพรอมใบสมัครที่ราชวิทยาลัยทันตแพทยฯ  

02-218-8794-5 

5.   วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก   
        -   เวชศาสตรชองปาก 1.  หลักสูตรน้ีเรียนควบคูกับหลักสูตรป.บัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร

การแพทยคลินิก สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก  แขนงวิชา 
เวชศาสตรชองปาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

02-218-8942 

        -   ทันตกรรมบดเคี้ยว 1. ตองสอบผานขอเขียนอยางนอยรอยละ 50 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
2. ตองมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือเทียบเทาไมตํ่ากวา  450   

02-218-8553-4 

       -    รังสีวิทยาชองปากและ 
แม็กซิลโลเฟเชียล 

- 02-218-8780 
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รายละเอยีดการรับสมัครสอบคัดเลอืกเขาฝกอบรมหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาทันตกรรมสําหรับเดก็ 

และ หลกัสูตร การฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒบิัตร  สาขาทันตกรรมสําหรับเดก็ 
 

จุดเดนของหลกัสูตร 
ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก  เปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมสําหรบัเด็ก

เรยีนควบกับหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒิบตัร   สาขาทันตกรรมสําหรับเดก็   โดยมี
ระยะเวลาในการศึกษา ไมนอยกวา ๓ ป  
ประโยชนท่ีผูเรียนจะไดรับ 

๑. มีความรู ทักษะ ดานวิชาการ ความชํานาญทางคลินิกทนัตกรรมสําหรบัเด็ก 
๒. มีประสบการณในการทําวจัิย 
๓. ไดวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
๔. ไดวุฒิประกาศนียบัตรทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒิบตัร สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก  

เม่ือเรยีนครบตามหลักสูตรสามารถขอสอบเพ่ือรับวุฒิบตัรแสดงความรูความชํานาญ ฯ (Board)  
ของทันตแพทยสภาได 

๕. สามารถเรยีนจบทั้งสองหลักสูตร ไดภายใน ๓ ป และสอบ (Board) ไดในปที ่๔ (ทั้งนี้ข้ึนกับ
ความสามารถของผูเรียน) 

 
รายละเอยีดการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

๑. สอบขอเขียน ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

ตึกทันตรักษวจัิย ช้ัน ๒ 

๒. สอบสัมภาษณ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 

๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

ตึกทันตรักษวจัิย ช้ัน ๒ 
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รายละเอยีดของหลกัสูตรท่ีควรทราบ 
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก เรยีนควบกับหลกัสูตรการ

ฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒิบตัร  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก โดยมรีะยะเวลาใน
การศึกษา ไมนอยกวา ๓ ป 

๒. ผูเรียนจะเสียคาใชจายตามอัตราของหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมสําหรับ
เด็ก  คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั   และ  ตามอัตราของทันตแพทยสภา  สาขา 
ทันตกรรมสําหรับเด็ก (อาจมีการเปลีย่นแปลงตามประกาศทันตแพทยสภา) 

๓. ผูสนใจ ตอง สมัครสอบทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตตามระเบียบบัณฑิตศกึษา ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และ หลกัสูตรการฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางระดับวฒิุบัตร  
สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก ตามระเบียบของทันตแพทยสภา 
ผูสมัคร ตอง สงเอกสารตอไปน้ีแนบพรอมใบสมัคร เพ่ือประกอบการพิจารณา  

* หากเอกสารไมครบไมมีสิทธิ์สอบ * 
๑. ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ระดับทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต 
๒. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL อยางนอย ๔๕๐ หรือเทียบเทา ผลสอบตองมีระยะเวลา ไม

เกิน ๒ ป นับถึงวนัที ่๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันสุดทายท่ีสามารถสงคะแนนภาษาอังกฤษที่
ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็กคือวนัที ่๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. 

