
 

 

 

ประกาศคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

เร่ือง การรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2562  

(ระบบรับตรง รอบที่ 2) 

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

 ดว้ย คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรีไดเ้ปิดรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในหลกัสูตร

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2562 (ระบบรับตรง รอบที่ 2) ดงันั้น เพื่อให้การรับสมคัรบุคคลเขา้

ศึกษาในหลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึง
ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. คุณสมบัติทั่วไปของหลักสูตร 

 1.1 เป็นผูมี้สญัชาติไทยและพ านกัอยูใ่นประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 1.2 มีอายไุม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นบัถึงวนัเปิดภาคการศึกษา) 

 1.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลกัสูตรอ่ืนที่เทียบเท่า ซ่ึงรับรองโดย
กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะผูส้ าเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 

(GPAX) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 และมีผลคะแนนสอบวชิาสามญั 7 วชิา ซ่ึงจดัสอบโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน) หรือ (สทศ.) ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา) คณิตศาสตร์1 ภาษาไทย 
สงัคมศึกษาและภาษาองักฤษ หรือ 

 1.4 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สายวทิยาศาสตร์) มีผลการเรียนไม่ต ่ากวา่ 2.50 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

 ผูท้ี่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะตอ้งมีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความ

พกิาร อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม ดงัต่อไปน้ี 
1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น เช่น โรคจิต 

(Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ  (Mood Disorders) บุ ค ลิกภาพผิดปกติ  
(Personality Disorder) ชนิด Antisocial  Personality Disorders หรือ Borderline Personality 

Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และ

การประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 



2) เป็นโรคติดตอในระยะติดตออนัตราย ท่ีอาจเกดอนัตรายตอตนเอง ตอ่ ่ ิ ่ ่ ผูป่้วย หรือสงผลให้่

เกดความพิการอยางถาวร อนัเป็นอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบติังานและการประกอบิ ่ ่

วิชาชีพทนัตกรรม 

3) เป็นโรคไมติดตอหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคตอการศึกษา ท่ีอาจเกดอนัตรายตอตนเอง ตอ่ ่ ่ ิ ่ ่

ผูป่้วย และการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

4) มีความพิการทางรางกายอันอาจเป็น่ อุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ่

ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

5) มีความผิดปกติในการไดย้ินทงัสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้ินเฉล่ียท่ีความถ่ี ้ 500-2,000 

เฮิรตซ์ สูงกวา ่ 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคาํพดู (Speech Discrimination 

Score) น้อยกวาร้อยละ ่ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการไดย้ิน 

(Sensorineural Hearing Loss) อนัเป็นอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบติังาน และการ่

ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาขา้งดี เม่ือแกไขดว้ยแวน้ ่

สายตาแลว้แยกวา ่ ่ 6/12 หรือ 20/40 ซ่ึงเป็นอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบติังาน และการ่

ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

7) มีภาวะตาพรองสีทุกสี ่ (Total Color Blindness) อนัเป็นอุปสรรคตอการศึกษา การ่

ปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

8) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไว ้ซ่ึงเป็นอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบติังาน และ่

การประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

3. จํานวนทีรั่บ 30 คน 

4. การจัดการเรียนการสอน 

 ใชเ้วลาในการศึกษาตามหลกัสูตรเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยจะจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 

 ชนัปีท่ี ้ 1  ศึกษารายวิชาการศึกษาทวัไป่  

 ชนัปีท่ี ้ 2-3 ศึกษารายวิชาพรีคลินิก 

 ชนัปีท่ี ้ 4-6 ศึกษารายวิชาเฉพาะและฝึกปฏิบัติงานระดับคลินิก  ณ  คลินิกทันตกรรม 

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี และคลินิกทนัตกรรมโรงพยาบาล สังกดสํานักการแพทยแ์ละสํานักอนามยั ั

กรุงเทพมหานคร ภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความรวมมือ ระหวางกรุงเทพมหานครกบมหาวิทยาลยักรุงเทพ่ ่ ั

ธนบุรี 

 

 



5. กาํหนดการรับสมัครและสอบคดัเลอืก 

กจกรรมิ  วนั เดือน ปี 
5.1 รับสมคัร 

- ดว้ยตนเองท่ีฝ่ายประชาสมัพนัธ์และรับสมคัรนกัศึกษา
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
- สงใบสมคัรทางไปรษณีย ์โดยกรอกใบสมคัรผานทาง่ ่
เวบ็ไซต ์http://admission.bkkthon.ac.th  
สงไปรษณียม์าท่ีคณะทนัตแพทยศาสตร์ เลขท่ี ่ 16/10 ม.2 
ถนนเลียบคลองทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ 10170  

11 มิถุนายน ถึง 25 กรกฏาคม  พ.ศ. 2562 

5.2 การสอบสมัภาษณ์ จะดาํเนินการไปพร้อมกนกบชวงเวลาการั ั ่
รับสมคัร โดยจะทาํการนดัหมายผูส้มคัรแต่
ละราย ตามลาํดบัการสมคัรเพ่ือสอบ
สมัภาษณ์ 

5.3 ประกาศรายช่ือผูผ้านการคดัเลือก ผานทางเวบ็ไซต์่ ่  
http://admission.bkkthon.ac.th 
https://bkkthon.ac.th/home/th/home 

30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

หมายเหตุ 

 คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ประจาํปี

การศึกษา 2562 มีอาํนาจในการพิจารณาตดัสินผลการคดัเลือก และผลการตดัสินของมหาวิทยาลยักรุงเทพ

ธนบุรี ถือเป็นท่ีสินสุด้  

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 ผูส้มคัรจะตอ้งชาํระคาธรรมเนียมในการเขา้สอบ จาํนวน ่ 1,500 บาท สาํหรับผูท่ี้มาสมคัรดว้ยตนเอง

ให้ชาํระเงินท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์และรับสมคัรนกัศึกษาในวนัท่ีสมคัร สวนผูส้มคัรผานทางไปรษณียใ์ห้มา่ ่

ชาํระเงินกอนวนัสอบ โดยผูท่ี้ชาํระเงินจะไดรั้บใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมและบตัรประจาํตวัเขา้หอ้งสอบ ่ ่

เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้สอบ 
 

7. หลกัฐานการสมัครสอบคดัเลอืก 

1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน   จาํนวน 2 ฉบบั 

2) สาํเนาทะเบียนบา้น    จาํนวน  2 ฉบบั 

3) สาํเนาใบแสดงผลการศึกษา   จาํนวน 2 ฉบบั 

http://admission.bkkthon.ac.th/
https://bkkthon.ac.th/home/th/admission/register%20%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2016/10%20%E0%B8%A1.2
http://admission.bkkthon.ac.th/
https://bkkthon.ac.th/home/th/home



