ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
*************************************

โดยที่ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เห็ น สมควรเปิ ด รั บ สมั ค รผู้ ป ระสงค์ จ ะศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (จั ด การเรี ย นการสอน ณ มธ.ศู น ย์ รั ง สิ ต ) คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 จึงขอประกาศรายละเอียด วิธีการรับสมัครและการคัดเลือก
ดังต่อไปนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
จั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รตามประกาศนี้ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต อํ า เภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตลอดหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา
2. จํานวนรับเข้าศึกษา 45 คน
3. แขนงวิชาที่รับสมัคร
3.1 แขนงวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.2 แขนงวิชาการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.3 แขนงวิชาการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ
3.4 แขนงวิชาการจัดการการบริการสุขภาพ
3.5 แขนงวิชาวิทยาการระบาดและการจัดการสารสนเทศทางสาธารณสุข
4. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
4.1 สํ า เร็ จการศึ ก ษาไม่ ต่ํ ากว่ าระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท างด้ า นสาธารณสุ ข หรื อ สุ ข ภาพ หรื อ สาขาอื่ น จาก
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
4.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องอย่ างน้อย 2 ปี
(นับจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)
4.3 กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4.2 สามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ แต่ทั้งนี้การพิจารณาการ
ได้รับคัดเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
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4.4 เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 7 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
4.5 ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบ (TU-GET) หรือ IELTS หรือ TOEFL
(ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
5. การสมัครสอบ
5.1 กําหนดรับสมัคร: โดยสมัครได้ 2 วิธี
1) ทางไปรษณีย์
บัดนี้ – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
2) ด้วยตนเอง
บัดนี้ – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
5.2 ขั้นตอนการสมัคร
วิธีที่ 1 รับสมัครทางไปรษณีย์:
โดยผู้ ส มั ค รดาวน์ โ หลดใบสมั ค ร ได้ ที่ http://www.fph.tu.ac.th/แล้ ว นํ า ส่ ง เอกสาร/
หลักฐานการสมัคร พร้อมหลักฐานการชําระเงินค่าสมัครมาที่งานการนักศึกษา ชั้น 10 อาคารปิยชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสิ้นสุด (ทั้งนี้จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการ
สมัครแก่ผู้สมัครทุกกรณี)
สําหรับการชําระเงินค่าสมัคร: โดยโอนเงิน จํานวน 500 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย
สาขา มธ.ศูนย์รังสิต เลขที่ 475-0-561-98-3 ชื่อบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
วิธีที่ 2 รับสมัครด้วยตนเอง:
โดยผู้ ส มั ค รดาวน์ โ หลดใบสมั ค ร ได้ ที่ http://www.fph.tu.ac.th/แล้ ว นํ า ส่ ง เอกสาร/
หลักฐานการสมัคร พร้อมชําระเงินค่าสมัครได้ที่งานการนักศึกษา ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
6. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
6.1 ค่าสมัครสอบ
6.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

500 บาท
10 บาท (ยกเว้นการสมัครด้วยตนเอง)

7. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
ผู้ สมัครทางไปรษณี ย์ ต้ องส่งเอกสาร/หลักฐานการสมั คร ภายในวั นที่ 15 กุมภาพัน ธ์ 2562
นับวันที่ประทับตราเป็นสิ้นสุด โดยสามารถส่งไปที่งานการนักศึกษา ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
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ผู้ ส มั ค รด้ วยตนเองต้ อ งส่ ง เอกสาร/หลั ก ฐานการสมั ค ร ภายในวั นที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
โดยสามารถส่ ง ได้ ด้ว ยตั ว เอง ได้ ที่งานการนั ก ศึก ษา ชั้น 10 อาคารปิ ย ชาติ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยมีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้
1) ใบสมัคร ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ พร้อมติดรูปถ่ายสี
จํานวน 1 ฉบับ
1 รูป ที่มุมบนขวา
2) สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันสําเร็จ
จํานวน 1 ฉบับ
การศึกษา
3) สําเนาใบปริญญาบัตร (ปริญญาตรี)
จํานวน 1 ฉบับ
4) หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) จํานวน 1 ฉบับ
5) ใบคะแนนผลสอบ TU-GET หรือ IELTS หรือ TOEFL
จํานวน 1 ฉบับ
หรือเอกสารแสดงการสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ
6) สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 1 ฉบับ
7) สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
จํานวน 1 ฉบับ
8) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล,ยศ (ถ้ามี)
จํานวน 1 ฉบับ
9) หัวข้อที่สนใจในการทําวิจัย (Area of interest) ในปัญหาทาง
จํานวน 1 ชุด
สาธารณสุขความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร
16 point (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย)
8. เกณฑ์การคัดเลือก
8.1 การสอบข้อเขียน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พร้อมสถานที่สอบ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง www.fph.tu.ac.th
 สอบข้อเขียน
วันที่ 2 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยผู้เข้าสอบต้องนําบัตรประชาชนฉบับจริง
มาแสดงในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
8.2 การสอบสัมภาษณ์
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมสถานที่สอบ
วันที่ 13 มีนาคม 2562 ทาง www.fph.tu.ac.th
 สอบสัมภาษณ์
วันที่ 16 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวภายใน
เวลา 08.45-09.30 น. และต้องนําบัตรประชาชนฉบับจริงมาแสดงในวันสอบด้วย
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9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 22 มีนาคม 2562 ทาง www.fph.tu.ac.th
10. การแสดงความจํานงเข้าศึกษา
ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาสามารถแสดงความจํ า นงเข้ า ศึ ก ษาได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 23-24 มี น าคม 2562
โดย Download แบบฟอร์มแจ้งความจํานงเข้าศึกษาฯ ที่ www.fph.tu.ac.th แล้วส่งได้ 3 ช่องทาง
1) ด้วยตนเอง ที่งานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่
เวลา 09.00-16.00 น. หรือ
2) ทางโทรสารหมายเลข 02-516-2708 หรือ
3) ทางอีเมล์ edu.surv@fph.tu.ac.th
11. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องนําหลักฐานการสําเร็จการศึกษามามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันที่กําหนด มิฉะนั้นเป็นอันหมดสิทธิ์เข้าศึกษา โดยมีรายละเอียดเอกสารการ
ขึ้นทะเบียนดังต่อไปนี้
1) ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมติดรูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว
2) สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา (พร้อมนําฉบับจริงมาแสดง) ที่ระบุวันที่
สําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ พร้อมเขียนเลขทะเบียนนักศึกษากํากับที่มุมขวาด้านบน พร้อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง
กรณีที่คํานําหน้า/ยศ หรือชื่อ-สกุลในหลักฐานการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนให้แนบ
สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนด้วย
3) สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 2 ฉบับ พร้อมนําฉบับจริงมาแสดง
4) สํ าเนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน จํ า นวน 2 ฉบั บ พร้ อ มลงนามรั บ รองสํ าเนาถู ก ต้ อ ง (กรณี เ ป็ น
นักศึกษาต่างชาติให้ใช้สําเนาหนังสือเดินทาง)
5) ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 6 เดือน) ระบุข้อความว่า “สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา”
6) แบบฟอร์มการขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและติดรูปถ่ายสี
ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป
12. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1) ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะที่กําหนด และหากปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สําเร็จ
การศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตรวจสอบภายหลั ง ว่ า ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ าศึ ก ษาคนใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบถ้ ว นตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด
มหาวิทยาลัยจะถือว่าสิทธิการเข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
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2) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดพร้อม
ชําระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เกินกว่า 1 หลักสูตรใน
ขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ตามข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
3) ผู้ ที่ขึ้ นทะเบี ย นเป็ นนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ แล้ ว หากมหาวิ ท ยาลั ย ตรวจสอบพบ
ภายหลังว่าผู้ใดปลอม ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
13. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 197,020 บาท
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
(จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต)
กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

สถานที่

รับสมัคร
- ทางไปรษณีย์
- ด้วยตนเอง

บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ชําระเงินค่าสมัคร
- สมัครทางไปรษณีย์

- งานการนักศึกษา ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

- สมัครด้วยตนเอง

บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

- โอนเข้าธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต เลขที่ 4750-561-98-3 ชื่อบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
- ชําระที่งานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มธ.ศูนย์รังสิต

ส่งเอกสาร/หลักฐานการสมัคร

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
แสดงความจํานงเข้าศึกษา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 2 มีนาคม 2562
วันที่ 13 มีนาคม 2562
วันที่ 16 มีนาคม 2562
วันที่ 22 มีนาคม 2562
วันที่ 23-24 มีนาคม 2562

ประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาใหม่ต้อง
ปฏิบัติและเลขทะเบียนนักศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

