
 

 

 

ประกาศคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

เร่ือง การรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2566  

(รับตรง รอบที ่2) 

.............................................................................. 

 ด้วย คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาล ัยกรุงเทพธนบุรีได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2566 (รับตรง) ดงันั้น เพื่อให้การรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาใน

หลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาล ัยกรุงเทพธนบุรี จึงก  าหนด
รายละเอียด    ต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง ดงัน้ี 
1. คุณสมบัติทั่วไปของหลกัสูตร 

 1.1 เป็นผูม้ีสัญชาติไทยและพ านกัอยู่ในประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  

 1.2 เป็นผูท้ี่ก  าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2 
 1.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลกัสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซ่ึงรับรองโดย
กระทรวงศึกษาธิการ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต  ่ากวา่ 2.75  
 1.4 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรี มีผลการเรียนไม่ต  ่ากวา่ 2.50 เทียบโอนรายวชิาหมวดการศึกษา

ทัว่ไปได ้
 1.5 คุณสมบติัอื่นๆ นอกเหนือจากน้ีให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมคัร 

 ผูท้ี่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะตอ้งมีสุขภาพแขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความ
พิการ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม ดงัต่อไปน้ี 

1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต 
(Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ  (Mood Disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ 
(Personality Disorder) ชนิด  Antisocial  Personality Disorders หรือ  Borderline 

Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบตัิงาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 



2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย ที่อาจเกดิอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย หรือส่งผลให้
เกดิความพิการอย่างถาวร อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตัิงานและการประกอบ

วชิาชีพทนัตกรรม 
3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อ

ผูป่้วย และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

4) มีความพิการทางร่างกายอ ันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบ ัติ งาน และการ
ประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดบัการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 
เฮิรตซ์ สูงกวา่ 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (Speech Discrimination 

Score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน 
(Sensorineural Hearing Loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบ ัติงาน และการ
ประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

6) มคีวามผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดบัการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแกไ้ขด้วยแว่น
สายตาแลว้แย่กวา่ 6/12 หรือ 20/40 ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตัิงาน และการ
ประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

7) มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (Total Color Blindness) อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบตัิงาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

8) โรคหรือความพิการอื่น ๆ  ซ่ึงมิไดร้ะบุไว ้ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตัิงาน และ

การประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 
3. จ านวนที่รับ 40 คน 

  

4. การจดัการเรียนการสอน 

 ใชเ้วลาในการศึกษาตามหลกัสูตรเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยจะจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 

 ชั้นปีที่ 1  ศึกษารายวชิาการศึกษาทัว่ไป 
 ชั้นปีที่ 2-3 ศึกษารายวชิาพรีคลินิก 
 ชั้นปีที่ 4-6 ศึกษารายวิชาเฉพาะและฝึกปฏิบัติงานระดับคลินิก ณ คลิ นิกทันตกรรม 

มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี และคลินิกทนัตกรรมโรงพยาบาล สังกดัส านกัการแพทย์และส านกัอนามยั 
กรุงเทพมหานคร ภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรุงเทพมหานครกบัมหาวิทยาลยักรุงเทพ
ธนบุรี 
 



5. ก าหนดการรับสมคัรและสอบคดัเลือก 
  5.1 รับสมคัร ตั้งแต่วนัจนัทร์ที่ 9 มกราคม ถึง วนัองัคารที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 

- ดว้ยตนเองทีฝ่่ายประชาสัมพนัธ์และรับสมคัรนกัศึกษามหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี  หรือ 
- กรอกใบสมคัรผ่านทางเวบ็ไซต ์http://admission.bkkthon.ac.th 

  5.2 การสอบสัมภาษณ์และการสอบขอ้เขียน 
   วนัจนัทร์ที่ 6 มนีาคม พ.ศ. 2566  
   สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. 
   สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. 
หมายเหตุ 

 คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2566 มีอ  านาจในการพิจารณาตดัสินผลการคดัเลือก และผลการตดัสินของมหาวิทยาลยักรุงเทพ

ธนบุรี ถือเป็นที่ส้ินสุด 

6. ค่าธรรมเนยีมในการสมคัรสอบ 

 ผูส้มคัรจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมในการเขา้สอบ จ านวน 2,000 บาท ส าหรับผูท้ี่มาสมคัรดว้ยตนเอง
ให้ช าระเงินที่ฝ่ายประชาสัมพนัธ์และรับสมคัรนกัศึกษาในวนัที่สมคัร ส่วนผูส้มคัรผ่านทางไปรษณีย์ให้มา
ช าระเงินกอ่นวนัสอบ โดยผูท้ี่ช  าระเงินจะไดร้ับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและบตัรประจ าตวัเข้าห้องสอบ 

เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้สอบ 
7. หลกัฐานการสมคัรสอบคดัเลือก 

1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   จ านวน 1 ฉบบั 
2) ส าเนาทะเบียนบา้น    จ านวน  1 ฉบบั 
3) ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (ผลการเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายอย่างนอ้ยถึง ภาค

การศึกษาที่ 1 ของชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6)  จ านวน 1 ฉบบั 
4) ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวชิาสามญั 7 วชิา จ านวน 1 ฉบบั (ถา้มี) 
5) รูปถ่าย 1 น้ิว     จ านวน  1 รูป 

8. ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 

 8.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร 5,700,000 บาท (950,000 บาทต่อปี) โดยแบ่งช าระเป็น

รายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 475,000 บาท  
 8.2 ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ประมาณ 450,000 บาท (ตลอดหลกัสูตร) 
9. เปิดเรียน 

เปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2566 วนัองัคารที ่6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

http://admission.bkkthon.ac.th/


10. สอบถามข้อมูลการรับสมคัรเพิม่เติมไดท้ี่

งานเลขานุการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี โทร 081-635-2536 
E-mail: information@bkkthon.ac.th  
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ ณ วนัที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 

(รองศาสตราจารย ์ทพ.ทองนารถ  ค  าใจ) 
 คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
   มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

mailto:information@bkkthon.ac.th

