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การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)  โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

************************************************** 
1.  ก าหนดการรับสมัคร 
       ลงทะเบียนสมัครสอบในระบบออนไลน์   วันที่  25 ธันวาคม 2560  – 14 กุมภาพันธ์  2561      
       ส่งเอกสารการรับสมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง  วันที่  25 ธันวาคม 2560  – 14 กุมภาพันธ์  2561 
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบข้อเขียน  วันที่  19 กุมภาพันธ์  2561  
       สอบข้อเขียน      วันที่  28 กุมภาพันธ์  2561 
       ประกาศผลสอบข้อเขียน     วันที่  12 มีนาคม  2561 
       สอบสัมภาษณ์      วันที่  20 มีนาคม  2561 
       ประกาศผลสอบสัมภาษณ์     วันที่  22 มีนาคม  2561 
       ตรวจร่างกาย      วันที่  23 มีนาคม  2561 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    วันที่  10 เมษายน  2561       
       รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน    วันที่  20 เมษายน  2561 

ปฐมนิเทศ      วันที่  23 เมษายน  2561 
 เรียนปรับพื้นฐาน      วันที่  24 – 26 เมษายน  2561 
       กิจกรรมเตรียมใจศึกษา     วันที่  27 – 29 เมษายน  2561 
       เปิดเรียนภาคการศึกษาที่  1    วันที่  1 พฤษภาคม  2561 
 
2.  จ านวนรับเข้าศึกษา    60 คน 
 
3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

3.1   ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายหรือเป็นผู้มีวุฒิส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)   
        หรือ เทียบเท่า 
3.2   เพศ ชาย-หญิง อายุไม่ต่ ากว่า 17 ปี และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร) 
3.3   มีความประพฤติดี 
3.4   มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3.5   ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาและประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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   4.  การสมัครและช าระเงินค่าสมัคร 
4.1  ลงทะเบียนออนไลน์ในระบบการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง 

(หลักสูตร 2 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2561 ที ่ http://dtedu.dt.mahidol.ac.th ต้ังแตว่ันที่ 25 ธันวาคม 2560  –  
14 กุมภาพันธ์  2561      

4.2  เลือกเมนู “ผู้สมัครเข้าศึกษา”            
4.3  เลือกเมนูด้านซ้าย  “สมัครออนไลน์” 
4.4  กดปุ่ม “ระเบียบการรับสมัคร” (กรณีต้องการอ่านระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษา) 
4.5  กดปุ่ม “สมัคร”  ท้ายรายการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) 
4.6  อ่านรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่แสดงผลที่หน้าจอ 
4.7  กรอกข้อมูลของผู้สมัครสอบให้ครบทุกช่อง และ กดปุ่ม “ถัดไป” 
4.8  ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครสอบและแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดในการบันทึก เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว 
      กดปุ่ม “ยืนยัน”   
4.9  ระบบจะแสดงหน้าจอ รหัสเข้าระบบออนไลน์ กรุณาจดจ ารหัสดังกล่าวเพ่ือใช้ในการด าเนินการครั้ง 
      ต่อไป  
4.10 ด าเนินการกดปุ่ม “พิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์     
      ขั้นสูง(หลักสูตร 2ปี) ประจ าปีการศึกษา 2561, พิมพ์ใบสลิปช าระเงิน และ พิมพ์ใบปะหน้าซอง 
      ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ของผู้สมัครสอบ จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
4.11 ตรวจสอบใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง         
       (หลักสูตร 2 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2561  หากมีข้อผิดพลาดในใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา         
       กรุณาติดต่อโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-200-7638 (เฉพาะวัน เวลาราชการ 
       เท่านั้น) 
4.12 น าใบสลิปช าระเงินติดต่อช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 500 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 
       ทีธ่นาคารเรียกเก็บ ที ่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560  
       ถึง 14 กุมภาพันธ์  2561 (ค่าสมัครที่ก าหนดไว้นี้ มิใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น  ผู้สมัครมิได้เข้าสอบ 
       หรือไม่มีสิทธิ์เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์จะไม่คืนค่าสมัครให้) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หากมีปัญหาในการเข้าระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระบบออนไลน์  

ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์   02-200-7638 

(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น) 
 

http://dtedu.dt.mahidol.ac.th/
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5.  หลักฐานประกอบการสมัครและการส่งเอกสาร 
5.1  ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)  
      ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายชื่อผู้สมัครสอบ 
5.2  สลิปช าระเงินส่วนที่ 1 (ให้ผู้สมัคร ส าเนาสลิปช าระเงินส่วนที่ 1 เก็บไว้เป็นหลักฐาน) 
5.3  รูปถ่ายสี หรือ ขาวด า  ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป  
      โดยเขียนชื่อ – สกุลด้านหลังรูปด้วย ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และส่งมาเพ่ือติดบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ 
      จ านวน 1 รูป 
5.4  เอกสารส าคัญทางการศึกษา 

5.4.1  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว   ใช้ส าเนาประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา หรือ ส าเนาใบ 
         แสดงผลการศึกษาท่ีแสดงว่าได้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า   
         จ านวน 1 ฉบับ  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5.4.2  ส าหรับผู้ก าลังรอผลการสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ใช้หนังสือ 

                         รับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560   
                         จ านวน 1 ฉบับ 

5.4.3  ส าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 
                               5.4.3.1  ส าเนาประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
                               5.4.3.2  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
                               5.4.3.3  ส าเนาใบเทียบคุณวุฒิทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมรับรอง 
                                           ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

5.5  กรณีผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาแล้วกลับไปปฏิบัติงานที่ต้นสังกัด ให้น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษา
พร้อมใบรับรองการท างานจากต้นสังกัด จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ      