๓. ใบสงตัวจากตนสังกัด อนุมัติใหลาเรียนเปนเวลาอยางนอย ๓ ป * (กรณีรับราชการ) 
๔. หนังสือรับรองประสบการณการทํางานจากหัวหนาหนวยงาน 
๕. จดหมายรับรองผูสมัคร (Recommendation) จากทันตแพทย (ไมใชหัวหนาหนวยงาน) 

อยางนอย ๑ ฉบับ 
หมายเหตุ เอกสารขอ ๓-๕ ใชแบบฟอรมในหนา ๓-๖ 

๔. ภาควิชา ฯ จะทําการสอบคัดเลือกครั้งเดียว 
๕. ปการศึกษา ๒๕๕๕ ภาควิชา ฯ จะเปดรับจํานวน ๕ คน 
๖. หากมีขอสงสัย สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่

- ผศ.ทพญ. รุจริา เผื่อนอัยกา ๐๘-๑๗๒๐-๖๖๕๕ 
- รศ.ทพญ.ดร. ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท ๐-๒๒๑๘-๘๙๐๖ 
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แบบฟอรมหนังสืออนุมัติใหลาศึกษาตอ กรณรีับราชการ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ ............................................................................................................................................................ 
ที่ ........................................................ วันท่ี ........................................................................................................... 
เรื่อง ขออนุมัติลาศึกษาตอ 
________________________________________________________________________________________ 
 
เรยีน ............................................................................... 
 ขาพเจา ...................................................................................................................................................... 
ตําแหนง .................................................................................................................................................................. 
ปฏิบัติงานท่ี ............................................................................................................................................................ 
มีความประสงคจะสมัครสอบเขาศึกษาตอสาขาวิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั จึงขออนุมัติลาศึกษาตอเปนเวลาอยางนอย ๓ ป ในกรณีที่สอบ
ขอเขียนและสอบสัมภาษณผาน 
 เรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติ 

ลงนาม .......................................................................... 
(...........................................................................) 

วันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. ................. 
 

 ทางตนสังกัด พิจารณาแลว อนุมัติให ........................................................................................................ 
สามารถลาศึกษาตอสาขาวิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั เปนเวลาอยางนอย ๓ ป กรณทีี่สอบขอเขียน และสัมภาษณผาน 

ลงนาม ......................................................................... 
(...........................................................................) 

ตําแหนง ....................................................................... 
วันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. ................. 
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หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ขาพเจา ......................................................................................................................................................... 
ตําแหนง ........................................................................................................................................................ 
สถานที่ทํางาน ............................................................................................................................................... 
เกี่ยวของกับผูสมัครเปน ................................................................................................................................ 
ของนาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................................... 
ซ่ึงประสงคจะสมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
ภาควิชา ......................................... สาขาวิชา .............................................. ระดับปริญญา .......................... 
ขอรับรองวาผูสมัคร ไดมีประสบการณในการทํางานระหวาง พ.ศ. .............................. ถึง พ.ศ. .................. 
เปนเวลา ................................... ป หลังจากสําเร็จการศกึษาข้ันปรญิญาบัณฑิต โดยมีลักษณะงานดงันี้ คือ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
(โปรดระบุลกัษณะงานทีผู่สมัครปฏิบัติอยูอยางชัดเจน ในดานตอไปนีคื้อดานการสอน วิชาการ การวจิัย 
การบริการ การบริหารงานบุคคล และอ่ืน ๆ) 
และขอรับรองผูสมัครในดานตาง ๆ ตอไปนี้ 
๑. บุคลิกภาพของผูสมัคร 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
๒. ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผดิชอบ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
๓. ศักยภาพท่ีจะเรียนตอในระดับปรญิญามหาบัณฑิต 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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๔. ความประพฤติ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
๕. ความสามารถในการทํางานกับผูอ่ืนและมนุษยสัมพันธ 
......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
๖. ความสามารถพิเศษ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
๗. ประโยชนจากการศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาตอที่ทํางาน 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
๘. ความคิดเห็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ลงนาม ......................................................................... 
(..........................................................................) 

วันท่ี ............ เดือน .............................. พ.ศ. ............. 
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หนังสือรับรองผูสมัคร (Recommendation) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนง ................................................................... 
สถานที่ทํางาน ............................................................................................................................................... 
เกี่ยวของกับผูสมัครเปน ......................................... ของ นาย / นาง / นางสาว .............................................. 
ซ่ึงประสงคจะสมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ภาควิชา ............................... 
สาขาวิชา ...................................................................... ระดับปรญิญา ......................................................... 
ขอรับรองผูสมัครในดานตาง ๆ ตอไปน้ี 
๑. บุคลิกภาพของผูสมัคร 
 .................................................................................................................................................. 
๒. ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผดิชอบ 
 .................................................................................................................................................. 
๓. ศักยภาพท่ีจะเรียนตอในระดับปรญิญามหาบัณฑิต 
 .................................................................................................................................................. 
๔. ความประพฤติ 
 .................................................................................................................................................. 
๕. ความสามารถในการทํางานกับผูอ่ืนและมนุษยสัมพันธ 
 .................................................................................................................................................. 
๖. ความสามารถพิเศษ 
 .................................................................................................................................................. 
๗. ความคิดเห็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 .................................................................................................................................................. 

