ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพือ่ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการรับตรงจากผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอืน่ ประจาปีการศึกษา 2566
------------------------------------------------โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจาปีการศึกษา 2566 จึงขอ
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. โครงการรับตรงจากผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอืน่
รับนักศึกษา จานวน 4 คน
2. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษา
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3. การรับใบสมัครและระเบียบการ
Download ได้ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th
4. การสมัครสอบ
รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565
5. กาหนดวันสอบ วิชาทีส่ อบ และสถานทีส่ อบ
สอบข้อเขียน - A-Level ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) วิชาเคมี วิชาชีววิทยา
และวิชาฟิสิกส์
- สอบ A-Level วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566
(ศึกษารายละเอียดการสมัครสอบ A-Level ประจาปีการศึกษา 2566
ที่จัดสอบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ที่
เว็บไซต์ www.mytcas.com
6. การประกาศผลสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์ การตรวจสุขภาพจิต และการตรวจ
สุขภาพร่างกาย
ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ
7. การประกาศผลผูผ้ า่ นการคัดเลือก
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕65

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

โครงการรับตรงจากผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ปีการศึกษา ๒๕66 หน้า ๑/๖

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการรับตรงจากผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอืน่ ประจาปีการศึกษา 2566
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรรมศาสตร์ ก าหนดรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ าศึ ก ษาโครงการรั บ ตรงจากผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาอื่ น เพื่ อเข้ าศึ กษาต่ อ ในหลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ปี ก ารศึ ก ษา 2566 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. จานวนทีร่ บั สมัครเข้าศึกษา 4 คน
2. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษา
2.1 สัญชาติไทย
2.2 ไม่จากัดอายุ
2.3 ถ้ากาลั งศึกษาภาคการศึกษาสุ ดท้าย ในระดับปริญ ญาตรีทางสายวิทยาศาสตร์ โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.0๐ (ระดับคะแนนเต็ม =๔.๐๐) นับถึงวัน ที่ส มัคร
และหลังจบการศึกษา
กรณีสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางสายวิท ยาศาสตร์ โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.0๐ (ระดับคะแนนเต็ม=๔.๐๐)
2.4 ในกรณีสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง คะแนนเฉลี่ยสะสม
ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้ง ๒ ระดับ ต้องเข้าหลักเกณฑ์ใน ข้อ ๒.๓
2.5 ผ่านการดูงานด้านทันตสาธารณสุขหรือทันตกรรม จากสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หนังสือรับรองการดูงานต้อง
ไม่เกิน 2 ปี (ดูงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-ปัจจุบัน) สามารถดาวน์โหลดแบบใบรับรอง
การดูงานได้ ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th
2.6 ผ่ านเกณฑ์ ด้ านคุ ณ สมบั ติ เฉพาะของผู้ ส มั ค รเข้ าศึ ก ษาหลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
ตามข้อ 6
2.7 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕51 ที่
http://www.dentistry.tu.ac.th
3. การรับสมัคร และการตรวจสุขภาพจิต
- ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการ ได้ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th และ
www.mytcas.com
- กรอกข้อมูลผู้สมัครเบื้องต้นผ่าน Link: https://forms.office.com/r/eYGW27eesL
Scan QR code กรอกข้อมูลผูส้ มัคร

3.1 การสมัคร
3.1.1 รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2565 ดูจากวันที่ประทับตรา
ไปรษณียไ์ ทยเป็นสาคัญ
3.1.2 โอนเงินค่าธรรมเนี ยมการสมัคร จานวน 700 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รังสิต เลขที่ 091-0-40395-5 ชื่อบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. (เงินรายได้งบพิเศษ)

โครงการรับตรงจากผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ปีการศึกษา ๒๕66 หน้า ๒/๖

