
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรือ่ง  ขยายเวลาการรบัสมคัรบคุคลเขา้ศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา 
หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร ์
คณะทนัตแพทยศาสตร ์ ภาคการศึกษาที ่1 ปกีารศกึษา 2566 

   ……..................…………………………….. 
             ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่ อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  ภาคการศึกษาที่  1 
ปีการศึกษา 2566  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นั้น 

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าศึกษามีระยะเวลาเตรียมความพร้อมมากขึ้น  มหาวิทยาลัยจึงเห็นควร 
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  
คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก าหนดการ เดมิ ใหม ่
เปดิรบัสมคัร วันที่ 2 ธันวาคม 2565 –  

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2566 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์  –  
วันที่ 6  มีนาคม 2566 

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบคดัเลอืก วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่  13  มีนาคม 2566 

สอบข้อเขยีนและสอบปฏบิตั ิ
- วชิาเอกทนัตกรรมจดัฟนั

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 15 มีนาคม 2566 

สอบข้อเขยีน 
- วชิาเอกศลัยศาสตรชอ่งปาก
และแม็กซลิโลเฟเชยีล

วันที่ 1 มีนาคม 2566 วันที่ 22 มีนาคม 2566 

สอบสมัภาษณ ์
- วชิาเอกทนัตกรรมจดัฟนั
- วชิาเอกศลัยศาสตรชอ่งปาก
และแม็กซลิโลเฟเชยีล

วันที่ 1 มีนาคม 2566 วันที่ 29 มีนาคม 2566 

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา วันที่ 27 มีนาคม 2566 วันที่ 24 เมษายน 2566 
หมายเหตุ   ส าหรับเวลาและสถานที่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ ฉบับเดิมทุกประการ 

  ประกาศ  ณ  วันที่     กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

(รองศาสตราจารย์ สมชาติ  แตรตุลาการ) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์  

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

………………………………….. 

             ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร                         
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566               
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2564)  
จ านวนที่รับ 14 คน : ใน 3 สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

- วิทยาเอ็นโดดอนต์ 3-4 คน  
- ทันตกรรมจัดฟัน   3-5 คน  
- ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  3-5 คน    

3.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และมีคุณสมบัติดังนี้  
3.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางทันตแพทยศาสตร์หรือสาขาที่เทียบเท่า ทั้งในหรือ

ต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยและทันตแพทยสภารับรองวิทยฐานะ 
3.2 มีผลการเรียนที่ค่าเฉลี่ยสะสม (GPA) ระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือหากมีผลการเรียน         

ต่ ากว่าที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 2.50 สามารถยื่นผลการเรียนระดับหลังปริญญา (ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือ
ปริญญาโท) ประกอบการพิจารณารับคัดเลือกตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกของคณะฯ 

3.3 กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรผู้ให้ทุน 
3.4 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศไทย หรือในกรณีที่เป็นผู้สมัครชาวต่างชาติต้องมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับภาษาอังกฤษจากประเทศที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยผู้สมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ     
ต้องไม่อยู่ในระหว่างคดีฟ้องร้องใดๆ ในกรณีที่เป็นผู้สมัครชาวต่างชาติหากได้รับการคัดเลือกแล้วสามารถฝึกปฏิบัติการ  
ทางคลินิกได้ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น 

3.5 มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมอย่างน้อย 1 ปี  
 3.6 ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ คือ TOEFL (Paper – based) หรือ TOEFL – ITP 
(Institutional Testing Program หรือ TU – GET (Paper – based) 550 คะแนน หรือผล  TU – GET (Computer – based) 
หรือ ผล TOEFL (Internet – based) 79 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 6.5 (โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา) 

3.7 ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนได้
โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 500 
คะแนน หรือผลคะแนน TU-GET (Computer-based) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน, TOEFL ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL 
(Internet-based) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ ากว่า 4.5 ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ (โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา)  
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4. การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทรท์ี่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  
 4.1 ช่องทางการสมัคร  

 ผู้สมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th กรอกข้อมูล 
ในใบสมัครให้ครบถ้วน ส่งแบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครพร้อมหลักฐาน          
การช าระค่าสมัครสอบคัดเลือกทางไปรษณีย์ ไปยัง ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ชั้น 8 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121     
โทร : 0-2986-9213 ต่อ 7155 โทรสาร : 0-2986-9205 หรือส่งเป็นไฟล์ PDF ไปที่ E-mail : graddenttu@gmail.com 
 4.2 การช าระเงินค่าสมัครสอบ 

 ช าระเงินค่าสมัครสอบ จ านวน 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บาท) โดยโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองหลวง เลขที่บัญชีธนาคาร : 178-2-41233-5 ชื่อบัญชี  คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

5. หลักฐานและเอกสารการสมัคร 
5.1 แบบฟอร์มใบสมัคร (สามารถ Download ได้ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th)  
5.2 ค่าสมัคร จ านวน 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บาท)  
5.3 รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ   จ านวน 1 รูป 
5.4 ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ/หนังสือเดินทาง   จ านวน 1 ฉบบั 
5.5 ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน 1 ฉบับ  
5.6 ส าเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท จ านวน 1 ฉบับ  
หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่หน่วยงานราชการออกให้  
5.7 ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตร (Transcript)    จ านวน 1 ฉบับ          
5.8 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบและศึกษาต่อกรณีได้รับการคัดเลือก 
(กรณีสังกัดหน่วยงานรัฐบาล) 
5.9  หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บริหารของสถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  
5.10 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TU-GET และ IELTS (โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา) 

หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครหากเป็นฉบับส าเนา ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ 
 

6. การคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
6.1 ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ตามทีส่าขาวิชาเอกก าหนด 
6.2 ผู้สมัครต้องมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ (3.6 และ3.7)   
6.3 ส าหรับผู้สมัครต่อไปนี้ให้ได้รับการยกเว้นการส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ 

  6.3.1 ผู้สมัครต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ 
6.3.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม่เกิน  2 ปี  
นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา 

 

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  

ณ ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจยั ชัน้ 8 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
และที่เว็บไซต์ http://www.dentistry.tu.ac.th 

 

http://www.dentistry.tu.ac.th/
http://www.dentistry.tu.ac.th/
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8. ก าหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

       8.1 วิชาเอกวิทยาเอน็โดดอนต์ 

ก าหนดการ รายละเอียด 

สอบข้อเขียน วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์  2566 

เวลา 09.00 – 12.00 น 

สอบสัมภาษณ์ 

 

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์  2566 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
8.2 วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน 

ก าหนดการ รายละเอียด 

สอบข้อเขียน วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์  2566 

เวลา 09.00 – 12.00 น 

สอบปฏิบัติ 

 

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์  2566 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 

สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 

เวลา 09.00-12.00 น. 
 
8.3 วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

  
 
 
 

 

 
9. สถานที่จัดการสอบ  

ส านักงานบัณฑติศึกษาและวิจัย ชั้น 8 อาคารราชสดุา คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต. คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12121 (จะแจ้งหมายเลขห้องสอบ            
ให้ทราบภายหลงั) 

 

10.  เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบ 

บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย       
และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุไปแสดงในวันสอบ 

 

 
11.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันจันทรท์ี่ 27 มีนาคม 2566 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ณ ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
ชั้น 8 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่เว็บไซต์ http://www.dentistry.tu.ac.th 

ก าหนดการ รายละเอียด 

สอบข้อเขียน วันพุธที่ 1 มีนาคม  2566 

เวลา 09.00 – 12.00 น 

สอบสัมภาษณ์ 

 

วันพุธที่ 22 มีนาคม  2566 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

http://www.dentistry.tu.ac.th/
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12.  การแสดงความจ านงยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันอังคารที่ 28 - วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566  
        ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งยืนยันเข้าศึกษาตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ณ ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
ชั้น 8 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 

13. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

14. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นศึกษา 
14.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน

ก าหนดภายใน 14 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการ
ขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก   

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะ
ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งในภายหลัง           
แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจน าส่งได้ให้นายทะเบียน
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

14.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ      
ความจ าเป็นให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่                
จะขอย้ายไปศึกษา และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 
14.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม         

ตามข้อบังคับฯ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ นายทะเบียนจะเสนอต่ออธิการบดี           
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น  

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว อธิการบดีจะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น   
15. ปฐมนิเทศและเปิดภาคการศึกษา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
16. การจัดเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมตามเอกสารแนบท้าย 
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ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์  

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
รายละเอียด วันเดือนปี สถานที่ 

รับสมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ 
http://www.dentistry.tu.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันจันทร์ที่  6 กุมภาพันธ์ 2566 
 

ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
ชั้น 8 อาคารราชสุดา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
ชั้น 8 อาคารราชสุดา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
http://www.dentistry.tu.ac.th 

สอบข้อเขียน 
วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต ์
 
วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน 
 
วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล 

 
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์  2566 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์  2566 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

 
ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
ชั้น 8 อาคารราชสุดา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
(ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

สอบปฏิบัต ิ
วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน 

 
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
ชั้น 8 อาคารราชสุดา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
(ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

สอบสัมภาษณ์ 
วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต ์
 
วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน 
 
วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล 

 
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์  2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
วันพุธที่ 22 มีนาคม  2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 
ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
ชั้น 8 อาคารราชสุดา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
(ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 

วันจันทร์ที่  27 มีนาคม 2566 
 

ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
ชั้น 8 อาคารราชสุดา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
http://www.dentistry.tu.ac.th 

รายงานตัวเข้าศึกษา 
 

วันอังคารที่ 28 – วันพฤหสับดีที ่30 มีนาคม 2566 ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
ชั้น 8 อาคารราชสุดา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

http://www.dentistry.tu.ac.th/
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การจัดเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
1. ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการศึกษา 6 ภาคการศึกษา ดังนี้ 

 - วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน     ภาคการศึกษาละ 200,000.- บาท 

  

2. ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ดังนี้     
 - วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต ์    ภาคการศึกษาละ 120,000.- บาท 

 - วิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  ภาคการศึกษาละ 70,000.- บาท 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ชั้น 8  อาคารราชสุดา   

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  

อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12121 โทร: 0-2986-9213 ต่อ  7153, 7155  โทรสาร: 0-2986-9205 

http://www.dentistry.tu.ac.th, E-mail; graddenttu@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด วันเดือนปี สถานที่ 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และช าระ
ค่าลงทะเบียนนักศึกษา 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
ชั้น 8 อาคารราชสุดา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปฐมนิเทศและเปิดภาคการศึกษาที่ 
1/2566 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
ชั้น 8 อาคารราชสุดา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

mailto:graddenttu@gmail.com



