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1. ก ำหนดกำรรับสมัคร 
รับสมคัรสอบคัดเลือกทางอินเตอรเ์น็ตเท่านั้น    วันท่ี 15 มีนาคม-30 เมษายน 2564 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบและสถานท่ีสอบ    วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 
สอบข้อเขียนและหัตถศึกษา      วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์     วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 
สอบสัมภาษณ ์       วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 
ประกาศผลสอบสมัภาษณ ์      วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 
ตรวจร่างกาย       วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษา     วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 
รายงานตัวท าสญัญาเข้าศึกษา  ประชุมผู้ปกครอง     วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 
ปฐมนิเทศ       วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 
เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1      วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 
 

2.  กำรรับสมัครและช ำระเงินค่ำสมัคร 
 ลงทะเบียนออนไลน์ในระบบการรบัสมัครเข้าศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2564 ที่  https://dtedu.dt.mahidol.ac.th   ตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 
 ตรวจสอบใบสมัครสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาช่างทันตกรรม  ประจ าปีการศกึษา   2564  
น าใบสลิปช าระเงินติดต่อช าระคา่สมัคร  จ านวน  300  บาท  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่ธนาคารเรียกเก็บ ทีธ่นำคำร
กรุงเทพได้ทุกสำขำท่ัวประเทศ หรือ ช าระเงินด้วยวิธีโอนเงินผ่าน Mobile banking โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

  ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ 
  ช่ือบัญช ี :  โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม 
  เลขท่ีบัญชี : 046-3-50032-2 

ให้ผู้สมัครสอบส่งหลักฐานการช าระเงินพร้อมกับเอกสารอื่น ผ่านช่องทางการส่งหลักฐานประกอบการสมัครสอบ

คัดเลือก ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4 

 

3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรศึกษำ     
3.1  ต้องส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( ม.6 )  หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของ 
      กระทรวงศึกษาธิการ 
3.2 เป็นผู้มีสญัชาติไทย อายไุมต่่ ากว่า  16  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  35  ปีบริบูรณ ์
3.3 ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3.4 มีความประพฤตดิ ี
3.5 จิตใจ  ร่างกายปกติ  และไม่เป็นบุคคลตาบอดส ี

ระเบียบกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำช่ำงทันตกรรม 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม  คณะทันตแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล 
 

https://dtedu.dt.mahidol.ac.th/
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4.  หลักฐำนประกอบกำรสมัครและกำรส่งเอกสำร 
 4.1  ใบสมัครสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาช่างทันตกรรม  ประจ าปีการศึกษา 2564   

      ที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัครออนไลน์   พร้อมลงลายชื่อผูส้มัครสอบ 
4.2  สลิปช าระเงินส่วนท่ี  1 (ให้ผู้สมัคร ส าเนาสลปิช าระเงินส่วนท่ี 1 เก็บไว้เป็นหลักฐาน) 
4.3  ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า 
4.4  ส าเนาทะเบียนสมรส  ( ถ้าม ี) 
4.5  ส าเนาบัตรประชาชน 
4.6  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4.7  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  ให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายลงในใบสมัครสอบให้เรียบร้อย  (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

หมำยเหตุ   ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ  กรุณำเซ็นรับรองส ำเนำถูกต้อง 

กำรส่งหลักฐำนประกอบกำรสมัครสอบคัดเลือก  ผู้สมัครสอบสำมำรถส่งเอกสำรได้ 2 ช่องทำง ได้แก่ 

ช่องทำงท่ี 1  ส่งทำงอีเมล์  

ให้ผู้สมัครสอบ สแกนใบสมัครสอบท่ีติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว และเอกสำรประกอบกำรรับสมัครสอบท้ังหมด ส่ง

ไฟล์มำท่ีอีเมล์  ruethairat.bun@mahidol.ac.th  ภายในวันท่ี 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 หากพ้นก าหนดจะไม่รับ

พิจารณาในการเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

ช่องทำงท่ี 2  ส่งทำงไปรษณีย์ 

ส ำหรับผู้ที่สะดวกส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์  ให้น ำส่งใบสมัครสอบที่ติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว และหลักฐำน

ประกอบกำรรับสมัครทั้งหมดใส่ซอง พร้อมน ำใบปะหน้ำซองส่งเอกสำร  ปะที่หน้ำซองแล้วน ำเอกสำรส่งท่ีไปรษณีย์ไทย 

เท่ำนั้น   การส่งเอกสารทางไปรษณีย์  (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ)  ภายในวันที่ 15 มีนาคม – 30 

เมษายน 2564 หากพ้นก าหนดจะไม่รับพิจารณาในการเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

