
 
  
                
    

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์   
          ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

                    ………………………………….. 
 

             ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1       
ปีการศึกษา 2566 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
      1.  จำนวนแผนรับ:  4 คน 
 

2.  แผนการศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัคร  
              หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  เป็นหลักสูตรที่ศึกษาในวัน เวลาราชการปกติ ระบบทวิภาค และจัดการเรียนการสอน
เป็น ภาษาอังกฤษ คุณสมบัติผ ู ้ เข ้าศึกษา (ทั ้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว ่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และมีคุณสมบัติ            
ตามแผนการศึกษาดังนี ้
           คุณสมบัติเฉพาะตามแผนการศึกษา 

1)  แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 1 (แผนการศึกษาแบบ 1.1 เน้นการทำวิจัยเป็นหลักโดย
ทำงานวิจัย ณ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 

  - ผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาปริญญาโท 
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง   
 - ผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
 (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า 
หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50   

(2) มีประสบการณ์การวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ หรือนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง 
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 2)  แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 2 (แผนการศึกษาแบบ 1.2 เน้นการทำวิจัยเป็นหลักโดย     
ทำงานวิจัย ณ หน่วยงานต้นสังกัด) 
  - ผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาปริญญาโท  
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 - ผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
 (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือ
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50  

(2) มีประสบการณ์การวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีหลักฐานแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าผลงานดังกล่าว
กระทำด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ 

 3)  แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 1 (แผนการศึกษาแบบ 2.1 ศึกษารายวิชา และทำงานวิจัย       
ณ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 - ผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาปริญญาโท 
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง   
 - ผู้เข้าศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

 (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า 
จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50  หรือ 

(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 
               4) ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ คือ มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET      
ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper based) หรือ ไม่ต่ำกว่า 
61 คะแนน (Computer based) หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper-based) หรือ      
ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน  
        5) ในกรณีที่ผู ้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด  อาจได้รับการพิจารณา          
รับเข้าศึกษาก่อนได้ โดยมีเงื ่อนไขว่า ต้องผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (Paper based) หรือ ไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน (Computer based) 
หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน (Internet-based) 
หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่
หลักสูตรกำหนดก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ 
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              6) ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด อาจรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และเมื่อผ่านการประเมินโดย
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรแล้ว จะได้รับการปรับให้เป็นนักศึกษาปกติ 

7) กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรผู้ให้ทุน 
 

3. ก าหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 เมษายน 2566 
  

4. วิธีการรับสมัคร  
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th และส่งเอกสารหลักฐานที่ระบุ     
(ในข้อ 5 หลักฐานและเอกสารสมัคร) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานการช าระค่าสมัคร 
500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บาท) ผ่านการโอนเข้าบัญชี เลขที่บัญชี : 178-2-41233-5 ชื่อบัญชี 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองหลวง และส าเนาหลักฐานการโอนเงิน 
โดยจัดส่งเอกสารทั้งหมดมาท่ี  
 

ที่อยู่ : 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 7155 โทรสาร: 0-2986-9205 

 

5. หลักฐานและเอกสารสมัคร 
5.1  ใบสมัครติดรูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว  ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงนามเป็นที่เรียบร้อย 
5.2  ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บาท) 
5.3  ส าเนาบัตรประชาชน 
5.4  ส าเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (ส าหรับผู้ที่ส าเร็จ

การศึกษาแล้ว) หรือหนังสือรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายและใบผลการศึกษา (ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่) 
5.5 บันทึกผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร (ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว) 
5.6  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบและศึกษาต่อกรณีได้รับการ

คัดเลือกและมีต้นสังกัด 
5.7  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ TOEFL/TU-GET/IELTS     

โดยผลสอบต้องเป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยก าหนด และผลสอบต้องไม่เกิน   
2 ปีนับจากวันสอบถึงวันสมัครเข้าศึกษา 

5.8  แนวคิดเบื ้องต ้นในการท าว ิจ ัย (Concept Paper on Research Topic) มีความยาวไม่เกิน 2 
หน้ากระดาษ A4  
หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครหากเป็นฉบับส าเนา ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ 
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6. การคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 6.1 ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
 6.2 ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TU-GET และ IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน    
2 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา 
 6.3 กรณีท่ีได้รับรับทุนการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรผู้ให้ทุน 
 6.4 ส าหรับผู้สมัครต่อไปนี้ให้ได้รับการยกเว้นการส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ 

