ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
เรื่ อง

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2564
( รับตรงรอบที่ 2)
..............................................................................

ด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรีได้เปิ ดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสู ตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2564 ( รับตรงรอบที่ 2) ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
หลัก สู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต เป็ นไปด้วยความเรี ย บร้ อย มหาวิทยาลัย กรุ งเทพธนบุรี จึ งก าหนด
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของหลักสู ตร
1.1 เป็ นผูม้ ีสัญชาติไทยและพานักอยูใ่ นประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 เป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2
1.3 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึ กษาชั้นปี ที่ 6 หรื อหลักสู ตรอื่ นที่ เที ยบเท่า ซึ่ งรับรองโดย
กระทรวงศึกษาธิ การ เฉพาะผูส้ าเร็ จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
1.4 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์ ) มีผลการเรี ยนไม่ต่ากว่า 2.50 เทียบโอน
รายวิชาหมวดการศึกษาทัว่ ไปได้
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ผูท้ ี่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรื อความ
พิการ อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้
1) มีปัญหาทางจิ ตเวชขั้นรุ นแรงอันอาจเป็ นอันตรายต่อตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่ น เช่ น โรคจิ ต
(Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ ผิ ด ปกติ (Mood Disorders) บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ
(Personality Disorder) ชนิด Antisocial Personality Disorders หรื อ Borderline Personality
Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และ
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม

2) เป็ นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป้ ่ วย หรื อส่ งผลให้
เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงานและการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม
3) เป็ นโรคไม่ติดต่อหรื อภาวะอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อ
ผูป้ ่ วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
4) มีความพิการทางร่ างกายอันอาจเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม
5) มี ความผิดปกติ ในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมี ระดับการได้ยินเฉลี่ ยที่ ความถี่ 500-2,000
เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด (Speech Discrimination
Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน
(Sensorineural Hearing Loss) อัน เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา การปฏิ บัติ ง าน และการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
6) มี ความผิดปกติในการเห็ นภาพ โดยมีระดับการมองเห็ นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่น
สายตาแล้วแย่กว่า 6/12 หรื อ 20/40 ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
7) มี ภ าวะตาพร่ องสี ทุ ก สี (Total Color Blindness) อั น เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา การ
ปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
8) โรคหรื อความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และ
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม
3. จานวนที่รับ 30 คน
4. การจัดการเรียนการสอน
ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสู ตรเป็ นระยะเวลา 6 ปี โดยจะจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
ชั้นปี ที่ 1
ศึกษารายวิชาการศึกษาทัว่ ไป
ชั้นปี ที่ 2-3
ศึกษารายวิชาพรี คลินิก
ชั้นปี ที่ 4-6
ศึ ก ษารายวิ ช าเฉพาะและฝึ กปฏิ บั ติ ง านระดั บ คลิ นิ ก ณ คลิ นิ ก ทัน ตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี และคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล สังกัดสานักการแพทย์และสานักอนามัย
กรุ งเทพมหานคร ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างกรุ งเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ธนบุรี

5. กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
กิจกรรม

รับตรงรอบที่ 2

รายละเอียด
การสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
“กรุ ณานาใบเสร็ จรับเงินค่าสมัครสอบจานวน 1,500
บาท พร้อมบัตรประชาชนมาแสดงในวันสอบ”
เปิ ดภาคการศึกษา

กาหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. 2564
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 17.00 น.

วันจันทร์ที่ 5 ก.ค. 2564

5.1 รับสมัคร ตั้งแต่บดั นี้ ถึง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
- ด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี หรื อ
-กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.bkkthon.ac.th
5.2 การสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ ที่ 14 มีนาคม 2564
5.3 ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564
หมายเหตุ
คณะกรรมการดาเนิ นการคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต ประจาปี
การศึกษา 2564 มีอานาจในการพิจารณาตัดสิ นผลการคัดเลือก และผลการตัดสิ นของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ธนบุรี ถือเป็ นที่สิ้นสุด
6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผูส้ มัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมในการเข้าสอบ จานวน 1,500 บาท สาหรับผูท้ ี่มาสมัครด้วยตนเอง
ให้ชาระเงินที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาในวันที่สมัคร ส่ วนผูส้ มัครผ่านทางไปรษณี ยใ์ ห้มา
ชาระเงินก่อนวันสอบ โดยผูท้ ี่ชาระเงินจะได้รับใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนียมและบัตรประจาตัวเข้าห้องสอบ
เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการเข้าสอบ
7. หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (ผลการเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อยถึง ภาค
การศึกษาที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6)
จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5) รู ปถ่าย 1 นิ้ว
จานวน 1 รู ป
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
8.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสู ตร 5,100,000 บาท (850,000 บาทต่อปี ) โดยแบ่งชาระเป็ น
รายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 425,000 บาท
8.2 ค่าเครื่ องมือและอุปกรณ์ ประมาณ 300,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)
9. เปิ ดเรียน
เปิ ดภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
10. สอบถามข้ อมูลการรับสมัครเพิม่ เติมได้ที่
งานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี โทร 081-635-2536 E-mail:
information@bkkthon.ac.th
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ทพ.ทองนารถ คาใจ)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี

