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ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

คณะแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

(ระบบรับตรง) 
--------------------------------------------------------------- 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเห็นสมควรดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕  (ระบบรับตรง) ตามประกาศคณะ

แพทยศาสตร์ ท่ี พ ๒/๒๕๖๓ เร่ืองระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระบบรับตรง) โดยมีรายละเอียดและวิธีการรับสมัครและ

คัดเลือก ดังต่อไปน้ี 

 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 ๑.๑ ผู้สมัคร 

- กลุ่มโรงเรียนปกติ: สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กําลังศึกษาในช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายช้ันปีสุดท้าย ซ่ึงคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 

๒๕๖๕ หรือ 

- กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ : สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาในช้ันปีสุดท้ายเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในระบบนานาชาติ ท้ังในและต่างประเทศ ตาม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นต้นไป และได้รับการเทียบความรู้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกําหนด

หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงคาดว่าจะ

สําเร็จการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือ 

- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะต้ังใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็ม

ความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุก

ประการ 

 ๑.๓ ไม่เป็นผู้ท่ีถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือ

กระทําความผิดตามกฎหมาย 
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 ๑.๔ ไม่เป็นผู้ท่ีถูกลงโทษเน่ืองจากกระทําหรือร่วมกระทําการทุจริตในการสอบในโรงเรียน หรือการ

สอบเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ 

 ๑.๕ ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอันตราย

ต่อผู้ป่วย อันตรายต่อนักศึกษาแพทย์เอง อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม ดังต่อไปน้ี  

  ๑.๕.๑  มีปัญหาสุขภาพจิตข้ันรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืนเช่นโรคจิต  

(Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ ผิดปกติ  (Mood Disorders) โรคประสาท

รุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุค ลิกภาพ ผิดปกติ  (Personality 

Disorders) โด ย เฉพ าะ  Antisocial Personality Disorders ห รือ  Borderline 

Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวช อ่ืน  ๆ  อัน เป็น อุปสรรคต่อ

การศึกษา การปฏิบัติงาน หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๑.๕.๒  เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ท่ีอาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือ

ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน 

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  ๑.๕.๓  เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะท่ีอาจเกิดอันตรายต่อตนเองหรือผู้ป่วย ดังต่อไปน้ี 

- โรคลมชักท่ียังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักท่ีไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 
๓ ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 

- โรคหัวใจระดับรุนแรง 
- โรคความดันโลหิตสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทําให้เกิดพยาธิสภาพต่อ
อวัยวะอย่างถาวร 

- ภาวะไตวายเร้ือรัง 
- ภาวะติดสารเสพติดให้โทษ 

๑.๕.๔  มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๑.๕.๕  มีความผิดปกติในการได้ยินท้ังสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉล่ียท่ีความถ่ี ๕๐๐-

๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ สูงกว่า ๔๐ เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด 

(Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จากความผิดปกติของ

ประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensor Neural Hearing Loss) อันเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๑.๕.๖  ความผิดปกติในการเห็นภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างท่ีดีเม่ือแก้ไขด้วยแว่น

สายตาแล้วน้อยกว่า ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐ 



๓ 

 

๑.๕.๗  โรคหรือภาวะความผิดปกติอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้ระบุไว้ ท่ีคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ท้ังน้ี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคหรือผู้เช่ียวชาญใน

แต่ละกรณีตรวจเพ่ิมเติมได้ ท้ังน้ี สําหรับปัญหาสุขภาพจิตหรือโรค เม่ือคณะ

แพทยศาสตร์ พิจารณาตัดสินแล้วให้ถือว่าผลพิจารณาเป็นท่ีส้ินสุด 

 

๒. จํานวนรับ ๒๐ คน 

 

๓. วิธีการสมัคร 

 ๓.๑ สมัครได้ด้วยตนเองท่ี ช้ัน ๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

