
 

 

 

ประกาศคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

เร่ือง การรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2564  

( รับตรงรอบท่ี 2) 

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

 ดว้ย คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีไดเ้ปิดรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในหลกัสูตร

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2564 ( รับตรงรอบท่ี 2) ดงันั้น เพื่อใหก้ารรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาใน

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงก าหนด

รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของหลกัสูตร 

 1.1 เป็นผูมี้สัญชาติไทยและพ านกัอยูใ่นประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 1.2 เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 1.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 หรือหลกัสูตรอ่ืนท่ีเทียบเท่า ซ่ึงรับรองโดย

กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะผูส้ าเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 

(GPAX) ไม่ต ่ากวา่ 2.75  

 1.4 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์) มีผลการเรียนไม่ต ่ากว่า 2.50  เทียบโอน

รายวิชาหมวดการศึกษาทัว่ไปได ้

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

 ผูท่ี้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะตอ้งมีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความ

พิการ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังานและการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม ดงัต่อไปน้ี 

1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น เช่น โรคจิต 

(Psychotic Disorders) โรคอารม ณ์ผิ ดปก ติ  (Mood Disorders) บุ ค ลิกภาพผิ ดปก ติ  

(Personality Disorder) ชนิด Antisocial  Personality Disorders หรือ Borderline Personality 

Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และ

การประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 



2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย หรือส่งผลให้

เกิดความพิการอย่างถาวร อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังานและการประกอบ

วิชาชีพทนัตกรรม 

3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อ

ผูป่้วย และการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

4) มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบ

วิชาชีพทนัตกรรม 

5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองขา้ง โดยมีระดับการได้ยินเฉล่ียท่ีความถ่ี 500-2,000 

เฮิรตซ์ สูงกวา่ 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (Speech Discrimination 

Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน 

(Sensorineural Hearing Loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ

ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาขา้งดี เม่ือแก้ไขด้วยแว่น

สายตาแลว้แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการ

ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

7) มีภาวะตาพร่องสีทุกสี  (Total Color Blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ

ปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

8) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไว ้ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และ

การประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

3. จ านวนท่ีรับ 30 คน 

4. การจัดการเรียนการสอน 

 ใชเ้วลาในการศึกษาตามหลกัสูตรเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยจะจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 

 ชั้นปีท่ี 1  ศึกษารายวิชาการศึกษาทัว่ไป 

 ชั้นปีท่ี 2-3 ศึกษารายวิชาพรีคลินิก 

 ชั้นปีท่ี 4-6 ศึกษารายวิชาเฉพาะและฝึกปฏิบัติงานระดับคลินิก ณ คลินิกทันตกรรม 

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี และคลินิกทนัตกรรมโรงพยาบาล สังกัดส านักการแพทยแ์ละส านักอนามยั 

กรุงเทพมหานคร ภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลยักรุงเทพ

ธนบุรี 

 

 



5. ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
 

กจิกรรม รายละเอยีด ก าหนดการ 

รับตรงรอบท่ี 2 

การสอบคดัเลือก 
สอบขอ้เขียน 
สอบสัมภาษณ์ 
“กรุณาน าใบเสร็จรับเงินค่าสมคัรสอบจ านวน 1,500 
บาท พร้อมบตัรประชาชนมาแสดงในวนัสอบ” 

วนัอาทิตยท่ี์ 14 มี.ค. 2564 
09.00 – 12.00 น. 
13.00 – 17.00 น. 

เปิดภาคการศึกษา วนัจนัทร์ท่ี 5 ก.ค. 2564 

5.1 รับสมคัร ตั้งแต่บดัน้ี  ถึง วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 
- ดว้ยตนเองท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์และรับสมคัรนกัศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี หรือ 
-กรอกใบสมคัรผา่นทางเวบ็ไซต ์http://admission.bkkthon.ac.th 

5.2 การสอบสัมภาษณ์และการสอบขอ้เขียน วันอาทิตย์ท่ี 14 มีนาคม 2564 
5.3 ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก วันศุกร์ท่ี 19 มีนาคม 2564 

หมายเหตุ 

 คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ประจ าปี

การศึกษา 2564 มีอ านาจในการพิจารณาตดัสินผลการคดัเลือก และผลการตดัสินของมหาวิทยาลยักรุงเทพ

ธนบุรี ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 ผูส้มคัรจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมในการเขา้สอบ จ านวน 1,500 บาท ส าหรับผูท่ี้มาสมคัรดว้ยตนเอง

ให้ช าระเงินท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์และรับสมคัรนกัศึกษาในวนัท่ีสมคัร ส่วนผูส้มคัรผ่านทางไปรษณียใ์ห้มา

ช าระเงินก่อนวนัสอบ โดยผูท่ี้ช าระเงินจะไดรั้บใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและบตัรประจ าตวัเขา้ห้องสอบ 

เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้สอบ 

 

7. หลกัฐานการสมัครสอบคัดเลือก 

1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   จ านวน 1 ฉบบั 

2) ส าเนาทะเบียนบา้น    จ านวน  1 ฉบบั 

3) ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (ผลการเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายอยา่งนอ้ยถึง ภาค

การศึกษาท่ี 1 ของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6)  จ านวน 1 ฉบบั 

4) ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวิชาสามญั 7 วิชา จ านวน 1 ฉบบั (ถา้มี) 

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


5) รูปถ่าย 1 น้ิว     จ านวน  1 รูป 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 8.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร 5,100,000 บาท (850,000 บาทต่อปี) โดยแบ่งช าระเป็น

รายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 425,000 บาท  

 8.2 ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ประมาณ 300,000 บาท (ตลอดหลกัสูตร) 

  

9. เปิดเรียน 

เปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2564 วนัจนัทร์ท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

10. สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิม่เติมไดท่ี้ 

งานเลขานุการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี โทร 081-635-2536  E-mail: 

information@bkkthon.ac.th  

 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

  

       (รองศาสตราจารย ์ทพ.ทองนารถ  ค าใจ) 

            คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

       มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

mailto:information@bkkthon.ac.th