1) ผู้สมัครต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ  
2) ผู ้สมัครที ่ส  าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที ่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่           

ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา 
 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 เมษายน  2566  
 ณ ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ชั้น 8 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และทีเ่ว็บไซต์ http://www.dentistry.tu.ac.th 
 

8. ก าหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
ก าหนดการ สถานทีส่อบ 

สอบข้อเขยีน วันที่ 26 เมษายน 2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ชั้น 8 
อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   
(จะแจ้งหมายเลขห้องสอบให้ทราบภายหลัง) 

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2566 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 

9.  เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบ 
บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการ        

ที ่มีรูปถ่าย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและ           
ยังไม่หมดอายุไปแสดงในวันสอบ 

 

10.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 
ประกาศรายชื ่อผู้มีส ิทธิ์ เข้าศึกษา ณ ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ชั ้น 8 อาคารราชสุดา         

คณะทันตพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และท่ี  http://www.dentistry.tu.ac.th 
 

11.  รายงานตัวเข้าศึกษา : วันที่  30-31 พฤษภาคม 2566  
 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ณ ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ชั้น 8 อาคารราชสุดา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส าหรับรายละเอียดอ่ืนๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

12. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา  
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 

http://www.dentistry.tu.ac.th/
http://www.dentistry.tu.ac.th/
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13. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นศึกษา
13.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน

ก าหนดภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาต  
ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก 

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบส าคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อ
คณะในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถน าส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้น ามาส่งใน
ภายหลังแต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที ่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยัง 
ไม่อาจน าส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 

13.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ
ความจ าเป็น ให้นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตร 
ที่จะขอย้ายไปศึกษา และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย 
13.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 

ตามข้อบังคับฯ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดี 
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น  

หากมีกรณีตามวรรคหนึ ่งปรากฏขึ ้นกับผู ้ท ี ่ส  าเร ็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธ ิการบดีเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรของผู้นั้น 

14. การจัดเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม (ตามเอกสารแนบท้าย)
 รายละเอียดการช าระค่าลงทะเบียนนักศึกษาตามปรากฏในเอกสารแนบท้าย  

   ประกาศ  ณ  วันที่   พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย์ สมชาติ  แตรตุลาการ) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

22
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ปฏทิินการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศึกษาในหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพช่องปาก (หลักสตูรนานาชาติ) 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศึกษา 2566 
 

ก าหนดการ วนัเดือนป ี สถานที ่
รบัสมคัร  ตั้งแต่บัดนี ้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2566 ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย 

ชั้น 8 อาคารราชสุดา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ 
http://www.dentistry.tu.ac.th 

การประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิ์
สอบข้อเขยีนและ 
สอบสมัภาษณ ์

วันที่ 10 เมษายน  2566 ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
ชั้น 8 อาคารราชสุดา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ 
http://www.dentistry.tu.ac.th 

การสอบข้อเขยีนและสอบ
สมัภาษณ ์

วันที่  26 เมษายน 2566 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
ชั้น 8 อาคารราชสุดา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

การประกาศรายชื่อผูม้สีิทธิ์ 
เข้าศึกษา 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
ชั้น 8 อาคารราชสุดา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ 
http://www.dentistry.tu.ac.th 

การรายงานตวัเขา้ศกึษา   วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
ชั้น 8 อาคารราชสุดา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การปฐมนเิทศ 

แจ้งให้ทราบภายหลัง 
ส านักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
ชั้น 8 อาคารราชสุดา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การขึ้นทะเบยีนนกัศกึษาใหม ่
และช าระค่าลงทะเบยีน
นักศึกษา 

เปิดภาคการศกึษาที ่1/2566 
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การจดัเกบ็คา่หนว่ยกติและคา่ธรรมเนยีม 
 

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม 
ผู้ส าเร็จระดับปริญญาบัณฑิต        ภาคการศึกษาละ  28,300.- บาท 
ผู้ส าเร็จระดับปริญญามหาบัณฑิต         ภาคการศึกษาละ  26,800.- บาท 

 ทั้งนี้ไม่รวมค่าจดทะเบียนล่าช้า ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ค่าสมัครสอบภาษาต่างประเทศ และค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ส านักงานบัณฑิตศึกษา และวิจัย ชั้น 8  อาคารราชสุดา   
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 
http://www.dentistry.tu.ac.th, E-mail; graddenttu@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




