
 

๑ 
 

 
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรงโดยคณะ) 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

------------------------------------- 
โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็น

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรงโดยคณะ) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

๑. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 
 

 ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 

 ๑.๑ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร 
 

 ๑.๒ ไม่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือความพิการซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นทันตแพทย์ต่อไปนี้ 

 ความพิการของร่างกายท่ีท าให้เสียบุคลิกลักษณะ 

 ปัญหาทางสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเป็น 
     ทันตแพทย์ในอนาคต 

 ภาวะติดสารเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 โรคไม่ติดต่อที่ยังไม่สามารถควบคุมด้วยการรักษาได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ   
     ปฏิบัติงานในการเป็นทันตแพทย์ เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไต  
     โรคเบาหวาน เป็นต้น 

 โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งคณะกรรมการแพทย์ตรวจเห็นว่าเป็นอุปสรรค  
     ต่อการศึกษา 

 

 ๑.๓ ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย ที่ ได้ รับการรับรองจาก
 กระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับผู้สมัครที่จบจากโรง เรียนนานาชาติ ในประเทศไทย  หรือจาก
 ต่างประเทศจะต้องจบเกรด ๑๒ จากระบบอเมริกา ปี ๑๓ จากระบบอังกฤษ เวลส์ และนิวซีแลนด์ 
 
 



 

๒ 
 

หมายเหตุ: ๑. ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในปสีุดท้ายของระดับมัธยมปลาย และคาดว่าจะจบ
การศึกษาในก่อนเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๐ จะต้องมีใบรับรองจากสถานศึกษา
มารับรองระดับชั้น และสถานทีศ่ึกษาของผู้สมัคร 

 ๒. ผู้สมัครต้องมีรายวิชาต่อไปนี้ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา และเคมี แสดงใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปรากฏในช่วง 
เกรด ๑๐ ๑๑ หรือ ๑๒ ในการศึกษาระบบอเมริกา หรือ ปี ๑๐ ๑๑ ๑๒ หรือ 
๑๓ ในการศึกษาระบบอังกฤษ เวลส์ และนิวซีแลนด์ 

 ๓. ผลการศึกษาจาก IGCSE สามารถใช้ในการสมัครเข้าศึกษาได้ หากผู้สมัครจบ
การศึกษาหรือก าลังจะจบการศึกษาจาก เกรด ๑๒ หรือ ปี ๑๓ ก่อนเปิดภาค
การศึกษาประจ าปี ๒๕๖๐ 

 ๔. GED หรือ General Equivalency Diploma จะไม่รับไว้พิจารณา ในการ
สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

 

 ๑.๔ ผู้สมัครไม่เคยโดนให้ออกจากสถาบันการศึกษาเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 

 ผู้สมัครสอบจะต้องมีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติก าหนดดังนี้ 
 

 ๒.๑ ผลคะแนนขั้นต่ าการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
  ผู้สมัครต้องมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ โดยผลการสอบ 
 ต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงช่วงระยะเวลารับสมัครของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
 (หลักสูตรนานาชาติ)  
 ๑. คะแนน TOEFL 

 Paper-based  มีระดับคะแนนตั้งแต่    ๕๔๐ ขึ้นไป 

 Computer-based  มีระดับคะแนนตั้งแต่    ๒๐๗ ขึ้นไป 

 Internet-based  มีระดับคะแนนตั้งแต่        ๗๖ ขึ้นไป 
 ๒. คะแนน IELTS   มีระดับคะแนนตั้งแต่    ๖.๐ ขึ้นไป 
 

 ๒.๒ ผลการศึกษาระดับมัธยมปลายอยู่ในเกณฑ์ดี 
  ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาข้ันต่ าดังต่อไปนี้ 

 เกรดเฉลี่ยสะสมในหลักสูตรการศึกษาไทย     ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 

 เกรดเฉลี่ยสะสมในหลักสูตร IB Diploma    ไม่ต่ ากว่า ๔ 

 เกรดเฉลี่ยสะสมในหลักสูตร A-level        ไม่ต่ ากว่า B 
 
 
 
 
 



 

๓ 
 

 ๒.๓ คะแนนสอบ SAT II ในแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๕๕๐ 
  คะแนน SAT II ที่จะต้องใช้ในการสมัครเข้าเรียนประกอบไปด้วย ๓ รายวิชา 

 ชีววิทยา เอ็ม (Bio M) 

 เคมี 

 ฟิสิกส์ หรือ คณิตศาสตร์ II (Math II) 
 