3.1.3 ส่ งใบสมั ค รและหลั ก ฐาน ในข้อ ๔.๑.๑-๔.๑.๑1 มาที ่ค ณะทัน ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒0 วงเล็บมุมซองด้านขวาล่างว่า (โครงการรับตรงจากผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาอื่น)
ทั้งนี้ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัครทุกกรณี ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
ได้ ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th หรื อ โทร. 0-2986-9050 โดยค่ า สมั ค รจ านวน 700 บาทนี้ ไม่ ร วม
ค่าสมัครสอบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
หมายเหตุ ผู ้ส มัค รต้อ งสอบกลุ ่ม วิช า A-Level (จานวน ๗ วิช า ได้แ ก่ วิช าภาษาไทย
วิช าสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) วิชาเคมี วิชาชีววิทยา และวิชา
ฟิสิกส์) กับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย (ทปอ.) โดยการสมัครสอบสามารถติดตามประกาศของ ทปอ.
ที่ www.mytcas.com
3.2 การตรวจสุขภาพจิต
ผู้ ผ่ า นการสอบข้ อ เขี ย นทุ ก คนต้ อ งรั บ การทดสอบสุ ข ภาพจิ ต ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอบข้ อ เขี ย น
ในวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕66 เวลา 09.๐๐ น. ชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต โดยชาระค่าทดสอบสุขภาพจิตในวันที่ทดสอบ (อัตราค่าทดสอบสุขภาพจิตจะแจ้งในวันประกาศผลสอบ
ข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
ผูม้ าสายถือว่าสละสิทธิ์ (สายเกิน ๑๕ นาที)
4. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
4.1 ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
4.1.1 ใบสมัครกรอกข้อมูลผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
4.1.2 ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญา (Transcript)
(กรณีจบหลักสูตรปริญญาต่อเนื่องจะต้องแนบเอกสารทั้ง ๒ หลักสูตร)
4.1.3 หนังสือรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีการลงทะเบียน
ตั้งแต่ ๔๐ หน่วยกิต ขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา)
4.1.4 ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงภาคเรียนสุดท้าย
(เฉพาะผู้ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา)
4.1.5 สาเนาใบปริญญาบัตร (เฉพาะผู้ที่สาเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว)
4.1.6 สาเนาบัตรประชาชน
4.1.7 สาเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสาร
การสมัครไม่ตรงกัน
4.1.8 สาเนาทะเบียนบ้าน
4.1.9 หนังสือรับรองการดูงาน ในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข หรืออื่น ๆ ตาม
ประกาศเรื่องการดูงานฯ (โดยต้องมีตราประทับของหน่วยงาน) และต้องดูงานมา
ไม่เกินระยะเวลา 2 ปี (ดูงานตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563-ปัจจุบนั )
4.1.10 สาเนาหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร (พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลลงใน
สาเนาหลักฐาน)
หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา เมื่อทราบผลการสอบแล้วให้นาใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) รวมฉบับสมบูรณ์ มายื่นด้วยตนเองในวันทาสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
(หากพ้นกาหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์) การรับรองสาเนาเอกสาร ข้อ ๔.๑.5-๔.๑.10 ทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรอง
สาเนาด้วยตนเอง และนาหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันที่มาทดสอบสุขภาพจิต
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4.2 ผู้ส มัครต้องรับ รองตนเองในด้านคุ ณ ลักษณะทั่วไปและคุณ ลัก ษณะเฉพาะในกรณี คณะฯ/
มหาวิทยาลัยมีข้อสงสัยอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมและกรณีที่พบว่าไม่เป็นความจริงจะหมดสิทธิ์เข้าศึกษาทันที
5. วิธกี ารคัดเลือกและการตัดสิน
ผลการตัดสินประกอบด้วย
5.1 การสอบข้อเขียน
ผู้ สมัครต้ องมีผลการสอบวิชา A-Level (จานวน ๗ วิช า ได้แ ก่ วิช าภาษาไทย วิช าสัง คมศึก ษา
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) วิชาเคมี วิชาชีววิทยา และวิชาฟิสิกส์) โดยมี
เงื่อนไข ดังนี้
5.1.1 จะต้องได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มรายวิชา
ได้แก่ ๑) วิชาภาษาไทย ๒) วิชาสังคมศึกษา ๓) วิชาภาษาอังกฤษ ๔) วิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) และ 5) วิชาฟิสิกส์
5.1.2 จะต้องได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มรายวิชา
ได้แก่ 1) วิชาเคมี 2) วิชาชีววิทยา
5.2 ผลการตรวจร่างกาย
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติโดยคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลั กสู ตรทัน ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิต ประจาปีการศึกษา 2566 และต้องเข้ารั บการตรวจร่างกายจาก
โรงพยาบาลของรัฐ ให้เรียบร้อยก่อนวันสัมภาษณ์ โดยให้แพทย์รับรองผลการตรวจตามแบบรายงานผลการตรวจ
ร่างกายของคณะทัน ตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีที่มีข้อสงสัยให้คณะกรรมการประเมินผล
การตรวจสุ ข ภาพร่ า งกายและสุ ข ภาพจิ ต เป็ น ผู้ พิ จ ารณา ซึ่ ง สามารถดาวน์ โ หลดแบบรายงานผลนี้ ไ ด้ ที่
http://www.dentistry.tu.ac.th ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ์ รั บ การสั ม ภาษณ์ น าแบบรายงานผลฯ นี้ มายื่ น ก่ อ นเข้ า ทดสอบ
สุขภาพจิต
5.3 การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 5.1 ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และต้องนา Portfolio ของตนเองมาเพื่อ
ใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ทุกคน รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์อยู่ในหน้า 6
ทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามวิธีการดาเนินการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนด โดยอยู่ในดุล ยพินิจการ
ตัดสินของคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา
2566 และถือเป็นสิทธิ์ขาด
การพิจารณาและวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นที่สุด และหากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาด
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ทันที แม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแ ล้ว
ก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา
ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัวและทาสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามวันเวลาที่กาหนด
