
 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต)   
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ประจําปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) 
************************************* 

โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต) คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 จึงขอประกาศรายละเอียด วิธีการรับสมัครและการคัดเลือก 
ดังต่อไปน้ี 

 1. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรตามประกาศน้ี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อําเภอ 

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตลอดหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา 

 2. จํานวนรับเข้าศึกษา   45  คน 

 3. แขนงวิชาท่ีรับสมัคร 
3.1  แขนงวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3.2  แขนงวิชาการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3.3  แขนงวิชาการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ 
3.4  แขนงวิชาการจัดการการบริการสุขภาพ 
3.5  แขนงวิชาวิทยาการระบาดและการจัดการสารสนเทศทางสาธารณสุข 

 4. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
4.1  สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข หรือสุขภาพ หรือสาขาอ่ืนจาก

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
4.2  มีผลคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทํางานท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อย 2 ปี  

(นับจนถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562) 
4.3  กรณีท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4.2 สามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ แต่ท้ังน้ีการพิจารณาการ

ได้รับคัดเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา 
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4.4  เป็นผู้ มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

4.5  ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ซ่ึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบ (TU-GET) หรือ IELTS หรือ TOEFL 
(ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)  

5.  การสมัครสอบ  
5.1  กําหนดรับสมัคร: โดยสมัครได้ 2 วิธี 

1) ทางไปรษณีย์ บัดน้ี  – วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562       
2) ด้วยตนเอง บัดน้ี  – วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562       

 5.2  ข้ันตอนการสมัคร  
วิธีท่ี 1  รับสมัครทางไปรษณีย์:  

โดยผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ท่ี http://www.fph.tu.ac.th/แล้วนําส่งเอกสาร/
หลักฐานการสมัคร พร้อมหลักฐานการชําระเงินค่าสมัครมาที่งานการนักศึกษา ช้ัน 10 อาคารปิยชาติ                  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12121 โดยถือวันท่ีประทับตราไปรษณีย์เป็นสิ้นสุด (ท้ังน้ีจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการ
สมัครแก่ผู้สมัครทุกกรณี) 

สําหรับการชําระเงินค่าสมัคร: โดยโอนเงิน จํานวน 500 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย 
สาขา มธ.ศูนย์รังสิต เลขท่ี 475-0-561-98-3 ช่ือบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.  

วิธีท่ี 2  รับสมัครด้วยตนเอง:  
โดยผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ท่ี http://www.fph.tu.ac.th/แล้วนําส่งเอกสาร/

หลักฐานการสมัคร พร้อมชําระเงินค่าสมัครได้ท่ีงานการนักศึกษา ช้ัน 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

6. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
6.1 ค่าสมัครสอบ    500   บาท 
6.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร    10   บาท (ยกเว้นการสมัครด้วยตนเอง) 

7. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ 
ผู้สมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่งเอกสาร/หลักฐานการสมัคร ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562       

นับวันท่ีประทับตราเป็นสิ้นสุด โดยสามารถส่งไปท่ีงานการนักศึกษา ช้ัน 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 
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ผู้สมัครด้วยตนเองต้องส่งเอกสาร/หลักฐานการสมัคร ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562        
โดยสามารถส่งได้ด้วยตัวเอง ได้ท่ีงานการนักศึกษา ช้ัน 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
โดยมีรายละเอียดเอกสาร ดังน้ี 
1) ใบสมัคร ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ พร้อมติดรูปถ่ายสี     

1 รูป ท่ีมุมบนขวา 
จํานวน 1 ฉบับ 

2) สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ท่ีระบุวันสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวน 1 ฉบับ 

3) สําเนาใบปริญญาบัตร (ปริญญาตรี) จํานวน 1 ฉบับ 
4) หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) จํานวน 1 ฉบับ 
5) ใบคะแนนผลสอบ TU-GET หรือ IELTS หรือ TOEFL 

หรือเอกสารแสดงการสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ 
จํานวน 1 ฉบับ 

6) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
7) สาํเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ 
8) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล,ยศ (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ 
9) หัวข้อท่ีสนใจในการทําวิจัย (Area of interest) ในปัญหาทาง

สาธารณสุขความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 
16 point (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) 

จํานวน 1 ชุด 

8. เกณฑ์การคัดเลือก 
8.1 การสอบข้อเขียน 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน พร้อมสถานท่ีสอบ  
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง www.fph.tu.ac.th  

 สอบข้อเขียน   
วันท่ี 2 มีนาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. โดยผู้เข้าสอบต้องนําบัตรประชาชนฉบับจริง                 
มาแสดงในวันสอบ มิฉะน้ันจะไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ 

8.2    การสอบสัมภาษณ์ 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์พร้อมสถานที่สอบ  

วันท่ี 13 มีนาคม 2562 ทาง www.fph.tu.ac.th 
 สอบสัมภาษณ์  

วันท่ี 16 มีนาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. โดยผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวภายใน
เวลา 08.45-09.30 น. และต้องนําบัตรประชาชนฉบับจริงมาแสดงในวันสอบด้วย  
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9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   
วันท่ี 22 มีนาคม 2562 ทาง www.fph.tu.ac.th 

10. การแสดงความจํานงเข้าศึกษา  
ผู้ มี สิท ธ์ิเ ข้าศึกษาสามารถแสดงความจํานงเข้าศึกษาได้ ต้ังแต่วัน ท่ี 23-24 มีนาคม 2562                  

โดย Download แบบฟอร์มแจ้งความจํานงเข้าศึกษาฯ ท่ี www.fph.tu.ac.th แล้วส่งได้ 3 ช่องทาง 
1) ด้วยตนเอง ท่ีงานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต้ังแต่

เวลา 09.00-16.00 น. หรือ 
2) ทางโทรสารหมายเลข 02-516-2708 หรือ 
3) ทางอีเมล์ edu.surv@fph.tu.ac.th  

11. การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องนําหลักฐานการสําเร็จการศึกษามามอบให้มหาวิทยาลัยในวันข้ึน

ทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันท่ีกําหนด มิฉะน้ันเป็นอันหมดสิทธ์ิเข้าศึกษา โดยมีรายละเอียดเอกสารการ
ข้ึนทะเบียนดังต่อไปน้ี 

1) ใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมติดรูปถ่ายสีขนาด 1.5 น้ิว 
2) สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา (พร้อมนําฉบับจริงมาแสดง) ท่ีระบุวันท่ี

สําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ พร้อมเขียนเลขทะเบียนนักศึกษากํากับท่ีมุมขวาด้านบน พร้อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง 
กรณีท่ีคํานําหน้า/ยศ หรือช่ือ-สกุลในหลักฐานการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนให้แนบ
สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนด้วย 

3) สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 2 ฉบับ พร้อมนําฉบับจริงมาแสดง 
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีเป็น

นักศึกษาต่างชาติให้ใช้สําเนาหนังสือเดินทาง) 
5) ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 6 เดือน) ระบุข้อความว่า “สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา” 
6) แบบฟอร์มการขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและติดรูปถ่ายสี

ขนาด 1.5 น้ิว จํานวน 2 รูป 

12. เงื่อนไขของผู้มีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
1) ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะท่ีกําหนด และหากปรากฏว่าผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาไม่สําเร็จ

การศึกษาตามท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตรวจสอบภายหลังว่าผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าสิทธิการเข้าศึกษาในครั้งน้ี เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
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2) ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ต้องข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดพร้อม
ชําระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ท้ังน้ีจะข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เกินกว่า 1 หลักสูตรใน
ขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ตามข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3) ผู้ ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบ
ภายหลังว่าผู้ใดปลอม ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการข้ึนทะเบียน
เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือผู้น้ันออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 

13. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร  ประมาณ 197,020 บาท 

ประกาศ ณ วันท่ี          พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
  

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 1) 
(จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต) 

 สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี :  งานการนักศึกษา ช้ัน 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.025-64-4440-79 ต่อ 7420-1 

 E-mail: edu.serv@fph.tu.ac.th 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี สถานท่ี 

รับสมัคร 
- ทางไปรษณีย์ 
- ด้วยตนเอง 

 
บัดน้ี ถึง วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562    
บัดน้ี ถึง วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562    

 
- งานการนักศึกษา ช้ัน 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  เลขท่ี 99 หมู่ 18 ต.คลองหน่ึง    
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121    

ชําระเงินค่าสมัคร 
- สมัครทางไปรษณีย์ 

 
- สมัครด้วยตนเอง 

 

 
บัดน้ี ถึง วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562    
       
บัดน้ี ถึง วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562    

 
- โอนเข้าธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต เลขท่ี 475-

0-561-98-3 ช่ือบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. 
- ชําระท่ีงานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มธ.ศูนย์รังสิต 

ส่งเอกสาร/หลักฐานการสมัคร ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562      งานการนักศึกษา ช้ัน 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มธ. ศูนย์รังสิต  เลขท่ี 99 หมู่ 18 ต.คลองหน่ึง   อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12121   

