
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง โครงการคัดเลือกนักเรยีนท่ีมีผลการเรียนดี และนักเรียนนานาชาติ เข้าศึกษาระดบัปริญญาตรี 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1/2 

------------------------------------------------- 
 

 ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี และนักเรียนนานาชาติ เข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566      
รอบที่ 1/2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. คุณสมบตัขิองผูส้มคัร  
   1.1 คุณสมบัติทั่วไป  
        1.1.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย  
        1.1.2 เป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การอ่าน และการเขียนในระดับดี  
        1.1.3 ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าผิดทางกฎหมายใด ๆ หรือร่วมกระท าทุจริต
ในการสอบเพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
        1.1.4 มีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ตามประกาศคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื ่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู ้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต  ดังน้ี  
                1.1.4.1 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจาก
จบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและ
เงื่อนไขของ รัฐบาล และมหาวิทยาลัย 
       1.1.4.2 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้ 
   1.1.4.2.1 มีปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น 
โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality 
disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหา
ทางจิตเวช อื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
     1.1.4.2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย 
หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ       
ทันตกรรม 
     1.1.4.2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อ
ตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
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   1.1.4.2.4 มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ                                 
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
   1.1.4.2.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 
- 2,000 เฮิรตซ์สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) 
น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing 
loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรรม 
                      1.1.4.2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไข
ด้วยแว่นสายตาแล้วแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม  
                     1.1.4.2.7 มีภาวะตาบอดสีระดับรุนแรง หรือ ภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยมีผลการ
ตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  
  1.1.4.2.8 โรคหรือความพิการอื ่น ๆ ซึ ่งมีได้ระบุไว้ ซึ ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
  ทั้งนี ้ ส าหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 1.1.4.2 ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณะทันต
แพทยศาสตร์ พิจารณา วินิจฉัย  ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ถือ
เป็นที่สิ้นสุด 
                1.1.4.3.  ไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ส าหรับผู้สมัครในหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ก าลังศึกษาในสถาบันอื่น ๆ ของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกก่อนที่จะไปสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
        1.1.5 มีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย ข้อใดข้อหน่ึง 
(หากมีทุกข้อส่งทุกข้อ)  
                 1.1.5.1 TOEFL (iBT) มากกว่าหรือเท่ากับ 80 
                 1.1.5.2 IELTS (Academic) มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 
         1.1.6 มีจดหมายแนะน าผู้สมัครจากอาจารย์ประจ าชั้น หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
(Letter of Recommendation) อย่างน้อย 2 ท่าน   
         1.1.7 มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 

          1.1.7.1 ประวัติส่วนตัว  
                    1.1.7.2 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือจิตอาสา 
                    1.1.7.3 กิจกรรมทางวิชาการ 
                    1.1.7.4 ผลงาน หรือรางวัลอื่น ๆ 
          โดยผลงานในข้อ 1.1.7.2-1.1.7.4 ต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี และผลงานแต่ละข้อไม่เกิน 3 
ชิ้น จัดท าเป็นรูปเล่ม ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A 4 (ไม่รวมปก) โดยคณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานท่ี
ปรากฏในเล่มเท่าน้ัน  
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1.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
         1.2.1 กลุ่มนักเรียนท่ีก าลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายสามัญ ทั่วประเทศ 
                 1.2.1.1 มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.50   
                 1.2.1.2 มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                            ต่าง ๆ ดังน้ี 
                            1.2.1.2.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต ่ากว่า 3.50 (ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต) 
                            1.2.1.2.2 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 3.50 (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
                            1.2.1.2.3 ภาษาตา่งประเทศไม่ต ่ากว่า 3.50  
                            1.2.1.2.4 ภาษาไทยไม่ต ่ากว่า 3.00  
                            1.2.1.2.5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ต ่ากว่า 3.00 
                 1.2.1.3 มีผลสอบ TGAT (รหัส 90) ของปีการศึกษา 2566   
 
