
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรบัสมคัรบคุคลเพือ่สอบคัดเลือกเขา้ศกึษาหลักสตูรทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต 

โครงการรบัตรงจากผูส้ าเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาตรสีาขาอืน่ ประจ าปกีารศึกษา 2566 
 ------------------------------------------------- 

   โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน ประจ าปีการศึกษา 2566 จึงขอ
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการรบัตรงจากผูส้ าเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาตรสีาขาอืน่
รับนักศึกษา จ านวน 4 คน

2. คุณสมบตัขิองผูส้มคัรเข้าศึกษา
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

3. การรบัใบสมัครและระเบยีบการ
Download ไดท้ี่ http://www.dentistry.tu.ac.th 

4. การสมัครสอบ
รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565

5. ก าหนดวนัสอบ วชิาทีส่อบ และสถานทีส่อบ
สอบข้อเขียน -   A-Level ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ  
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์1 (พ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม) วิชาเคมี วิชาชีววิทยา 
และวิชาฟิสิกส์ 

-   สอบ A-Level วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566
(ศึกษารายละเอียดการสมัครสอบ A-Level ประจ าปีการศึกษา 2566 
ที่จัดสอบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ที่
เว็บไซต์ www.mytcas.com 

6. การประกาศผลสอบขอ้เขยีน วนัสอบสมัภาษณ ์การตรวจสขุภาพจิต และการตรวจ
สขุภาพร่างกาย
ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

7. การประกาศผลผูผ้า่นการคดัเลือก
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

       ประกาศ   ณ   วันที่            กันยายน  พ.ศ.  ๒๕65 

 (รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 
    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

๒๖



โครงการรับตรงจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรสีาขาอื่น ปีการศึกษา ๒๕66  หน้า ๑/๖ 

 
 
 
 
 

 มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ก าหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับตรงจากผู้ส าเร็จการศึกษา                       
ระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน เพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

1. จ านวนทีร่บัสมคัรเขา้ศกึษา 4 คน 
 

2. คุณสมบตัขิองผูส้มคัรเข้าศึกษา 
2.1 สัญชาติไทย 
2.2 ไม่จ ากัดอายุ  
2.3 ถ้าก าลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย ในระดับปริญญาตรีทางสายวิทยาศาสตร์ โดยมีระดับ

 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.0๐ (ระดับคะแนนเต็ม=๔.๐๐) นับถึงวันที่สมัคร
 และหลังจบการศึกษา 

 กรณีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางสายวิทยาศาสตร์ โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 
สะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.0๐ (ระดับคะแนนเต็ม=๔.๐๐) 

2.4 ในกรณีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 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 ผ่านเกณฑ์ด้านคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต     
ตามข้อ 6 

2.7 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕51 ที ่
http://www.dentistry.tu.ac.th 

 

3. การรบัสมคัร และการตรวจสขุภาพจิต  
- ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการ ได้ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th  และ   
   www.mytcas.com 
- กรอกข้อมูลผู้สมัครเบื้องต้นผ่าน Link: https://forms.office.com/r/eYGW27eesL  

 

3.1 การสมัคร 
3.1.1 รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2565 ดูจากวันที่ประทับตรา

ไปรษณียไ์ทยเป็นส าคัญ  
 3.1.2 โอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 700 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รังสิต เลขที่ 091-0-40395-5 ชื่อบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. (เงินรายได้งบพิเศษ) 
  

 

รายละเอยีดการรับสมัครบคุคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
โครงการรบัตรงจากผูส้ าเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาตรสีาขาอืน่ ประจ าปกีารศึกษา 2566 

Scan QR code กรอกขอ้มลูผูส้มคัร 



โครงการรับตรงจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรสีาขาอื่น ปีการศึกษา ๒๕66  หน้า ๒/๖ 