 ๓.๒ ระยะเวลาการรับสมัคร ต้ังแต่วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๔. หลักฐานประกอบการสมัคร 

 ๔.๑ ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระบบรับตรง) พร้อมท้ังลงช่ือ นามสกุลให้เรียบร้อย 

 ๔.๒ รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเด่ียว ขนาด ๑.๕ น้ิว หน้าตรงเต็มหน้า เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ย้ิม 

สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา พ้ืนหลังสีขาวหรือสีฟ้าหรือสีน้ําเงิน เป็นรูปท่ีถ่ายมาไม่

เกิน ๖ เดือน  

 ๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน โดยถ่ายเอกสารเฉพาะด้านท่ีมีรูปของผู้สมัคร พร้อมรับรอง

สําเนา  

 ๔.๔ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสําเนา  

 ๔.๕ สําเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ และ/หรือ นามสกุล (กรณีท่ีผู้สมัครมีช่ือ และ/หรือ นามสกุลตาม

บัตรประจําตัวประชาชนไม่ตรงกับสําเนาวุฒิการศึกษา) 

 ๔.๖ สําเนาหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 

 ๔.๗ สําเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 

  ๔.๗.๑ กลุ่มโรงเรียนปกติ  

- ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วใช้สําเนาใบระเบียนผู้สําเร็จ

การศึกษาฉบับสมบูรณ์ (ปพ.๑) 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาในช้ันปีสุดท้าย และคาดว่าจะจบการศึกษาในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ใช้สําเนาหนังสือรับรอง (ปพ.๗) ท่ีระบุคะแนนเฉล่ีย

สะสมต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จนถึงวันสมัคร และใบระเบียนการศึกษา (ปพ.๑) 

หรือ 
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  ๔.๗.๒ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ 

- ผู้ ท่ี สํ า เ ร็ จ  High School แ ล้ ว ใ ช้ สํ า เน า  High School Diploma แล ะ  Full 

Academic Official Transcript  

- ผู้ท่ีกําลังศึกษา High School ช้ันปีสุดท้ายใช้สําเนาหนังสือรับรองว่าจะจบการศึกษา

ในเดือนกุมภาพัน ธ์ ๒๐๒๒  (Certification of expectation for completing 

your degree) และมีคะแนน/เกรดเฉล่ียสะสมต้ังแต่ช้ันเกรด ๑๐ หรือเทียบเท่า 

พ ร้ อ ม  Official Grade Record ห รื อ  Official School Transcript ซ่ึ ง มี

รายละเอียดการศึกษาจนถึงวันปิดรับสมัคร 

  ๔.๗.๓ กลุ่มผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

- ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ใช้สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ซ่ึง

ระบุวันท่ีสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร หรือสําเนาใบระเบียนผู้สําเร็จ

การศึกษาฉบับสมบูรณ์ (ปพ.๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงหรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความ

ท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิก

ถอนสิทธ์ิในการคัดเลือกคร้ังน้ี แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากน้ีอาจถูก

ดําเนินคดีตามกฎหมายด้วย 
 

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

 ๕.๑ ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกคนละ   ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 

 ผู้ท่ีมาสมัครด้วยตนเอง ต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

นักศึกษาในวันท่ีมาสมัคร โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

- ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

เลขท่ีบัญชี ๐๔๗-๘-๐๐๐๐๑-๑ 

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาวงเวียนใหญ่ ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

เลขท่ีบัญชี ๐๑๕-๑-๓๓๓๙๔-๔ 

 ๕.๒ ค่าธรรมเนียมในการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ 

  ๕.๒.๑ ค่าธรรมเนียมในการสอบสัมภาษณ์    ๑,๕๐๐ บาท 

  ๕.๒.๒ ค่าธรรมเนียมในการตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต ๓,๕๐๐ บาท 

   รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
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 ผู้ท่ีมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ต้องชําระค่าธรรมเนียมในการสอบสัมภาษณ์และตรวจ