 
ลงนาม .......................................................................... 

(...........................................................................) 
วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................. 

 
หมายเหตุ : หนังสือรับรองจากอาจารย หรอืผูรวมงาน หรือเพื่อนทันตแพทย 



รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 
 

ภาควิชา    ทันตกรรมสําหรับเด็ก   คณะทันตแพทยศาสตร 
สาขาวิชา   ทันตกรรมสําหรับเด็ก    

หลักสูตร    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รหัสหลักสูตร 0 9 0 5 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร 
1. สําเร็จปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ มหาวิทยาลัยอื่นๆที่ทันตแพทยสภารับรอง 
2. เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 
3. ปฏิบัติงานทางทันตกรรมมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได 

ผูสมัครตอง นําเอกสารตอไปน้ีสงแนบพรอมใบสมัครเพ่ือประกอบการพิจารณา  * หากเอกสารไมครบไมมีสิทธิ์สอบ * 
1. ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
2. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL อยางนอย 450 หรือเทียบเทา ผลสอบมีระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับถึง 9 ธันวาคม 2554 
3. ใบสงตัวจากตนสังกัด อนุมัติใหลาเรียนเปนเวลาอยางนอย 3 ป *(กรณีรับราชการ) 
4. หนังสือรับรองประสบการณการทํางานจากหัวหนาหนวยงาน 
5. จดหมายรับรองผูสมัคร (Recommendation) จากทันตแพทยที่ไมใชหัวหนาหนวยงาน อยางนอย  1  ฉบับ 

 

รับสมัครตั้งแต วันท่ี  15   ตลุาคม   2554    ถึงวันท่ี    9   ธันวาคม   2554 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานท่ีสอบ 
1.  สอบขอเขียน 11 มกราคม 2555  

( 09.00 - 12.00 น.) 
 

ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
ช้ัน 2  ตึกทันตรักษวิจัย  2.  สอบสัมภาษณ 18 มกราคม 2555 

 (09.00 - 16.00 น.) 

 
หมายเหตุ  
1.  หลักสูตรน้ีเรียนควบกับหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒิบัตร  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก        (ทันต

แพทยสภา)   ผูสมัครทุกคนตอง สมัครทั้ง 2 หลักสูตร   
2.  ขั้นตอนการสมัคร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก    
      2.1   สมัครตามขั้นตอนและกรอกขอมูลการสมัครในระบบ  ที่  www.grad.chula.ac.th (การเขาศึกษา)  
      2.2   ดาวนโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ที่ www.dent.chula.ac.th 
      2.3   สงใบสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมด ทางไปรษณียที่ งานบริการการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย    ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330] 
3. ขั้นตอนการสมัคร : หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก   

3.1  สมัครตามขั้นตอนใน  www.dentalcouncil.or.th (รับสมัครทนัตแพทยเขาฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา 
ประจําปการศึกษา 2555) 

 



ที่ บัณฑิตวิทยาลัย  www.grad.chula.ac.th   หรือ  
ที่ คณะทันตแพทยศาสตร www.dent.chula.ac.th  
(หลักสูตรบัณฑิตศึกษา) 

 

ผูท่ีไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  ดูรายละเอียดไดจากประกาศ 

เร่ือง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดท่ี www.atc.chula.ac.th 

 

จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะรับ       5   คน 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ    ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   
ประกาศผลการสอบคัดเลือก   25 มกราคม 2555 
 
  

  

หากผูสมัครมีขอสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร ติดตอไดท่ี  ผศ.ทพญ. รุจิรา เผ่ือนอัยกา หรือ 

รศ. ทพญ. ดร. ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท ระหวางเวลา  09.00-16.00 น.  ตึกทันตรักษวิจัย ชั้น 2 โทร. 0-2218-8906 

 

ทั้งน้ี  โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร  ครัง้ที่    ___ / 54    วันที่     ____________________ 
 
 
ลงนาม  ................................................................                                               ลงนาม  ..........................................................  
              หัวหนาภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก                คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  

............../........................../.................    ............../........................../................. 
 

 

  
 