 3.1.3 ส่งใบสมัครและหลักฐาน ในข้อ ๔.๑.๑ -๔.๑.๑1 มาที ่คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒0 วงเล็บมุมซองด้านขวาล่างว่า (โครงการรับตรงจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาอ่ืน)  
 ทั้งนี้ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัครทุกกรณี ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
ได้ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th หรือโทร. 0-2986-9050 โดยค่าสมัครจ านวน 700 บาทนี้  ไม่รวม       
ค่าสมัครสอบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
 

หมายเหตุ ผู ้สมัครต้องสอบกลุ ่มวิชา A-Level (จ านวน ๗ วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย                  
วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม) วิชาเคมี วิชาชีววิทยา และวิชา
ฟิสิกส์) กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยการสมัครสอบสามารถติดตามประกาศของ ทปอ.                
ที่ www.mytcas.com 

3.2 การตรวจสุขภาพจิต 
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทุกคนต้องรับการทดสอบสุขภาพจิตด้วยวิธีการสอบข้อเขียน          

ในวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕66 เวลา 09.๐๐ น. ชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต โดยช าระค่าทดสอบสุขภาพจิตในวันที่ทดสอบ (อัตราค่าทดสอบสุขภาพจิตจะแจ้งในวันประกาศผลสอบ
ข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) 
 ผูม้าสายถอืวา่สละสิทธิ ์(สายเกิน ๑๕ นาที) 
 

4. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมคัร 
4.1 ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้  

4.1.1 ใบสมัครกรอกข้อมลูผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป 
4.1.2 ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญา (Transcript) 
 (กรณีจบหลักสูตรปริญญาต่อเนื่องจะต้องแนบเอกสารทั้ง ๒ หลักสูตร) 
4.1.3 หนังสือรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีการลงทะเบียน 
 ตั้งแต่ ๔๐ หน่วยกิต ขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา) 
4.1.4 ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงภาคเรียนสุดท้าย 
 (เฉพาะผู้ที่ยังไมส่ าเร็จการศึกษา) 
4.1.5 ส าเนาใบปริญญาบัตร (เฉพาะผู้ที่ส าเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว) 
4.1.6 ส าเนาบัตรประชาชน 
4.1.7 ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะในกรณีท่ีชื่อ-สกุล ในเอกสาร 

การสมัครไม่ตรงกัน 
4.1.8 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4.1.9 หนังสือรับรองการดูงาน ในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข หรืออ่ืน ๆ ตาม

ประกาศเรื่องการดูงานฯ (โดยต้องมีตราประทับของหนว่ยงาน) และต้องดงูานมา         
ไม่เกินระยะเวลา 2 ป ี(ดูงานตั้งแตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563-ปจัจุบนั) 

4.1.10 ส าเนาหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร (พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลลงใน
ส าเนาหลักฐาน) 

หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา เมื่อทราบผลการสอบแล้วให้น าใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) รวมฉบับสมบูรณ์ มายื่นด้วยตนเองในวันท าสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 
(หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์) การรับรองส าเนาเอกสาร ข้อ ๔.๑.5-๔.๑.10 ทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรอง
ส าเนาด้วยตนเอง และน าหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันที่มาทดสอบสุขภาพจิต 



โครงการรับตรงจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรสีาขาอื่น ปีการศึกษา ๒๕66  หน้า ๓/๖ 

4.2 ผู้สมัครต้องรับรองตนเองในด้านคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะในกรณีคณะฯ/
มหาวิทยาลัยมีข้อสงสัยอาจมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมและกรณีท่ีพบว่าไม่เป็นความจริงจะหมดสิทธิ์เข้าศึกษาทันท ี
 

5. วธิกีารคดัเลอืกและการตดัสนิ 
ผลการตัดสินประกอบด้วย 
5.1 การสอบข้อเขียน 
ผู้สมัครต้องมีผลการสอบวิชา A-Level (จ านวน ๗ วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา                  

วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม) วิชาเคมี วิชาชีววิทยา และวิชาฟิสิกส์) โดยมี
เงื่อนไข ดังนี้ 

