


๒ 
๓. คุณสมบัติเฉพาะ 

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติจ าเพาะ ดังนี้ 
๓.๑  มีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน  

ที่ก าหนดในตารางต่อไปนี้ และใช้ผลสอบที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
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(CBT) 

CU-TEP 
 

B1 ๔.๐ ๕๕๐ ๔๖๐ ๔๒ ๑๒๓ ๓๕ 

๓.๒ มีผลการสอบ Biomedical admissions test (BMAT) รวม ๓ ตอน ไม่ต่ ากว่า ๕ โดย
ใช้ผลสอบไม่เกิน ๒ ปี นับจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร  
               ๓.๓ มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การได้รับรางวัลหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ระหว่างการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) ที่แสดงให้เห็นถึง     
              ๓.๓.๑ ทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ 
 ๓.๓.๒ ทักษะพิเศษทางด้านการวิจัย 
 ๓.๓.๓ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ๓.๓.๔ ทักษะพิเศษด้านสังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ จิตสาธารณะ
และความเป็นผู้น า รวมถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๓.๕ มีสว่นร่วมกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด 
  โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อยและเรียงระดับเป็นระดับนานาชาติ ระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับโรงเรียน 
 ๓.๔ ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น
อันตรายต่อผู้ป่วย/ตัวนักศึกษาเอง อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้ 

 ๓.๔.๑ มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืนเช่น โรคจิต 
(Psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) โรคประสาทอย่างรุนแรง (Severe neurotic 
disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorders) โดยเฉพาะบุคลิกต่อต้านสังคม (Antisocial 
personality disorders หรือ Borderline personality disorders)  รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ         
ที่มีความรุนแรงใกล้เคียงกัน อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 ๓.๔.๒ เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้ป่วย 
หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร เช่น โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง เป็นต้น อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา     
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 ๓.๔.๓ เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ           
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 ๓.๔.๔ มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ             
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 ๓.๔.๕ มีความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 



๓ 
  ก) มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
  ข) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า ๖/๑๒ 

หรือ ๒๐/๔๐ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
 ๓.๔.๖ มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ

ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ ๕๐๐-๒,๐๐๐ เฮิรตซ์
สูงกว่า ๔๐ เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (Speech discrimination score) น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๐ จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural hearing loss)
 ๓.๔.๗ โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ทั้งนี้ อาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้ 

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด    
ให้เรียบร้อยก่อน  

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลัง
ว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิก
ถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 
นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายอีกด้วย 

๔. การสมัครและการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 

๔.๑ วิธีการสมัคร 
๔.๑.๑ เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.     

ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/ 
๔.๑.๒ บันทึกข้อมูลการสมัคร ของตนเองให้ครบถ้วนและถูกต้อง ก่อนกดยืนยันการสมัคร 
๔.๑.๓ Upload file เอกสารประกอบการสมัครเป็น file PDF เท่านั้น ยกเว้นรูปผู้สมัครสอบ 

แนบไฟล์เอกสารเป็น file JPG ขนาด 600 x 800 Pixel 
๔.๑.๔ พิมพ์ใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมัคร 

๔.๒ การช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และส่งไฟล์เอกสารการสมัคร (Upload file) 
ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๔.๒.๑ ช าระค่าสมัคร ๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงเวลา 
๒๓.๕๙ น. โดยช าระเงินผ่านทางสถาบันการเงิน ตามใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมัคร และผู้สมัครต้องเข้ามา
ตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัคร หลังจากช าระเงินไปแล้ว ๒ วันท าการ (ไม่นับวันหยุด)                
ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/ หากสิ้นสุดระยะเวลาการช าระเงินแล้วผู้สมัครมีปัญหาเกี่ยวกับ      
การช าระเงิน มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และจะไม่ด าเนินการตรวจสอบการช าระเงิน
ย้อนหลัง โดยค่าธรรมเนียมการสมัครนี้มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

๔.๒.๒ เอกสารประกอบการสมัคร  
๔.๒.๒.๑ รูปผู้สมัครสอบ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
๔.๒.๒.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ 



๔ 

๔.๒.๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๔.๒.๒.๔ ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่แสดง GPAX ๕ ภาคเรียน 
๔.๒.๒.๕ ส าเนาผลคะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
๔.๒.๒.๖ ส าเนาผลการสอบ Biomedical admissions test (BMAT) 
๔.๒.๒.๗ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณี ชื่อ-สกุล ในบัตรประชาชนไม่ตรง   

กับใบแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) 
๔.๒.๒.๘ สรุปข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน ๑๐ หน้า (รายละเอียดตามข้อ ๕.๑) 

๔.๒.๓ ผู้สมัครต้อง Upload file เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๔.๒.๒ ระหว่าง
วันที่ ๒ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงเวลา ๒๓.๕๙ น. และตรวจสอบสถานะการ Upload file พร้อมแก้ไขให้
ถูกต้องภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ http://sutgateway.sut.ac.th โดยมหาวิทยาลัยจะไม่มี
การด าเนินการติดต่อเพ่ือขอเอกสารใด ๆ โดยตรงจากผู้สมัคร หากสิ้นสุดระยะเวลาการ Upload file แล้ว 
ผู้สมัครมีปัญหาเกี่ยวกับ File เอกสารที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบตามที่สาขาวิชาก าหนด หรือไม่ด าเนินการ 
Upload file ภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 

 อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าข้อมูล
หรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครและการคัดเลือกเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และ     
หากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วก็จะถูกถอนสถานภาพ   
การเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

๔.๒.๔ การส่งเอกสารการสมัครฉบับจริง ให้น าส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
ทั้งหมดตามข้อ ๔.๒.๒ ฉบับจริง ณ จุดลงทะเบียน ในวันตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 

๕. การคัดเลือก  

 การคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะพิจารณาจาก ๒ ขั้นตอน ดังนี้ 

๕.๑ ขั้นตอนที่ ๑ พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ตามข้อ ๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
ตามข้อ ๓  

 ๕.๑.๑ คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ คิดเป็นสัดส่วน       
ร้อยละ ๒๐  
 ๕.๑.๒ คะแนน Biomedical admissions test (BMAT) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๐ 
 ๕.๑.๓ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การได้รับรางวัลหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ในระหว่างการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) ที่แสดงให้เห็นถึง 
   ๕.๑.๓.๑ ทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ  
   ๕.๑.๓.๒ ทักษะพิเศษทางด้านการวิจัย 
   ๕.๑.๓.๓ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ๕.๑.๓.๔ ทักษะพิเศษด้านสังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ       
จิตสาธารณะและความเป็นผู้น า รวมถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   ๕.๑.๓.๕ มีส่วนร่วมกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด 

   โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย และเรียงระดับเป็นระดับนานาชาติ 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับโรงเรียน จัดท าสรุปข้อมูลไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมปก     



๕ 

จะมีปกหรือไม่ก็ได้) แนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งแฟ้มสะสมผลงาน คิดสัดส่วนเป็นร้อยละ ๓๐ 
และน ารายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

๕.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต 
และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ http://sutgateway.sut.ac.th 

วันที่ กิจกรรม สถานที่ 
วันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓ 

การตรวจร่างกาย ทดสอบ 
สุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
และอาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๗๒ พรรษา 

*สอบสัมภาษณ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๐ 

๖. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
๖.๑ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า

ศึกษาท่ี http://sutgateway.sut.ac.th/ 
๖.๒ วันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องด าเนินการยืนยัน

สิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(student.mytcas.cupt.net) หากไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๖.๓ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาท่ียืนยันเคลียริ่งเฮาส์ ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/ 

๖.๔ วันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันเคลียริ่งเฮาส์
แล้วต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามข้ันตอนและวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

อนึ่ง ส าหรับผู้ที่ช าระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วสละสิทธิ์เข้าศึกษาภายหลัง หรือไม่รายงานตัว
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือไม่ลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินจ านวนดังกล่าวให้ 

๗. การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะแจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้มารายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียน            

เป็นนักศึกษาใหม่ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป                        
ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/  
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไปเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  เมื่อ
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว 

อนึ่ง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า 
(English Placement Test) ทุกคน เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการจัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษท่ีต้อง
เรียน  หากนักศึกษามีผลการสอบอ่ืน ๆ เช่น TOEFL TOEIC IELTS เป็นต้น ที่สอบมาแล้วไม่เกิน ๒ ปี นับถึง
วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้น าผลการสอบฉบับจริงมาขอเทียบผลการสอบในวันสอบ โดยก าหนดการสอบ
จะประกาศให้ทราบต่อไป หากพ้นก าหนดมหาวิทยาลัยจะจัดวิชาเรียนตามผลการสอบที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ 