5.  กำรสอบคัดเลือก 
5.1 สอบข้อเขียน 

5.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ 
5.1.2 วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 

5.2 สอบหัตถศึกษา 
5.3 สอบสัมภาษณ์  
 

6.  ก ำหนดวันสอบคัดเลือก 
6.1 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน   เลขที่นั่งสอบ   สถำนที่สอบ 

วันศุกร์ที ่14 พฤษภำคม 2564  ณ  บอร์ดตดิประกาศ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม  อาคารพรีคลนิิก  
ช้ัน  3  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล หรือดูรายชื่อได้ใน  https://dtedu.dt.mahidol.ac.th 
6.2 สอบข้อเขียนและหัตถศึกษำ   วันจันทร์ที่ 31 พฤษภำคม 2564 

เวลา   9.00 – 10.00 น.  วิชา ภาษาอังกฤษ 
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10.00 – 11.00 น.  วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
13.00 – 15.00 น.  วิชา หัตถศึกษา 

สถำนที่สอบข้อเขียน  ห้อง 302 - 303  ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  คณะทันตแพทยศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถำนที่สอบ หัตถศึกษำ ห้องปฏิบัติการ Simulation   ช้ัน  4  อาคาร  4  
หมำยเหตุ    1.  การสอบข้อเขียนให้ผู้เข้าสอบเตรยีม ดินสอด า  2B   เพื่อใช้ในการสอบ 

 2.  การสอบหัตถศึกษา  ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอบ  ดังต่อไปนี้เท่านั้น 
1.  วงเวียน       2.  ไม้โปรแทรกเตอร ์  3.  Cutter 

6.3  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ วันพุธที่ 16 มิถุนำยน 2564 
ณ   บอร์ดประกาศ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม  อาคารพรีคลินิก  ช้ัน  3  

    คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหิดล  หรือ  ดูรายชื่อได้ใน  https://dtedu.dt.mahidol.ac.th 
  6.4  สอบสัมภำษณ์         วันพฤหัสบดทีี่ 24 มิถุนำยน 2564 เวลำ 9.00 – 12.00  น. 

สถำนที่สอบ  ห้อง  B8   ช้ัน 7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร ์
    มหาวิทยาลัยมหดิล 

  6.5  ประกำศผลสอบสัมภำษณ์        วันจันทร์ที่ 28 มิถุนำยน 2564 
        ณ   บอร์ดประกาศ โรงเรยีนเทคโนโลยีทันตกรรม  อาคารพรคีลินิก  ช้ัน  3   

    คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหิดล  หรือ  ดูรายชื่อได้ใน  https://dtedu.dt.mahidol.ac.th 
  

7. กำรตรวจร่ำงกำย        วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎำคม 2564   
 ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการตรวจร่างกายทั่วไป   เอกซเรย์ปอด   ตรวจหาสารเสพติด   และตรวจภาวะ
ตาพร่องสีทุกสี   (total color blindness)  พร้อมช าระเงินค่าตรวจร่างกาย   (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์) 
 

8. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ        วันจันทร์ที่ 12 กรกฎำคม 2564 
ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาติดต่อขอรับเอกสารเพื่อท าสัญญาจ านวน  2  ชุด   พร้อมรายการค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ  เพื่อน ามาใน

วันท าสัญญา  เช่น  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าบ ารุง  อื่น ๆ  ได้ที่โรงเรยีนเทคโนโลยีทันตกรรม   อาคารพรีคลินิก  ช้ัน 3  
หรือ  ดาวน์โหลดเอกสารสญัญาเข้าศึกษา  ได้ที่  https://dtedu.dt.mahidol.ac.th เลือกเมน ู ข้อบังคับ/ประกาศ/
ระเบียบ  เลือกหลักสูตร  ประกาศนียบตัรวิชาช่างทันตกรรม 
 

9.  วันรำยงำนตัวท ำสัญญำเข้ำศึกษำ   ประชุมผู้ปกครอง   และตรวจสุขภำพฟัน 
วันจันทร์ที ่ 19  กรกฎำคม  2564 

 9.1 ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาเตรียมเอกสารตา่ง ๆ มาให้พร้อมในวันท าสญัญา 
9.2 สถานท่ีท าสัญญา   และประชุมผู้ปกครอง    เวลา 9.00-12.00 น.   ห้อง   B4-B5    ช้ัน 7    

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษา   คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

10.  วันปฐมนิเทศ         วันศุกร์ที่  30  กรกฎำคม  2564 
 สถำนที ่ ห้องประชุม  301  ช้ัน  3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษา  คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

11.  วันเปิดภำคกำรศึกษำ         วันจันทร์ที ่ 2  สิงหำคม  2564 
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12.  จ ำนวนรับนักศึกษำ      20  คน 
 