5.1.1 จะต้องได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มรายวิชา 
ได้แก่ ๑) วิชาภาษาไทย ๒) วิชาสังคมศึกษา ๓) วิชาภาษาอังกฤษ ๔) วิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ 1 (พ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม) และ 5) วิชาฟิสิกส์  

5.1.2 จะต้องได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มรายวิชา 
ได้แก่ 1) วิชาเคมี 2) วิชาชีววิทยา 

5.2 ผลการตรวจร่างกาย 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติโดยคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคล

เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2566 และต้องเข้ารับการตรวจร่างกายจาก
โรงพยาบาลของรัฐให้เรียบร้อยก่อนวันสัมภาษณ์ โดยให้แพทย์รับรองผลการตรวจตามแบบรายงานผลการตรวจ
ร่างกายของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีที่มีข้อสงสัยให้คณะกรรมการประเมินผล
การตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตเป็นผู้ พิจารณา ซึ่ งสามารถดาวน์ โหลดแบบรายงานผลนี้ ได้ที่ 
http://www.dentistry.tu.ac.th ให้ผู้มีสิทธิ์รับการสัมภาษณ์น าแบบรายงานผลฯ นี้ มายื่นก่อนเข้าทดสอบ
สุขภาพจิต  

5.3 การสอบสัมภาษณ์ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 5.1 ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และต้องน า Portfolio ของตนเองมาเพ่ือ

ใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ทุกคน รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์อยู่ในหน้า 6 
ทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามวิธีการด าเนินการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด โดยอยู่ในดุลยพินิจการ

ตัดสินของคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2566 และถือเป็นสิทธิ์ขาด 

การพิจารณาและวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นที่สุด และหากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาด
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ทันที แม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว     
ก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัวและท าสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามวันเวลาที่ก าหนด 
รายละเอียดในข้อ ๘. ผู้ไม่มารายงานตัวและ/หรือไม่มาท าสัญญาฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

6. คุณสมบตัเิฉพาะของผูส้มัครเข้าศึกษาหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตให้เหมาะสมโดยยึดหลักส าคัญ 

3 ข้อ คือ 1) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 2) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาทันตแพทย์เอง และ 3) เพ่ือไม่ให้
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
 องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เห็นควรก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า
ศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ดังต่อไปนี้ 
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6.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐโดยหลังจาก
จบการศึกษาแล้ว ต้องสามารถท าสัญญาผูกพันแต่ฝ่ายเดียว 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 หรือ borderline disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

6.2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้
เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

6.2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง 
ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

6.2.4 มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

6.2.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้างโดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่  500-
2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (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 มีภาวะตาพร่องสีทุกสี  (total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

6.2.8 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ
จงใจปกปิดข้อมูล หรือไม่ครบถ้วน หรือแม้แต่ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์การสอบและ
การเข้าเป็นนักศึกษาในการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งนี้  นอกจากนี้ ผู้สมัครอาจถูกด าเนินคดีทาง
กฎหมายด้วย 

๗. วนั เวลา  สถานที่สอบ และผงัที่นัง่สอบ 
  รายละเอียดตามปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการรับตรงจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน ประจ าปีการศึกษา 2566 
หน้า 6 

๘. สัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ผู้มารายงานตัวฯ ถือเป็นคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุข โดยก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้อง
ท าสัญญาผูกพันแต่ฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดเพ่ือให้สัญญาว่า จะปฏิบัติงานตามค าสั่งของคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ  เมื่อส าเร็จการศึกษาในสถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีติดต่อกัน ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับกระทรวงสาธารณสุข แต่มิได้ผูกพัน
ให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ โดยผู้มารายงานตัวต้อง
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ท าสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามวันเวลาที่ก าหนด กรณีไม่อาจปฏิบัติงานหลังส าเร็จการศึกษาได้ตาม
สัญญาฯ หรือ ยุติการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา ผู้ท าสัญญาฯ ต้องชดใช้ทุนตามรายละเอียดของสัญญาและ
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาที่จะได้แจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์ 