  โดยผู้สมัครจะต้องส่งผลสอบคะแนน SAT II มาให้กับโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 
 โดยตรงโดยใช้รหัสของโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ (MIDS College and Scholarship 
 Code) คือ 7967 
 

 ๒.๔ ผู้สมัครจะต้องท าการทดสอบ manual skill ซึ่งจัดท าโดยโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 
 

๓. ขั้นตอนการสมัคร 
 

     ๓.๑ ผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.dt.mahidol.ac.th/MIDS ภายหลังจาก  
     กรอกเอกสารออนไลน์ ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ใบสมัครและเซ็นชื่อก ากับบนเอกสาร 
 

     ๓.๒ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารฉบับจริง หรือส าเนาเอกสารให้ทางโรงเรียนทันต- 
     แพทยศาสตร์นานาชาติไม่เกินช่วงก าหนดเวลาที่รับสมัคร โดยเอกสารที่เป็นส าเนาให้เขียนค า รับรอง “ส าเนา  
     ถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อก ากับทุกฉบับ 

 เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของทางโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ  
     พร้อมเซ็นรับรอง 

 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนล่าสุด (อย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษา) ของการศึกษาระดับ   
     มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะต้องมีรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา และเคมี 

 

หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องส่งใบแสดงผลการเรียนที่รับรองว่าจบ ให้กับทางโรงเรียนทันต -
แพทยศาสตร์นานาชาติในระหว่างที่เข้าศึกษาในหลักสูตร ในกรณีที่ใบระเบียนผลการ
เรียนฉบับสมบูรณ์ยังไม่สามารถแสดงได้ในการสมัคร ผู้สมัครต้องมีใบรับรองจากทาง
โรงเรียนมาแสดงเพื่อยืนยันการจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย 

 

 ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS จากข้อ ๒.๑ 

 ผลคะแนนการสอบ SAT II สามวิชา โดยคะแนนต้องส่งตรงมาที่โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์
 นานาชาติ จากข้อ ๒.๓: 
- ชีววิทยา เอ็ม (Bio M) 
- เคมี 
- ฟิสิกส์ หรือ คณิตศาสตร์ II (Math II) 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) 



 

๔ 
 

 ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี) 

 ใบน าฝากค่าสมัครเข้ าศึกษาจ านวน ๓,๕๐๐ บาท และโปรดโอนตามจ านวน 
 ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยทางโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติจะไม่  
 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดข้ึน และจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยมหิดล (บัญชีเดินสะพัด) 
เลขที่บัญชี: ๐๑๖ - ๓ - ๐๐๓๒๕ - ๖ 
ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์  
สาขา: สาขาศิริราช 

  

 รูปถ่ายหน้าตรงพ้ืนหลังสีขาวขนาด ๑ นิ้ว x ๑ นิ้ว 
 

     ๓.๓ วิธีการส่งเอกสารสมัครสามารถท าได้สองทาง 

  สามารถมาส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ตามท่ีข้อ ๓.๒ ไปที ่
 

   ส านักงานโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 
   ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๕๐ พรรษา  
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ประเทศไทย 
 

หมายเหตุ: เอกสารที่ใช้ในการสมัครต้องมาถึงส านักงานของโรงเรียนภายวันปิดรับสมัคร  
(ดูได้ จากหัวข้อ ๘ ตารางก าหนดการต่างๆ) โดยเอกสารที่มาถึงภายหลัง ๑๖.๐๐ น. 
ของวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ จะไม่ถูกน ามาพิจารณา 

 

๔. วิธีการสอบและเกณฑ์การคัดเลือกรับเข้าศึกษา 
 โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติจะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการตัดสินจากคะแนน SAT II 
คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ และคะแนนจากการทดสอบทักษะที่เกี่ยวข้องกับทางทันตกรรม โดยการเข้าสอบ
สัมภาษณ์ผู้สมัครต้องเตรียมตัว ดังนี้ 
 

 ก่อนที่จะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จ าเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการยืนยันตัวตน 
 (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางตัวจริง) หากขาดซึ่งเอกสารยืนยันตัวบุคคล 
 ผู้สมัครจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 

 โดยการสอบสัมภาษณ์จะประเมินจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา บุคลิกภาพ 
 มารยาท ความมั่นใจ ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
 พริบ ความรู้ทางทันตกรรม กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม ความกระตือรือร้น ความซื่อตรง 
 ทัศนคติ และความเป็นผู้น า เป็นต้น 

 

๕. จ านวนที่รับ  ๒๕  คน 
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