
 

 

 

ประกาศคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

เร่ือง การรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2562  

(ระบบรับตรง รอบท่ี 2) 

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

 ด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน

หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2562 (ระบบรับตรง รอบท่ี 2) ดงันั้น เพื่อให้การรับสมคัร

บุคคลเขา้ศึกษาในหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิตเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

จึงกาํหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. คุณสมบัติทัว่ไปของหลกัสูตร 

 1.1 เป็นผูมี้สญัชาติไทยและพาํนกัอยูใ่นประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 1.2 มีอายไุม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นบัถึงวนัเปิดภาคการศึกษา) 

 1.3 เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 หรือหลกัสูตรอ่ืนท่ีเทียบเท่า ซ่ึงรับรองโดย

กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะผูส้ําเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 

(GPAX) ไม่ตํ่ากว่า 2.75 และมีผลคะแนนสอบวิชาสามญั 7 วิชา ซ่ึงจดัสอบโดยสถาบนัทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน) หรือ (สทศ.) ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์1 

ภาษาไทย สงัคมศึกษาและภาษาองักฤษ หรือ 

 1.4 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์) มีผลการเรียนไม่ตํ่ากวา่ 2.50 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

 ผูท่ี้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะตอ้งมีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความ

พิการ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังานและการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม ดงัต่อไปน้ี 

1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น เช่น โรคจิต 

(Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ 

(Personality Disorder) ชนิด Antisocial  Personality Disorders หรือ Borderline 

Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ

ปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 



2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย หรือส่งผลให้

เกิดความพิการอย่างถาวร อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังานและการประกอบ

วิชาชีพทนัตกรรม 

3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อ

ผูป่้วย และการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

4) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ

ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

5) มีความผิดปกติในการไดย้ินทั้งสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้ินเฉล่ียท่ีความถ่ี 500-2,000 

เฮิรตซ์ สูงกวา่ 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคาํพดู (Speech Discrimination 

Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการไดย้ิน 

(Sensorineural Hearing Loss) อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการ

ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาขา้งดี เม่ือแก้ไขดว้ยแว่น

สายตาแลว้แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการ

ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

7) มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (Total Color Blindness) อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ

ปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

8) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไว ้ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และ

การประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

3. จํานวนทีรั่บ 30 คน 

4. การจัดการเรียนการสอน 

 ใชเ้วลาในการศึกษาตามหลกัสูตรเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยจะจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 

 ชั้นปีท่ี 1  ศึกษารายวิชาการศึกษาทัว่ไป 

 ชั้นปีท่ี 2-3 ศึกษารายวิชาพรีคลินิก 

 ชั้นปีท่ี 4-6 ศึกษารายวิชาเฉพาะและฝึกปฏิบัติงานระดับคลินิก  ณ  คลินิกทันตกรรม 

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี และคลินิกทนัตกรรมโรงพยาบาล สังกดัสํานักการแพทยแ์ละสํานักอนามยั 

กรุงเทพมหานคร ภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรุงเทพมหานครกบัมหาวิทยาลยักรุงเทพ

ธนบุรี 

 

 



5. กาํหนดการรับสมัครและสอบคดัเลอืก 

กิจกรรม วนั เดือน ปี 
5.1 รับสมคัร 

- ดว้ยตนเองท่ีฝ่ายประชาสมัพนัธ์และรับสมคัรนกัศึกษา
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
- ส่งใบสมคัรทางไปรษณีย ์โดยกรอกใบสมคัรผา่นทาง
เวบ็ไซต ์http://admission.bkkthon.ac.th                     
ส่งไปรษณียม์าท่ีคณะทนัตแพทยศาสตร์ เลขท่ี 16/10 ม.2 
ถนนเลียบคลองทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ 10170  

11 มิถุนายน ถึง 23สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

5.2 การสอบสมัภาษณ์ จะดาํเนินการไปพร้อมกนักบัช่วงเวลาการ
รับสมคัร โดยจะทาํการนดัหมายผูส้มคัรแต่
ละราย ตามลาํดบัการสมคัรเพ่ือสอบ
สมัภาษณ์ 

5.3 ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก ผา่นทางเวบ็ไซต ์
http://admission.bkkthon.ac.th 

24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

5.4 กาํหนดลงทะเบียน 24-28 สิงหาคม พ.ศ.2562 
5.5 ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 

หมายเหตุ 

 คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ประจาํปี

การศึกษา 2562 มีอาํนาจในการพิจารณาตดัสินผลการคดัเลือก และผลการตดัสินของมหาวิทยาลยักรุงเทพ

ธนบุรี ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 ผูส้มคัรจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมในการเขา้สอบ จาํนวน 1,500 บาท สาํหรับผูท่ี้มาสมคัรดว้ยตนเอง

ให้ชาํระเงินท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์และรับสมคัรนกัศึกษาในวนัท่ีสมคัร ส่วนผูส้มคัรผา่นทางไปรษณียใ์ห้มา

ชาํระเงินก่อนวนัสอบ โดยผูท่ี้ชาํระเงินจะไดรั้บใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและบตัรประจาํตวัเขา้หอ้งสอบ 

เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้สอบ 

 

 

 



7. หลกัฐานการสมัครสอบคดัเลอืก 

1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน   จาํนวน 2 ฉบบั 

2) สาํเนาทะเบียนบา้น    จาํนวน  2 ฉบบั 

3) สาํเนาใบแสดงผลการศึกษา   จาํนวน 2 ฉบบั 

4) สาํเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวิชาสามญั 7 วิชา จาํนวน 2 ฉบบั 

5) รูปถ่าย 1 น้ิว     จาํนวน  2 รูป 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 8.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร 5,100,000 บาท (850,000 บาทต่อปี) โดยแบ่งชาํระเป็น

รายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 425,000 บาท  

 8.2 ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ประมาณ 300,000 บาท (ตลอดหลกัสูตร) 

9. ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ และ เปิดเรียน 

 กาํหนดลงทะเบียน  วนัท่ี 24- 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 

 ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ วนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 เปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ.2562 ถึง 19 ธนัวาคม พ.ศ.2562 

 เปิดภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 วนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2563 ถึง 30 เมษายน  พ.ศ.2563 

10. สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิม่เติมไดท่ี้ 

งานเลขานุการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี โทร 089-111-1421 และ 081-

635-2536  

 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

     

                                                                                                                       คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

       มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 