สุขภาพในวันท่ีมาสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ 

 ๕.๓ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอสงวนสิทธ์ิจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครทุกประเภทแก่

ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

 

๖. วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา 

 ๖.๑ การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือกในวัน

เสาร์ ท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ทางอินเตอร์เน็ต https://www.md-btu.com และ Facebook Page คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

 ๖.๒ วิชาท่ีสอบและการสอบ 

 ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนการสอบข้อเขียนท่ีจัดสอบโดยคณะแพทยศาสตร์ ดังน้ี 

 

วัน เดือน ปี เวลา วิชา 

วันเสาร์ 

ท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ฟิสิกส์ 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ชีววิทยา 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. เคมี 

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ภาษาไทยและสังคมศึกษา 

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. Essay examination 

วันอาทิตย์ 

ท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๕ 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. คณิตศาสตร์ 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ภาษาอังกฤษ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ความถนัดแพทย์ 
 

 

ท้ังน้ีคณะแพทยศาสตร์จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง ทางอินเตอร์เน็ต https://www.md-

btu.com และ Facebook Page คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

๖.๓ เกณฑ์การพิจารณา 

๖ .๓ .๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ท่ี มีคุณสมบัติตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

๖.๓.๒  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ท่ีมีผลคะแนนสอบข้อเขียนครบทุก

วิชาท่ีกําหนดเท่าน้ัน ผู้สมัครท่ีไม่มีผลคะแนนตามท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยจะไม่

พิจารณาคัดเลือกให้ และผู้สมัครสอบต้องสอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ําไม่น้อยกว่า



๖ 

 

ร้อยละ ๕๐ คะแนน จึงจะได้รับการประกาศรายช่ือเป็นผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และ

ตรวจร่างกาย 

  ๖.๓.๓ มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โดยใช้วิธีดังน้ี 

- ประมวลผลคะแนนจากการสอบข้อเขียน ให้เป็นคะแนนรวม ๑๐๐ % 

- เรียงลําดับผู้สมัคร จากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดไปยังผู้ท่ีได้คะแนนต่ําสุด 

- ทําการคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามจํานวนรับ 

โดยพิจารณาจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดเป็นลําดับแรกจนถึงผู้ท่ีได้คะแนนใน

ลําดับท่ี ๒๐ และรายช่ือผู้ได้อันดับสํารอง 
 

๖.๔ การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

  คณะแพทยศาสตร์ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพประมาณวัน

ศุกร์ ท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางอินเตอร์เน็ต https://www.md-btu.com และ Facebook Page 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

๖.๕ การสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ 

  ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ จะต้องมารายงานตัวพร้อมท้ังเข้ารับการสัมภาษณ์

และตรวจสุขภาพในวันท่ี ๑๗-๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ท้ังน้ีคณะแพทยศาสตร์จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ

ภายหลัง ทางอินเตอร์เน็ตท่ี  https://www.md-btu.com และ Facebook Page คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หากผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพไม่มาสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพตาม

กําหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 
 

๖.๖ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

  การพิจารณาตัดสินผลการประเมินจะนําคะแนนการสอบข้อเขียน และผลการสอบสัมภาษณ์

และตรวจสุขภาพมาพิจารณาร่วมกัน โดยมีค่าน้ําหนักและเกณฑ์ ดังน้ี 

 

การประเมิน ค่าน้ําหนัก (ร้อยละ) หรือผลการตัดสิน 

๑. คะแนนรวมจากการสอบข้อเขียน ๑๐๐ 

๒. สอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

๓. ตรวจร่างกายและสุขภาพ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

๔. ทดสอบสุขภาพจิต ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 

  คณะแพทยศาสตร์ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาประมาณวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๐ 

มกราคม  พ .ศ . ๒๕๖๕  ทางอินเตอร์เน็ตท่ี  https://www.md-btu.com และ Facebook Page คณะ