รายละเอียดในข้อ ๘. ผู้ไม่มารายงานตัวและ/หรือไม่มาทาสัญญาฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
6. คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตให้ เหมาะสมโดยยึดหลักสาคัญ
3 ข้อ คือ 1) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 2) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาทันตแพทย์เอง และ 3) เพื่อไม่ให้
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เห็นควรกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า
ศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ดังต่อไปนี้
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6.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐโดยหลังจาก
จบการศึกษาแล้ว ต้องสามารถทาสัญ ญาผูกพันแต่ฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและ
เงื่อนไขของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย
6.2 ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและ
ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรรม ดังต่อไปนี้
6.2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต
(psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด
antisocial personality disorders หรื อ borderline disorders รวมถึ งปั ญ หาทางจิ ตเวชอื่ น ๆ อั นเป็ นอุ ปสรรคต่ อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
6.2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้
เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
6.2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อ ตนเอง
ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
6.2.4 มี ค วามพิ ก ารทางร่ างกายอั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา การปฏิ บั ติ งาน และการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
6.2.5 มี ความผิ ดปกติในการได้ยิน ทั้ งสองข้างโดยมีระดับ การได้ ยินเฉลี่ ยที่ ความถี่ 5002,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด (speech discrimination score) น้อยกว่า
ร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
6.2.6 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่น
สายตาแล้วแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
6.2.7 มี ภ าวะตาพร่ องสี ทุ ก สี (total color blindness) อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษาการ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
6.2.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่ง เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็น เท็จ
จงใจปกปิดข้อมูล หรือไม่ครบถ้วน หรือแม้แต่ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์การสอบและ
การเข้าเป็นนักศึกษาในการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งนี้ นอกจากนี้ ผู้สมัครอาจถูกดาเนินคดีทาง
กฎหมายด้วย
๗. วัน เวลา สถานที่สอบ และผังที่นงั่ สอบ
รายละเอี ย ดตามปฏิ ทิ น การสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ าศึ ก ษาหลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการรับตรงจากผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจาปีการศึกษา 2566
หน้า 6
๘. สัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้มารายงานตัวฯ ถือเป็นคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุข โดยก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้อง
ทาสัญ ญาผู กพั น แต่ฝ่ ายเดียวหรือสั ญ ญาปลายเปิดเพื่อให้ สั ญ ญาว่า จะปฏิบัติงานตามคาสั่งของคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ เมื่อสาเร็จการศึ กษาในสถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุข กาหนด
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีติดต่อกัน ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับกระทรวงสาธารณสุข แต่มิได้ผูกพัน
ให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ โดยผู้มารายงานตัวต้อง
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ทาสัญญากับมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ตามวันเวลาที่กาหนด กรณีไม่อาจปฏิบัติงานหลังสาเร็จการศึกษาได้ตาม
สั ญ ญาฯ หรือ ยุ ติการศึกษาก่อนส าเร็ จ การศึ กษา ผู้ ท าสั ญ ญาฯ ต้องชดใช้ทุ นตามรายละเอียดของสั ญ ญาและ
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาที่จะได้แจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
9. นักศึกษาทันตแพทย์ในโครงการนี้ เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยต้องผ่านการสอบทุกรายวิชาเช่นเดียวกับนักศึกษาทันตแพทย์ที่คัดเลือกจากโครงการ
อื่น ๆ ของคณะทั นตแพทยศาสตร์ และต้ องสอบขึ้ นทะเบี ยนเพื่ อรับใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ทั นตกรรมตาม
หลักเกณฑ์ของทันตแพทยสภาด้วย
10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาท/ภาคการศึกษาปกติ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม
ทั้งสิ้น 500,000 บาท
11. นักศึกษาผู้ทาสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ต้องเริ่มเรียนในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่อนุ ญาตให้มีการพักการเรียนด้วยเหตุผลจากการติด
ภาระหรือสัญญาการทางานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
12. การขอรั บ ทุ น การศึ ก ษา กรณี ที่ ผู้ ส มั ค รมี ค วามประสงค์ ข อรับ ทุ น จากคณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะฯ จะจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึ กษา
เป็น อัน ดับแรก ส าหรับ นักศึกษาโครงการรับตรงจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรีส าขาอื่น จะได้รับการ
พิจารณาการจัดสรรทุนต่อเมื่อคณะฯ ได้จัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์โครงการอื่นอย่างเพียงพอแล้ว
13. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการฯนี้ จะไม่สามารถขอทุน กองทุน เงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา
(กรอ.) (กยศ.) ได้ เนื่องจากเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีใบที่ 2
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ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการรับตรงจากผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอืน่ ประจาปีการศึกษา ๒๕66
วัน เดือน ปี
1-10 ก.พ. 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