5.6  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5.7  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1  ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5.8  หลักฐานอืน่ๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  

                 (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในเอกสารไม่ตรงกัน) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
5.9  น าเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมดใส่ซอง พร้อมน าใบปะหน้าซองส่งเอกสาร 

ปะทีห่น้าซองแล้วน าเอกสารส่งทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง ที ่
 

        โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                    เลขที่ 6  ถนนโยธี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  
 
การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ) หรือ ส่งเอกสาร 
การสมัครด้วยตนเอง (ในวัน และ เวลาราชการเท่านั้น) 25 ธันวาคม 2560  – 14 กุมภาพันธ์  2561      
หากพ้นก าหนดจะไม่รับพิจารณาในการเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
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6.  การสอบข้อเขียน 
 สอบข้อเขียน 3 วิชา     1. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน    2. ความรู้ทั่วไป    3. ภาษาอังกฤษ  
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา  13.00 – 16.00 น. 
 
7.  สถานที่สอบข้อเขียน 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบข้อเขียน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบทุกท่าน 
ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบ  ณ บอร์ดติดประกาศหน้าห้องหน่วยโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์  อาคารศูนย์การเรียนรู้
และนันทนาการ ชั้น 1 หรือทาง  http://dtedu.dt.mahidol.ac.th   

ผู้ไม่มาเข้าสอบข้อเขียน ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือกเป็น 
นักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
8.  ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียน 

8.1  ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนหรือเครื่องแบบนักศึกษาหรือแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ 
8.2  เตรียมเครื่องเขียน ดินสอ 2B   ยางลบดินสอ  ที่เหลาดินสอ  ปากกา  น้ ายาลบค าผิด  มาให้พร้อม  
8.3  เข้าสอบตรงตามวัน  เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนด 
      เริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ก าหนด 
      เริ่มสอบ 
8.4  ห้ามน ากระดาษใด ๆ วิทยุคมนาคม วิทยุติดตามตัว หรือเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยคิด

ค านวณ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกาที่ใช้ค านวณได้ ไม้บรรทัดที่มีสูตรต่าง ๆ ฯลฯ  เข้าห้องสอบ              
โดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืน จะไม่ตรวจกระดาษค าตอบในรายวิชานั้น 

8.5  แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนต่อกรรมการคุมห้องสอบ ถ้าไม่มีบัตรดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 
8.6  ห้ามคัดลอกข้อสอบหรือน ากระดาษข้อสอบและกระดาษค าตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด  
8.7  หากพบว่าผู้เข้าสอบทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ คณะกรรมการควบคุมการสอบคัดเลือกจะตัดสิทธิ์ในการสอบ

คัดเลือกของผู้นั้นตลอดไป 
 
9.  ประกาศผลสอบข้อเขียน 
 ประกาศผลสอบข้อเขียน (รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์) วันที่ 12 มีนาคม  2561  
ณ  บอร์ดติดประกาศหน้าห้องหน่วยโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 1 หรือ 
ทาง http://dtedu.dt.mahidol.ac.th   

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 มีนาคม  2561 เวลา  08.30 – 12.00 น. หากไม่เข้าสอบสัมภาษณ์  ตามวัน เวลา  
และสถานที่ท่ีก าหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2561          
 
10.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มีนาคม 2561  ณ บอร์ดติดประกาศหน้าห้องหน่วยโรงเรียน
ผู้ช่วยทันตแพทย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 1 หรือทาง http://dtedu.dt.mahidol.ac.th   
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11.  การตรวจร่างกาย 
          ส าหรับผู้ที่สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ ให้ X-ray ปอด และตรวจร่างกายทั่วไปพร้อมช าระเงินค่าตรวจร่างกาย 
ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์) 
 
12.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ บอร์ดติดประกาศหน้าห้องหน่วยโรงเรียนผู้ช่วย
ทันตแพทย์  อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 1  หรือทาง http://dtedu.dt.mahidol.ac.th   
 
13.  วันรายงานตัว  ลงทะเบียนเรียน 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2561 
รายงานตัว ลงทะเบียน ในวันที่ 20 เมษายน 2561 และให้ปฏิบัติดังนี้ 

13.1   ประชุมผู้ปกครอง 
13.2   เตรียมส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าได้ส าเร็จการศึกษา 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า จ านวน 2 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (รายละเอียดเวลาและสถานที่ จะแจ้งให้ทราบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) 

 13.3   ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา ลงทะเบียนเรียน และตัดชุดปฏิบัติคลินิก 
 
14.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา      

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) เป็นไปตาม              
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบ ารุงการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560  
  
15.  วันและเวลาเรียน 
 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  8.00 – 16.00  น. 
 
16.  เครื่องแต่งกายและการปฏิบัติตนในระหว่างเป็นนักศึกษา 
 นักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์   ต้องแต่งกายตามแบบที่ทางโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 
17.  หลักสูตรการศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาให้ส าเร็จการศึกษา 

17.1   ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) 
17.2   การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
         ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทยข์ั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)  
         และ/หรือประกาศอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง 
17.3   กรณีนักศึกษาท าของเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าของเสียหายให้เรียบร้อยก่อน จึงจะให้ส าเร็จการศึกษา       
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18.  คุณวุฒิเม่ือส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษา จะได้รับวุฒิ “ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง”   

 
19.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ส านักงานโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์  อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 1  (คุณวีณา  สาลี,  
คุณภาวิณี   วินพิชัย, คุณสมัญญา   ยิ้มถนอม)  โทรศัพท์  02-200-7638  ในวัน และ เวลาราชการเท่านั้น 
 
20.  ที่พัก  

โรงเรียนไม่มีหอพักส าหรับนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ 
 
 
 
 


