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รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ก าหนดเปิ ดรั บ สมัค รบุ ค คลเพื่ อเข้ า อบรมใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จานวนที่รับสมัครเข้าศึกษา 25 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
2.1 สัญชาติไทย
2.2 อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่สมัคร (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
2521 เป็นต้นไป)
2.3 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าไม่ระบุแผนการเรียน และ
ต้องเป็นผู้ที่ได้รับเกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
2.4 มีสัญชาติไทย
2.5 มีความประพฤติดี
2.6 มีร่างกายแข็งแรงและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
2.7 ไม่เป็นผู้ต้องโทษทางคดีอาญา
2.8 ผ่านเกณฑ์สุขภาพตามข้อ 6
2.9 สามารถปฏิบัติตามประกาศ กฎ และระเบียบข้อบังคับของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ได้
3. ขั้นตอนการรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการ ได้ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th/
3.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครด้วยตนเองและรับสมัครทาง Email ระหว่างวันที่ 7 – 31 สิงหาคม 2561 (ดูจากวันทีส่ ิ้นสุดการรับสมัครเป็นสาคัญ)
3.3 ผู้สมัครจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 500 บาท เข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขา
มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศู นย์รั งสิ ต เลขที่ 050-2-53438-1 ชื่ อบั ญชี คณะทั นตแพทยศาสตร์
(ประกาศนียบัตรผู้ช่วย)
3.4 ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้เรียบร้อย
3.5 ผู้ส มัครจะต้องส่ง ใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครที่มี ลายเซ็น ลงนามรับรองเอกสาร
ดังต่อไปนี้
- (สมัครด้วยตนเอง) ฉบับจริง ยื่นได้ทงี่ านวิชาการและประกันคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์
มธ.ศูนย์รังสิต ชั้น 9 อาคารปิยชาติ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12121
- สมัครทาง E-mail (สาเนา) มาที่ mail: buas.suphattra@gmail.com (โดยถือวันทีส่ ิ้นสุด
วันรับสมัครเป็นสาคัญ) ให้นาเอกสารการสมัครฉบับจริงมายื่นวันสอบข้อเขียน
ทั้งนี้ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัครทุกกรณี ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่
http://www.dentistry.tu.ac.th/
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ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
1) ใบสมัครที่ติดรูปของผู้สมัครขนาด 2 นิ้ว และได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
2) ใบรับรองคะแนนเฉลี่ ยสะสม (GPAX) จนถึงภาคเรียนสุดท้าย (เฉพาะผู้ที่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา เมื่อทราบผลการสอบแล้วให้นาใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมฉบับสมบูรณ์
มายื่นในวันสอบข้อเขียน)
3) สาเนาใบรายงานผลการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Transcript)
ปีการศึกษา 2560
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ให้ด้านหน้าและหลังบัตรอยู่
ในสาเนาหน้าเดียวกัน)
5) สาเนาทะเบียนบ้าน
6) สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการ
สมัครไม่ตรงกัน)
7) สาเนาหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
8) รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูปให้ชัดเจน) บรรจุในซองพลาสติกใส
3.6 ผู้สมัครจะต้องการนาหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันที่สอบข้อเขียน
3.7 ในกรณีคณะฯ มีข้อสงสัยอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมและกรณีที่พบว่าไม่เป็นความจริงจะหมด
สิทธิ์เข้าศึกษาทันที
4. วิธีการคัดเลือกและการตัดสิน
4.1 การสอบข้อเขียน ผู้สมัครจะต้องผ่านข้อสอบข้อเขียนวิชาสามัญ 3 วิชา จึงจะมีสิทธิ์ในการสอบ
สัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กาหนดให้มีการสอบวิชาสามัญ ได้แก่
1) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คะแนนเต็ม 50 คะแนน
2) วิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนเต็ม 50 คะแนน
3) วิชาความรู้ทั่วไป
คะแนนเต็ม 50 คะแนน
4.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และต้องมีใบรับรองการตรวจ
ร่างกายจาก โรงพยาบาลของรัฐให้เรียบร้อยมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โดยให้แพทย์รับรอง
ผลการตรวจตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานผลนี้ได้ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th/
รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์อยู่ในหน้า 4
4.3 การตัดสิ นผลการสอบคัดเลื อกให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้า อบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2561 และถือเป็นสิทธิ์ขาด
4.4 การพิจารณาและวินิจฉัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ถือว่าเป็นที่สุด และหากปรากฏในภายหลัง
ว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ทันที แม้จะได้
ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักเรียน
4.5 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัวกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตาม
วันเวลาที่กาหนด รายละเอียดในข้อ 8. ผู้ไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์
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5. เกณฑ์ด้านสุขภาพ
ผู้สมัครจะต้องไม่มีหรือไม่เป็นโรคและ/หรือความพิการดังต่อไปนี้
5.1 ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์
5.2 ไม่มีปัญหาทางจิตเวช ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์
5.3 ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรืออาจส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ เช่น โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง
5.4 ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อหรือไม่มีภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ดังนี้
1). โรคลมชักที่ไม่ส ามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้ ว อย่างน้อย 3 ปี
โดยมีการ รับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
2). โรคหัวใจระดับรุนแรง
3). ความดันโลหิตสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
4). ภาวะไตวายเรื้อรัง
5). การติดสารเสพติดให้โทษ
6). โรคเบาหวานทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
5.5 ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
5.6 ไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
1). สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
2). สายตาข้างดีต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
3). ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
5.7 ไม่หูหนวก หรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท
และการได้ยิน
5.8 ไม่มีโรคหรือไม่มีความพิการอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2561 เห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ จงใจ
ปกปิดข้อมูล หรือไม่ครบถ้วน หรือแม้แต่ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์การสอบและการเข้า
เป็นนักเรียนในการคัดเลือกของมหาวิทยาธรรมศาสตร์ครั้งนี้ นอกจากนี้ ผู้สมัครอาจถูกดาเนินคดีทางกฎหมายด้วย
6. วัน เวลา สถานที่สอบ และผังที่นั่งสอบ
รายละเอียดตามปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 หน้า 4 สาหรับผังที่นั่งสอบจะปิด
ประกาศไว้หน้าห้องสอบ
7. การประกาศผลการคัดเลือก
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับเข้าศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th/
8. การรายงานตัว
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวและชาระค่าลงทะเบียนเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่กาหนด
9. นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ในโครงการนี้ เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
จากทันตแพทยสภา โดยต้องผ่านการสอบทุกรายวิชาของคณะฯ
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ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2561
วัน เดือน ปี
7 - 31 สิงหาคม 2561