13.  หลักสูตร 

13.1 หมวดวิชาพื้นฐานท่ัวไป   
-  ฟิสิกส์ 

  -  เคมี 
  -  ภาษาอังกฤษ 
  -  การใช้ห้องสมุด 
  -  การสร้างสื่อการสอน 
  -  คณิตศาสตรส์ าหรับช่างทันตกรรม 
  -  การจัดการห้องปฏิบตัิการทันตกรรม 
  -  การถ่ายภาพ 
 13.2  หมวดวิชาชีพ    
   -  ทันตกายวิภาคศาสตร ์
   -  ทันตวัสดุศาสตร ์
   -  ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ชนิดอะคริลิก 
   -  ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ชนิดโครงโลหะ 
   -  ทันตกรรมส าหรับเด็ก 
   -  ฟันเทียมทั้งปาก 
   -  ฟันเทียมเฉพาะกาล 
   -  ใบหน้าและขากรรไกรประดิษฐ ์
   -  ทันตกรรมจัดฟัน 
   -  ฟันเทียมบางส่วนติดแน่น 
   -  การดูแลรักษาเครื่องมือ 
 13.3  วิชาเลือกเสรี    
 

14.  ระยะเวลำกำรศึกษำ 
ระยะเวลาการศึกษา   2   ปี   แต่ไม่เกิน  4  ปี 

 

15.  กำรลงทะเบียน 
 ให้นักศึกษาลงทะเบียนครั้งละ   1   ภาคการศึกษา   และไม่เกิน    22    หน่วยกิต 
 

16. กำรวัดผลกำรศึกษำ 
16.1   นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 % ของเวลาเรียนแตล่ะรายวิชาจึงมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค 
16.2   สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา 

สัญลักษณ ์ แต้มประจ ำ ควำมหมำย 
A 4.00 ดีมาก 
B+ 3.50 ด ี
B 3.00  
C+ 2.50 พอใช้ 
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C 2.00  
D+ 1.50 อ่อน 
D 1.00  
F 0.00 ตก 

 

17. กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
17.1 ศึกษาครบตามจ านวนวิชาและหน่วยกติตามหลักสูตร 
17.2 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  2.00 
 

18.  แนวทำงประกอบอำชีพและศึกษำต่อ 

18.1 สามารถเข้าท างานราชการในต าแหน่งช่างทันตกรรม  พนักงานมหาวิทยาลยั  หรือ  แลปเอกชน  โดยไดร้ับ
ค่าตอบแทนประมาณ  10,000  ขึ้นไป 

18.2 สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวในสาขาช่างทันตกรรม 

19. บัตรประจ ำตัวนักศึกษำ 
นักศึกษาต้องท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  พร้อมติดรูป ขนาด 1  นิ้ว  หน้าตรงไม่สวมหมวกแต่งเครื่องแบบนักศึกษา  

และช าระเงินค่าธรรมเนียมในการท าบัตรใหม่  250  บาท 
 

20.  เครื่องแบบนักศึกษำ 
 20.1 เครื่องแบบปกติ 
 20.2 เครื่องแบบพิธีการ 
                       เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติ  แต่เพิ่ม 
                       ชาย    :    เสื้อเช้ิตแขนยาว,  ผูกเน็คไท 
                       หญิง   :    ผูกโบว์หูกระต่าย   
 20.3 เครื่องแบบส าหรับเข้าฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ 
หมำยเหตุ  

1.  กางเกง  :  ขายาว  ทรงตรง  แบบสุภาพ  สดี า หรือสีน้ าเงินเข้ม  ห้ามใช้ผ้ายีนส์  ผ้าลูกฟูก  และผา้สักหลาด 
2.  รองเท้า  : ให้สวมรองเท้าแบบและสสีุภาพ  ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะ  นักศึกษาชายต้อง 
                  สวมถุงเท้าสีสภุาพ 

 3.  ขณะเข้าฝึกอบรมในห้องปฏิบตัิการ ให้นักศึกษาทุกคนแต่งกายด้วยชุดปฏิบตัิการ ตามแบบท่ีก าหนด 
 4.  ให้ทุกคนติดป้ายชื่อ เมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย 
 

21.  ห้องสมุด 
21.1 นักศึกษาช่างทันตกรรมสามารถใช้ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์  ซึ่งมตี าราสัมพันธ์กับหลักสตูรนี ้
21.2 นักศึกษาสามารถค้นคว้า และขอยืมหนังสือจากห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์   ห้องสมุดโรงพยาบาลรามาธิบดี

และห้องสมุดศิรริาชได ้
 

22.  ที่พัก 
 โรงเรียนไม่มีหอพักส ำหรับนักศึกษำช่ำงทันตกรรม 
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 
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