กาหนดการ
สมัครสอบ A-Level กับทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ด้วยตนเอง
ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเข้าสอบ A-Level ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
และสังคมศึกษา
ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบ
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น

1 มีนาคม 2566
18-19 มีนาคม 2566
17 เมษายน 2566
8 พฤษภาคม ๒๕66

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการสมัคร
สอบ A-Level
ประกาศผลสอบ A-Level
ประกาศผลสอบข้อเขียนและผูม้ ีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์
พิมพ์แบบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย

17 พฤษภาคม 2566

- ทดสอบสุขภาพจิต
- ส่งผลการตรวจร่างกายตามแบบตรวจร่างกายที่กาหนด
- ตรวจสอบหลักฐานการสมัครฉบับจริง
- ชาระค่าธรรมเนียมการทดสอบสุขภาพจิต
- ส่ง Portfolio
สอบสัมภาษณ์
การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

17 พฤษภาคม 2566
23 พฤษภาคม 2566
16 มิถุนายน 2566
สิงหาคม ๒๕66
สิงหาคม ๒๕66
สิงหาคม ๒๕66

ทาสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์
นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จะต้องแสดงใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript)
ปฐมนิเทศ
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการจดทะเบียน
ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เปิดภาคการศึกษา

สถานที่
www.mytcas.com

http://www.dentistry.tu.ac.th
หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
๙๙ หมู่ ๑๘ ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ๑๒๑๒0
http://www.dentistry.tu.ac.th
www.mytcas.com
www.mytcas.com
http://www.dentistry.tu.ac.th
ดาวน์โหลดแบบตรวจสุขภาพร่างกายที่
http://www.dentistry.tu.ac.th
ตรวจร่างกายทีโ่ รงพยาบาลของรัฐ
ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต

ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต
- http:www.dentistry.tu.ac.th
- พิมพ์สัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์
ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th
ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต
ห้อง 933 ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
สานักงานทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

o วัน – เวลา - สถานที่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดตามประกาศของคณะทันตแพทยศาสตร์

ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๘๖-๙๐๕0

