
ประกาศ 
เร่ือง การรับสมัครนักศึกษา รอบท่ี 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

คุณสมบัติของผู้ท่ีมีสิทธิสมัคร 
1 เ ป็นผู ้ส ำ เ ร็จกำรศึกษำจำกโรง เรียนจำกต่ำงประ เทศ หรือโรง เ รียนนำนำชำติในประเทศไทย ท่ี ข้ึนทะ เ บี ยน                                      

กับกระทรวงศึกษำธิกำร  หรือมีผลสอบทำงกำรศึกษำแบบหลักสูตรนำนำชำติ (รำยละเอียดตำมประกำศวิทยำลัย                     
ทันตแพทยศำสตร์ เร่ือง คุณสมบัติของผูส้มคัรเขำ้วิทยำลยัทันตแพทยศำสตร์ท่ีส ำเร็จจำกโรงเรียน  หรือมีผลสอบทำง
กำรศึกษำแบบหลกัสูตรนำนำชำติ) 

2. เป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย สำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  โดยมีผลคะแนนดงัน้ี 
2.1 มีผลคะแนนกำรสอบวดัผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติพื้นฐำน (O-NET)  
2.2 มีผลคะแนนกำรทดสอบวิชำสำมัญ 9 รำยวิชำ ซ่ึงจัดสอบโดย สทศ.  โดยมีคะแนนในวิชำ (1) ภำษำอังกฤษ                         

(2) คณิตศำสตร์ 1 (3) เคมี และ (4) ชีววิทยำ  
หรือ มีผลสอบ GAT, PAT1, PAT2 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1.   ส ำเนำเอกสำรแสดงผลกำรเรียนสะสมระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย  6 ภำคกำรศึกษำ 
2.   ส ำเนำเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติพื้นฐำน (O-NET) 
3.   ส ำเนำเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบวิชำสำมญั 9 รำยวิชำซ่ึงจดัสอบโดย สทศ. ซ่ึงตอ้งมีผลกำรทดสอบในวิชำ                        

(1) ภำษำองักฤษ (2) คณิตศำสตร์ 1 (3) เคมี และ (4) ชีววิทยำ  หรือ ผลกำรสอบ GAT, PAT1, PAT2 
4.   ส ำเนำทะเบียนบำ้นและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
5.   แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) (ถำ้มี) 
6.   ในกรณีท่ีก ำลงัศึกษำหรือเคยศึกษำในระดบัมหำวิทยำลยั ใหน้ ำใบแสดงผลกำรเรียนของคณะหรือสำขำวิชำท่ีก ำลงัศึกษำหรือ

เคยศึกษำอยูม่ำดว้ย เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ (ถำ้มี) 
กระบวนการสอบคัดเลือก 

1.  เปิดรับสมคัรท่ีฝ่ำยแนะแนวและรับนกัศึกษำ  ในระหว่างวันที่  10  พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562  
     (วนัท่ี 10 - 31 พฤษภำคม 2562 สมคัรท่ี ชั้น 3 อำคำรอำทิตย ์อุไรรัตน์)  
     (วนัท่ี 1 - 4 มิถุนำยน 2562 สมคัรท่ี ห้อง 103 ชั้น 1 อำคำรอำทิตย ์อุไรรัตน์) 
2.  ทดสอบควำมถนดัทำงวิชำชีพ บุคลิกภำพ และจิตวิทยำ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562    
     รายงานตัวภายในเวลา 08.00 น.  ณ ชั้น 5 อำคำรรังสิตประยรูศกัด์ิ 1 (อำคำร 12/1)  
3.  ก ำหนดกำรตรวจสุขภำพ ในวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2562 ณ RSU Healthcare 
4.  สอบสัมภำษณ์  ในวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2562   
     โดยจะประกำศวนัและเวลำสัมภำษณ์ใน www.rsu.ac.th/dental 

    5.  ประกำศรำยช่ือผูผ้ำ่นกำรคดัเลือกทำงเวปไซตม์หำวิทยำลยัรังสิต และวิทยำลยัทนัตแพทยศำสตร์   ในวันที่  8 มิถุนายน 2562  
     6.  รำยงำนตวัและช ำระเงินลงทะเบียนเรียน  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00-12.30 น.  

     ชั้น 4 อำคำรรังสิตประยรูศกัด์ิ (อำคำร 12)  
7. ปฐมนิเทศนกัศึกษำใหม่ ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. 

หมายเหตุ  ผูส้มคัรตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภำคม - วนัท่ี 4 มิถุนำยน 2562 ใหถื้อใบสมคัรมำส่งท่ีวิทยำลยัทนัตแพทยศำสตร์  
ชั้น 4 อำคำร 12 (ยกเวน้ผูส้มคัรระหวำ่งวนัท่ี 10 – 20 พฤษภำคม 2562 และวนัเสำร์ วนัอำทิตย)์ 



ประกาศวทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์  
เร่ือง คุณสมบตัิของผูส้มคัรเขา้วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ที่ส าเร็จจากโรงเรียน 

หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลกัสูตรนานาชาติ 
 

1. ส าเร็จการศึกษา Grade 12 (เทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)) โดยมี GPA ≥ 2.75 และได้
เรียนวิชาดงัต่อไปน้ี Biology, Chemistry, Physics และ Mathematics โดยมี Grade ในวิชา 
Biology, Chemistry ไม่ต ่ากว่า B  และวิชา Physics หรือ Mathematics ไม่ต ่ากว่า C+ เฉพาะ
ผูส้ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยท่ีข้ึนทะเบียนกบักระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

2. มีผลการสอบ IGCSE/GCSE ระดบั AS level 5 วิชา ซ่ึงประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย 3 วิชาหลกัคือ 
Biology, Chemistry โดยมีผลการสอบอยูใ่นสองเกรดแรก และ Physics หรือ Mathematics โดย
มีผลการสอบอยูใ่นสามเกรดแรก  

3. มีผลสอบ International Baccalaureate (IB) Standard level ประกอบดว้ย วิชาใน Group 4 
Experimental Science คือ Biology และ Chemistry โดยมีผลการสอบอยูใ่นสองเกรดแรก และ 
Physics หรือ วิชาใน Group 5 Mathematics โดยมีผลการสอบอยูใ่นสามเกรดแรก หรือ 

4. มีผลสอบ SAT ไม่ต ่ากว่า1000 จาก 1600 หรือ 1500 จาก 2400 และมีผลสอบ SAT subjects 
ดงัต่อไปน้ีคือ Biology E/M, Chemistry และ Physics หรือ Mathematics ไม่ต ่ากว่า 525  

5. ผูส้มคัรทุกคนตอ้งมีความสามารถในการส่ือสารและใชภ้าษาไทยในการพูด อ่านและเขียนอยูใ่น
ระดบัดีเพียงพอท่ีจะเรียนในระดบัอุดมศึกษา  

หมายเหตุ ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึงขา้งต้นจะไดร้ับการยกเวน้โดยไม่ตอ้งสอบ
ขอ้เขียน ส่วนการสอบอ่ืนๆเช่น การสอบความถนดั การทดสอบสุขภาพจิต เจตคติและบุคลิกภาพและ
การสอบสมัภาษณ์ยงัคงเดิม นอกจากน้ีคณะกรรมการฯอาจมีการก าหนดให้มีการสอบเพิ่มเติมภายหลงั
เฉพาะรายตามมติท่ีเห็นสมควร  