๗ 

 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในกรณีท่ีมีผู้ไม่ยืนยันสิทธ์ิ หรือสละสิทธ์ิเข้าศึกษา ทําให้ได้ผู้มีสิทธ์ิ

เข้าศึกษาไม่ครบตามจํานวนท่ีประกาศรับสมัครน้ี คณะแพทยศาสตร์ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาประกาศ

รายช่ือผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเพ่ิมเติม ตามรายช่ือลําดับสํารองในลําดับถัดไป 

 

 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และแพทยสภา จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินช้ีขาด โดยพิจารณาจากผลการทดสอบ

ความพร้อมในการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ รวมท้ังจัดลําดับผู้สอบได้เพ่ือเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  

 

๖.๗ การอุทธรณ์ผลการคัดเลือก 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัย หรือข้อทักท้วงในกระบวนการคัดเลือก สามารถย่ืนคําร้องอุทธรณ์ได้ท่ี 

งานธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภายหลังการประกาศผลตามข้อ ๖.๖ ภายในวันท่ี 

๒๑-๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หากพ้นกําหนดดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธ์ิในการดําเนินการตาม

คําร้องอุทธรณ์ 

 

๗. เง่ือนไขการเข้าศึกษา 

 ๗.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในข้ันสุดท้ายถือว่าเป็นผู้

มีสิทธ์ิรายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา 

 ๗.๒ ผู้ท่ีรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หากปรากฏว่าในวันรายงานตัวยังไม่

สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ถือว่าไม่มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

๘. การจัดการศึกษา 

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลา ๖ ปี 

 

๙. กระบวนการศึกษา 

 ใช้ระยะเวลาศึกษา ๖ ปี 

 ช้ันปีท่ี ๑ - ๓ การศึกษาระยะเตรียมแพทย์ และระยะพรีคลินิก จัดการเรียนการสอนท่ีคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 ช้ันปีท่ี ๔ - ๖ การศึกษาระยะคลินิก จัดการเรียนการสอนท่ีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 
 

๑๐. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษาละ ๙๐๐,๐๐๐ บาท 



๘ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

เอกสารแนบท้าย 

สรุปกิจกรรมและกําหนดการของกระบวนการคัดเลือกฯ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ระบบรับตรง) 

คณะแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

กิจกรรมการสมัครสอบคัดเลือก วัน เดือน ปี 

๑. สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

(ระบบรับตรง) ท่ีหน่วยรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี หรือทางอินเทอร์เน็ตท่ี https://www.md-btu.com และ 

Facebook Page คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชําระเงินและการแก้ไข

ข้อมูลการสมัคร 

ภายหลังการสมัคร ๓ วัน 

๓. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือก วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔. สอบข้อเขียน (จัดสอบโดยคณะแพทยศาสตร์) วันท่ี ๘-๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพทาง

อินเทอร์เน็ตท่ี https://www.md-btu.com และ Facebook 

Page คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

วันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕. ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เข้าสัมภาษณ์ความพร้อมท่ัวไป วันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๖. ตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต ท่ีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ วันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

๗. สอบสัมภาษณ์ ท่ีคณะแพทยศาสตร์ วันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ทางอินเทอร์เน็ตท่ี 

https://www.md-btu.com และ Facebook Page คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

วันท่ี ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙. กิจกรรมการเรียนปรับพ้ืนฐานนักศึกษาแพทย์ จะประกาศให้ทราบภายหลัง 

๑๐. กิจกรรมปฐมนิเทศคณะแพทยศาสตร์ จะประกาศให้ทราบภายหลัง 

๑๑. เปิดภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

หมายเหตุ  ตารางกิจกรรมน้ี อาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม ขอให้ผู้สมัครสอบติดตามประกาศทาง

อิน เทอ ร์ เน็ ต ท่ี  https://www.md-btu.com และ  Facebook Page คณ ะแพทยศาสต ร์  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอย่างใกล้ชิด 