          1.2.2 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ 
                   1.2.2.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ Grade 12 
(ในระบบอเมริกัน US) หรือ year 13 (ในระบบอังกฤษ UK) หรือ NCEA level 2 (ในระบบนิวซีแลนด์) จาก
โรงเรียนนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีหลักฐานรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา จากสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)    
หมายเหตุ   กรณีท่ีผู้สมัครมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 
                   1.2.2.2 มีคะแนนสอบวัดความสามารถทางวิชาการอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี   
 

ผลสอบ SATII ของวชิา ผลสอบ NCEA level 2 
 ของวิชา 

ผลสอบ International 
Baccalaureate (IB)  

Higher level ครบทั้ง 3 ขอ้ 

Biomedical 
admission test 

(BMAT) 

Biology, Chemistry 
และ Mathematics หรือ 
Physics มากกว่า หรือ
เท่ากับ 700 คะแนนใน 
แต่ละรายวิชา 

Biology, Chemistry และ 
Mathematics หรือ 
Physics ได้ระดับ 
Excellence รวม 3 วิชา 
ไม่น้อยกว่า 17 credits 
 

Biology มากกว่าหรือเท่ากับ 6  
Chemistry หรือ Physics 
รายวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า
หรือเท่ากับ 6 
Mathematics Standard 
Level (not included 
Mathematics Studies) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 6 หรือ    
Mathematics-Higher Level 
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 

part 1 และ part 2 
รวมกันเฉลี่ย           
ไม่ต ่ากว่า 4.5   
ส่วน part 3  ไม่ก าหนด
เกณฑ์ขั้นต ่า 
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  หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลงั
ว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะ
ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 
นอกจากน้ีผู้สมัครยังอาจถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 
2. จ านวนรับ 5 คน   
 
3. ค่าสมัคร จ านวน 500 บาท  
 
4. วิธีพิจารณาคัดเลือก 
     4.1 คณะกรรมการคัดเลือกซึ่งแต่งตั้งโดยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะ
ด าเนินการคัดเลือกตามคุณสมบัติทั ่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ของผู้สมัคร 
ส าหรับ คุณสมบัติเฉพาะข้อ 1.2.1 จะใช้ผลคะแนนการสอบ TGAT (รหัส 90) ของปีการศึกษา 2566 มาใช้ใน
การจัดล าดับที่แข่งขันด้วย 
    4.2 เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเปน็ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จะเข้ารับทดสอบความพร้อมความถนัดทางวิชาชีพ   
    4.3 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์   โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด 
         การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 
5. ปฏทินิขั้นตอนการด าเนนิการรบัสมคัรคดัเลอืก ดังนี้ 

วันที ่ กจิกรรม 
 

1 พฤศจิกายน  2565 เป็นต้นไป 
ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม 
ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com เพื่อยืนยันตัวตน
และใช้ในการยืนยันสิทธ์ิ  

 
 

 1-13 ธันวาคม 2565 

ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (password) เข้า
ระบบทางเว็บไซต์ที่ https://e-admission.psu.ac.th  
รับสมัครออนไลน์ และแก้ไขข้อมูลการสมัคร พร้อมอัพโหลดเอกสาร
การสมัครทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th โดยระบบ
จะปิดเวลา 23.30 น. ในวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร 

 
1-14 ธันวาคม 2565 

ช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 500 บาท โดยการ Scan QR Code ผ่าน 
Mobile application ของธนาคารที่ปรากฏในหน้าช าระเงินหรือช าระ
เงินผ่านจุดบริการ Counter service (7-Eleven) 
(ช าระเงินค่าสมัครให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 23.59 น.) 

18 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ 
ทางเว็บไซต์ www.dent.psu.ac.th 

 
 
 

http://www.dent.psu.ac.th/
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วันที ่ กจิกรรม 
27  มกราคม 2566 สอบสัมภาษณ์ 
31 มกราคม  2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ 

www.dent.psu.ac.th 
 

7-8 กุมภาพันธ์ 2566 
ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ในระบบTCAS ทางเว็บไซต์ 
https://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี               
แห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) 

13 กุมภาพันธ์ 2566 
 

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th 

ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ 
http://reg.psu.ac.th 

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายงานตัวขึ้นทะเบียน 
เป็นนักศึกษา  

 
6. เอกสารการสมคัร 
   6.1 กลุ่มนักเรียนท่ีก าลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6   สายสามัญ ทั่วประเทศ 
        6.1.1 ระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (รวม 5 ภาคเรียน) โดยมีหัวหน้า 
                สถานศึกษา หรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตราของโรงเรียน 
        6.1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
        6.1.3 แฟ้มสะสมผลงาน portfolio   
        6.1.4 ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้ 
        6.1.5 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ตามแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่คณะก าหนด    
                https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VqDSoo9UZnZXLsp3Nn6g-7SXfUO14XWP 
        6.1.6 จดหมายแนะน าจากอาจารย์ประจ าชั้น หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้อ านวยการโรงเรียน    
 
   6.2 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ 
        6.2.1 วุฒิการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ส าหรับนักเรียนที ่ก าลังศึกษาอยู ่ หรือส าเร็จ
การศึกษาในโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ มีหลักฐานรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา จากสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)                
        6.2.2 ใบแสดงผลคะแนนสอบวัดความสามารถทางวิชาการในข้อ 1.2.2.2    
        6.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
        6.2.4 แฟ้มสะสมงาน portfolio 
        6.2.5 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ตามแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่คณะก าหนด  
       https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VqDSoo9UZnZXLsp3Nn6g-7SXfUO14XWP 
        6.2.6 จดหมายแนะน าจากอาจารย์ประจ าชั้น หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้อ านวยการโรงเรียน   
หมายเหตุ  ส าหรับเอกสารการสมัครตามข้อ 6 ขอให้ Upload ผ่านระบบทางเว็บไซต์  
https://e-admission.psu.ac.th  ระหว่างวันที่ 1-13 ธันวาคม 2565 (ระบบจะปิดเวลา 23.30 น. เท่าน้ัน) 
 

http://www.dent.psu.ac.th/
http://reg.psu.ac.th/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VqDSoo9UZnZXLsp3Nn6g-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VqDSoo9UZnZXLsp3Nn6g-
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7. การประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณ์ 
   คณะทันตแพทยศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น และมิสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และ
ทดสอบความพร้อมความถนัดทางวิชาชีพ ในวันที่ 18 มกราคม 2566 
 
8. การสอบสมัภาษณ ์
    คณะทันตแพทยศาสตร์จัดให้มีการสอบความพร้อมความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26-27
มกราคม 2566 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30 น. สถานที่จะแจ้งอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ หากไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ก าหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์  
ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์น าหลักฐานการสมัครฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
 
9. การประกาศรายชือ่ผู้ผา่นการสมัภาษณไ์ดร้บัการคดัเลอืก 
    คณะทันตแพทยศาสตร ์จะประกาศรายชื ่อผู ้ผ ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที ่ 31 มกราคม 2566               
ทางเว็บไซต์ https://www.dent.psu.ac.th/dent/th/ 
 
10. การยนืยนัใชส้ิทธิเ์ขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(ผา่นระบบ TCAS) 
     ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือก จะต้องยืนยันสิทธิ ์เข้าศึกษา ในระหว่างวันที ่ 7-8 
ก ุมภาพันธ ์ 2566 ผ ่านะระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System) ทางเว ็บไซต ์   
https://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้นถือวา่
สละสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 
11. การสละสทิธิเ์ขา้ศกึษา 
      ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าวแล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ให้ด าเนินการสละสิทธิ์  
ตามวัน เวลา ที่สมาคม ทปอ. ก าหนด   
 
12. การประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื ่ อผู ้มีสิทธิ ์เข้าศึกษา ในวันที ่ 13 กุมภาพันธ์ 2566                  
ที่เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th 
 
13. เงือ่นไขการส าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
     13.1  นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 
ข้อก าหนด และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563 
     13.2  นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต ่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
     13.3  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการฯ ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับทุนของรัฐบาลโดยจะต้องท าสัญญาที่
จะปฏิบัติงานภายหลังส าเร็จการศึกษาแล้ว ตามความต้องการของรัฐบาล เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  ทั้งน้ี
ไม่นับระยะเวลาระหว่างเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม 
 
 
 

https://www.dent.psu.ac.th/dent/th/
https://entrance.psu.ac.th/