5 กันยายน 2561
14 กันยายน 2561
18 กันยายน 2561

21 กันยายน 2561
25 กันยายน 2561
28 กันยายน 2561
1 ตุลาคม 2561

กิจกรรม
ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และ
การส่งใบสมัคร

สถานที่
ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร
- http://www.dentistry.tu.ac.th/

สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทาง
E-mail

ส่งใบสมัคร
- (สมัครด้วยตนเอง) ฉบับจริง
ทีง่ านวิชาการและประกันคุณภาพ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
ชั้น 9 อาคารปิยชาติ 99 หมู่ 18
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
- สมัครทาง E-mail (สาเนา) มาที่
mail: buas.suphattra@gmail.com
(โดยถือวันที่สิ้นสุดวันรับสมัครเป็นสาคัญ)
ทั้งนี้ นาเอกสารการสมัครฉบับจริงมายื่น
วันสอบข้อเขียน

- ชาระเงินค่าสมัครสอบ 500 บาท

- ธนาคารทหารไทย
สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 050-2-53438-1
ชื่อบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์
(ประกาศนียบัตรผู้ช่วย)
- http://www.dentistry.tu.ac.th/
- ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารราชสุดา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- http://www.dentistry.tu.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบข้อเขียน
วันสอบและสถานที่สอบข้อเขียน
*ส่งใบสมัครฉบับจริง*
ประกาศผลสอบข้อเขียนและผูม้ ีสทิ ธิ์สอบ
สัมภาษณ์
พิมพ์แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย
- สอบสัมภาษณ์
- ส่งผลการตรวจร่างกายตามแบบตรวจ
ร่างกายที่กาหนด
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
- รายงานตัว และปฐมนิเทศ
- ชาระค่าลงทะเบียนเรียน
วันเปิดภาคการศึกษา

- ดาวน์โหลดแบบตรวจสุขภาพร่างกายที่
http://www.dentistry.tu.ac.th/
- ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
- ห้อง 226 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- http://www.dentistry.tu.ac.th/
- ประกาศแจ้งภายหลัง
- ตามคู่มือการเรียนการสอน

o วัน - เวลา - สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามประกาศของคณะทันตแพทยศาสตร์
ที่ http:www.dentistry.tu.ac.th/
o หากมีข้อสงสัยติดต่อทาง E-mail ที่ buas.suphattra@gmail.com หรือ 0-2564-4440 ต่อ 7123 เท่านั้น

