ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
เรื่ อง

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2562
(ระบบรับตรง รอบที่ 2)
..............................................................................

ด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรีได้เปิ ดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2562 (ระบบรับตรง รอบที่ 2) ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาในหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้อ ย มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี จึง
กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของหลักสู ตร
1.1 เป็ นผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยและพานักอยูใ่ นประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 มีอายุไม่เกิน 35 ปี บริ บูรณ์ (นับถึงวันเปิ ดภาคการศึกษา)
1.3 เป็ นผูส้ าเร็ จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 หรื อหลักสู ตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่ งรับรองโดย
กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะผูส้ าเร็ จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75 และมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรื อ (สทศ.) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิ ตศาสตร์1 ภาษาไทย
สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ หรื อ
1.4 เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาปริ ญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์) มีผลการเรี ยนไม่ต่ากว่า 2.50
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ผูท้ ี่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรื อความ
พิการ อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้
1) มี ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุ นแรงอันอาจเป็ นอันตรายต่อตนเอง และ/หรื อ ผูอ้ ื่ น เช่ น โรคจิต
(Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ ผิ ด ปกติ (Mood Disorders) บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปก ติ
(Personality Disorder) ชนิด Antisocial Personality Disorders หรื อ Borderline Personality
Disorders รวมถึงปั ญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และ
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม

่
่ นตราย ที่อาจเกดอั
ิ นตรายตอตนเอง
่
่
2) เป็ นโรคติดตอในระยะติ
ดตออั
ตอ่ ผูป้ ่ วย หรื อสงผลให้
ิ
่
่
เกดความพิ
การอยางถาวร
อันเป็ นอุปสรรคตอการศึ
กษา การปฏิบตั ิงานและการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม
่ อภาวะอันเป็ นอุปสรรคตอการศึ
่
ิ นตรายตอตนเอง
่
3) เป็ นโรคไมติ่ ดตอหรื
กษา ที่อาจเกดอั
ตอ่
ผูป้ ่ วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
่
่
4) มี ค วามพิ ก ารทางรางกายอั
น อาจเป็ น อุ ป สรรคตอการศึ
ก ษา การปฏิ บ ัติ ง าน และการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้ งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000
เฮิรตซ์ สูงกวา่ 40 เดซิ เบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (Speech Discrimination
่ อยละ 70 จากความผิดปกติ ของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน
Score) น้อยกวาร้
่
(Sensorineural Hearing Loss) อันเป็ นอุปสรรคตอการศึ
กษา การปฏิบตั ิงาน และการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
้ วยแวน่
6) มี ความผิดปกติ ในการเห็ นภาพ โดยมีระดับการมองเห็ นในตาข้างดี เมื่ อแกไขด้
่ ่ 6/12 หรื อ 20/40 ซึ่ งเป็ นอุปสรรคตอการศึ
่
สายตาแล้วแยกวา
กษา การปฏิบตั ิงาน และการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
่ ทุกสี (Total Color Blindness) อันเป็ นอุปสรรคตอการศึ
่
7) มีภาวะตาพรองสี
กษา การ
ปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
่
8) โรคหรื อความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งเป็ นอุปสรรคตอการศึ
กษา การปฏิบตั ิงาน และ
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม
3. จํานวนทีร่ ับ 30 คน
4. การจัดการเรียนการสอน
ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสู ตรเป็ นระยะเวลา 6 ปี โดยจะจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
ชั้ นปี ที่ 1
ศึกษารายวิชาการศึกษาทัว่ ไป
ชั้ นปี ที่ 2-3
ศึกษารายวิชาพรี คลินิก
ชั้ นปี ที่ 4-6
ศึ ก ษารายวิ ช าเฉพาะและฝึ กปฏิ บ ัติ ง านระดั บ คลิ นิ ก ณ คลิ นิ ก ทั น ตกรรม
ั านักการแพทย์และสํานักอนามัย
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี และคลิ นิกทันตกรรมโรงพยาบาล สังกดสํ
่ อ ระหวางกรุ
่ งเทพมหานครกบมหาวิ
ั
กรุ งเทพมหานคร ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงความรวมมื
ทยาลัยกรุ งเทพ
ธนบุรี

5. กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
ิ
กจกรรม
5.1

5.2

5.3

รับสมัคร
- ด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
่
่
- สงใบสมั
ครทางไปรษณี ย ์ โดยกรอกใบสมัครผานทาง
เว็บไซต์ http://admission.bkkthon.ac.th
่
สงไปรษณี
ยม์ าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ เลขที่ 16/10 ม.2
ถนนเลียบคลองทวีวฒั นา เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพฯ 10170
การสอบสัมภาษณ์

่
่
ประกาศรายชื่อผูผ้ านการคั
ดเลือก ผานทางเว็
บไซต์
http://admission.bkkthon.ac.th
https://bkkthon.ac.th/home/th/home

วัน เดือน ปี
11 มิถุนายน ถึง 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2562

ั ั ่
จะดําเนินการไปพร้อมกนกบชวงเวลาการ
รับสมัคร โดยจะทําการนัดหมายผูส้ มัครแต่
ละราย ตามลําดับการสมัครเพื่อสอบ
สัมภาษณ์
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ
คณะกรรมการดําเนิ นการคัดเลื อกบุคคลเข้าศึ กษาหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต ประจําปี
การศึกษา 2562 มีอาํ นาจในการพิจารณาตัดสิ นผลการคัดเลือก และผลการตัดสิ นของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ธนบุรี ถือเป็ นที่สิ้ นสุ ด
6. ค่ าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
่
ผูส้ มัครจะต้องชําระคาธรรมเนี
ยมในการเข้าสอบ จํานวน 1,500 บาท สําหรับผูท้ ี่มาสมัครด้วยตนเอง
่ ส้ มัครผานทางไปรษณี
่
ยใ์ ห้มา
ให้ชาํ ระเงินที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาในวันที่สมัคร สวนผู
่ นสอบ โดยผูท้ ี่ชาํ ระเงินจะได้รับใบเสร็ จรับเงินคาธรรมเนี
่
ชําระเงินกอนวั
ยมและบัตรประจําตัวเข้าห้องสอบ
เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการเข้าสอบ
7. หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2) สําเนาทะเบียนบ้าน
3) สําเนาใบแสดงผลการศึกษา

จํานวน 2 ฉบับ
จํานวน 2 ฉบับ
จํานวน 2 ฉบับ