9. นักศึกษาทันตแพทย์ในโครงการนี้ เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์โดยตอ้งผา่นการสอบทุกรายวิชาเช่นเดียวกับนักศึกษาทันตแพทย์ที่คัดเลือกจากโครงการ
อื่นๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และต้องสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาม
หลักเกณฑ์ของทันตแพทยสภาด้วย 

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาท/ภาคการศึกษาปกติ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม
ทั้งสิ้น 500,000 บาท 

11. นักศึกษาผู้ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ต้องเริ่มเรียนในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่อนุญาตให้มีการพักการเรียนด้วยเหตุผลจากการติด
ภาระหรือสัญญาการท างานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

12. การขอรับทุนการศึกษา กรณีที่ ผู้สมัครมีความประสงค์ขอรับทุนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะฯ จะจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษา
เป็นอันดับแรก ส าหรับนักศึกษาโครงการรับตรงจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น จะได้รับการ
พิจารณาการจัดสรรทุนต่อเมื่อคณะฯ ได้จัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์โครงการอื่นอย่างเพียงพอแล้ว 

13. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการฯนี้ จะไม่สามารถขอทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กรอ.) (กยศ.) ได้ เนื่องจากเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีใบที่ 2 
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ปฏทิินการสอบคดัเลือกบคุคลเขา้ศึกษาคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
โครงการรบัตรงจากผูส้ าเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาตรสีาขาอืน่  ประจ าปกีารศึกษา ๒๕66 

 

วนั เดือน ป ี ก าหนดการ สถานที ่
1-10 ก.พ. 2566  สมัครสอบ A-Level กบัทีป่ระชุมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย (ทปอ.) 

ด้วยตนเอง 
ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเข้าสอบ A-Level ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
และสังคมศึกษา 

www.mytcas.com  
 

ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบ http://www.dentistry.tu.ac.th  
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เท่าน้ัน หน่วยกิจการนักศึกษา  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
๙๙ หมู่ ๑๘ ถ. พหลโยธิน ต. คลองหน่ึง  
อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ๑๒๑๒0 

1 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการสมัคร http://www.dentistry.tu.ac.th  
18-19 มีนาคม 2566 สอบ A-Level www.mytcas.com 
17 เมษายน 2566 ประกาศผลสอบ A-Level www.mytcas.com 
8 พฤษภาคม ๒๕66 ประกาศผลสอบขอ้เขยีนและผูม้ีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ http://www.dentistry.tu.ac.th  
 พิมพ์แบบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย ดาวน์โหลดแบบตรวจสุขภาพร่างกายท่ี 

http://www.dentistry.tu.ac.th  
ตรวจรา่งกายทีโ่รงพยาบาลของรฐั 

17 พฤษภาคม 2566 
 

- ทดสอบสุขภาพจติ 
- ส่งผลการตรวจร่างกายตามแบบตรวจร่างกายท่ีก าหนด 
- ตรวจสอบหลักฐานการสมัครฉบับจริง 
- ช าระค่าธรรมเนียมการทดสอบสุขภาพจิต 
- ส่ง Portfolio 

ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต 

17 พฤษภาคม 2566 สอบสัมภาษณ ์ ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต 
23 พฤษภาคม 2566 การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 

 
- http:www.dentistry.tu.ac.th 
- พิมพ์สัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์  

ท่ี http://www.dentistry.tu.ac.th 
16 มิถุนายน 2566 ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต 
 นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จะต้องแสดงใบรายงาน 

ผลการศึกษา (Transcript) 
ห้อง 933 ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต 

สิงหาคม ๒๕66 ปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
สิงหาคม ๒๕66 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการจดทะเบียน 

ภาคท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 
ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

สิงหาคม ๒๕66 เปิดภาคการศึกษา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

o วนั – เวลา - สถานที ่อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดติดตามประกาศของคณะทนัตแพทยศาสตร ์ 
ที ่http://www.dentistry.tu.ac.th  หมายเลขโทรศัพท ์๐๒-๙๘๖-๙๐๕0 
 
 