งานการนักศึกษา ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มธ. ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12121
http://www.fph.tu.ac.th
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
http://www.fph.tu.ac.th
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ / http://www.fph.tu.ac.th
Download แบบฟอร์มแจ้งความจํานงเข้าศึกษาฯ ที่
www.fph.tu.ac.th แล้วส่งได้ 3 ช่องทาง
1. ด้วยตนเอง ที่งานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. หรือ
2. ทางโทรสารหมายเลข 02-516-2708 หรือ
3. ทางอีเมล์ edu.surv@fph.tu.ac.th
http://www.fph.tu.ac.th

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
จดทะเบียนลักษณะวิชา (ผ่าน Internet)
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพื้นฐาน
(Pre-Program)
วันเปิดภาคการศึกษา

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สิงหาคม 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
http://www.reg.tu.ac.th
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

สิงหาคม 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานการนักศึกษา ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.025-64-4440-79 ต่อ 7420-1
E-mail: edu.serv@fph.tu.ac.th
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ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
(จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต)
กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

สถานที่

รับสมัคร
- ทางไปรษณีย์
- ด้วยตนเอง

วันที่ 1 - 28 เมษายน 2562
วันที่ 1 - 28 เมษายน 2562

ชําระเงินค่าสมัคร
- สมัครทางไปรษณีย์

- งานการนักศึกษา ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

วันที่ 1 - 28 เมษายน 2562

- สมัครด้วยตนเอง

วันที่ 1 - 28 เมษายน 2562

- โอนเข้าธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต เลขที่ 4750-561-98-3 ชื่อบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
- ชําระที่งานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มธ.ศูนย์รังสิต

ส่งเอกสาร/หลักฐานการสมัคร

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
แสดงความจํานงเข้าศึกษา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562
วันที่ 1 มิถุนายน 2562
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2562

ประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาใหม่ต้อง
ปฏิบัติและเลขทะเบียนนักศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

งานการนักศึกษา ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มธ. ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12121
http://www.fph.tu.ac.th
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
http://www.fph.tu.ac.th
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ / http://www.fph.tu.ac.th
Download แบบฟอร์มแจ้งความจํานงเข้าศึกษาฯ ที่
www.fph.tu.ac.th แล้วส่งได้ 3 ช่องทาง
1. ด้วยตนเอง ที่งานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. หรือ
2. ทางโทรสารหมายเลข 02-516-2708 หรือ
3. ทางอีเมล์ edu.surv@fph.tu.ac.th
http://www.fph.tu.ac.th

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
จดทะเบียนลักษณะวิชา (ผ่าน Internet)
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพื้นฐาน
(Pre-Program)
วันเปิดภาคการศึกษา

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สิงหาคม 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
http://www.reg.tu.ac.th
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

สิงหาคม 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานการนักศึกษา ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.025-64-4440-79 ต่อ 7420-1
E-mail: edu.serv@fph.tu.ac.th
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ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)
(จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต)
กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

สถานที่

รับสมัคร
- ทางไปรษณีย์
- ด้วยตนเอง

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562

ชําระเงินค่าสมัคร
- สมัครทางไปรษณีย์

- งานการนักศึกษา ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562

- สมัครด้วยตนเอง

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562

- โอนเข้าธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต เลขที่ 4750-561-98-3 ชื่อบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
- ชําระที่งานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มธ.ศูนย์รังสิต

ส่งเอกสาร/หลักฐานการสมัคร

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
แสดงความจํานงเข้าศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562

ประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาใหม่ต้อง
ปฏิบัติและเลขทะเบียนนักศึกษา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562

งานการนักศึกษา ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มธ. ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12121
http://www.fph.tu.ac.th
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
http://www.fph.tu.ac.th
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ / http://www.fph.tu.ac.th
Download แบบฟอร์มแจ้งความจํานงเข้าศึกษาฯ ที่
www.fph.tu.ac.th แล้วส่งได้ 3 ช่องทาง
1. ด้วยตนเอง ที่งานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. หรือ
2. ทางโทรสารหมายเลข 02-516-2708 หรือ
3. ทางอีเมล์ edu.surv@fph.tu.ac.th
http://www.fph.tu.ac.th

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
จดทะเบียนลักษณะวิชา (ผ่าน Internet)
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพื้นฐาน
(Pre-Program)
วันเปิดภาคการศึกษา

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สิงหาคม 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
http://www.reg.tu.ac.th
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

สิงหาคม 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานการนักศึกษา ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.025-64-4440-79 ต่อ 7420-1
E-mail: edu.serv@fph.tu.ac.th