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 http://www.fph.tu.ac.th 
สอบข้อเขียน วันท่ี 2 มีนาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ วันท่ี 13 มีนาคม 2562 http://www.fph.tu.ac.th 
สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 16 มีนาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา วันท่ี 22 มีนาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ / http://www.fph.tu.ac.th
แสดงความจํานงเข้าศึกษา วันท่ี 23-24 มีนาคม 2562 Download แบบฟอร์มแจ้งความจํานงเข้าศึกษาฯ ท่ี 

www.fph.tu.ac.th แล้วส่งได้ 3 ช่องทาง 
1. ด้วยตนเอง ท่ีงานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. หรือ 
2. ทางโทรสารหมายเลข 02-516-2708 หรือ 
3. ทางอีเมล์ edu.surv@fph.tu.ac.th 

ประกาศรายละเอียดท่ีนักศึกษาใหม่ต้อง
ปฏิบัติและเลขทะเบียนนักศึกษา 

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 http://www.fph.tu.ac.th 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันท่ี 3-4 สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
จดทะเบียนลักษณะวิชา (ผ่าน Internet) แจ้งให้ทราบอีกคร้ัง http://www.reg.tu.ac.th 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมพื้นฐาน 
(Pre-Program) 

สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 

วันเปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
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ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 2) 
(จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต) 

 สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี :  งานการนักศึกษา ช้ัน 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.025-64-4440-79 ต่อ 7420-1 

 E-mail: edu.serv@fph.tu.ac.th 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี สถานท่ี 

รับสมัคร 
- ทางไปรษณีย์ 
- ด้วยตนเอง 

 
วันท่ี 1 - 28 เมษายน 2562       
วันท่ี 1 - 28 เมษายน 2562            

 
- งานการนักศึกษา ช้ัน 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  เลขท่ี 99 หมู่ 18 ต.คลองหน่ึง    
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121    

ชําระเงินค่าสมัคร 
- สมัครทางไปรษณีย์ 

 
- สมัครด้วยตนเอง 

 

 
วันท่ี 1 - 28 เมษายน 2562            
       
วันท่ี 1 - 28 เมษายน 2562 

 
- โอนเข้าธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต เลขท่ี 475-

0-561-98-3 ช่ือบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. 
- ชําระท่ีงานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มธ.ศูนย์รังสิต 

ส่งเอกสาร/หลักฐานการสมัคร ภายในวันท่ี 28 เมษายน 2562 งานการนักศึกษา ช้ัน 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มธ. ศูนย์รังสิต  เลขท่ี 99 หมู่ 18 ต.คลองหน่ึง   อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12121   

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน วันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 http://www.fph.tu.ac.th 
สอบข้อเขียน วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2562 http://www.fph.tu.ac.th 
สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ / http://www.fph.tu.ac.th
แสดงความจํานงเข้าศึกษา วันท่ี 2-3 มิถุนายน 2562 Download แบบฟอร์มแจ้งความจํานงเข้าศึกษาฯ ท่ี 

www.fph.tu.ac.th แล้วส่งได้ 3 ช่องทาง 
1. ด้วยตนเอง ท่ีงานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. หรือ 
2. ทางโทรสารหมายเลข 02-516-2708 หรือ 
3. ทางอีเมล์ edu.surv@fph.tu.ac.th 

ประกาศรายละเอียดท่ีนักศึกษาใหม่ต้อง
ปฏิบัติและเลขทะเบียนนักศึกษา 

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 http://www.fph.tu.ac.th 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันท่ี 3-4 สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
จดทะเบียนลักษณะวิชา (ผ่าน Internet) แจ้งให้ทราบอีกคร้ัง http://www.reg.tu.ac.th 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมพื้นฐาน 
(Pre-Program) 

สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 

วันเปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
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ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 3) 
(จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต) 

 สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี :  งานการนักศึกษา ช้ัน 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.025-64-4440-79 ต่อ 7420-1 

 E-mail: edu.serv@fph.tu.ac.th 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี สถานท่ี 

รับสมัคร 
- ทางไปรษณีย์ 
- ด้วยตนเอง 

 
วันท่ี 1 - 30 มิถุนายน 2562       
วันท่ี 1 - 30 มิถุนายน 2562 

 
- งานการนักศึกษา ช้ัน 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต  เลขท่ี 99 หมู่ 18 ต.คลองหน่ึง    
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121    

ชําระเงินค่าสมัคร 
- สมัครทางไปรษณีย์ 

 
- สมัครด้วยตนเอง 

 

 
วันท่ี 1 - 30 มิถุนายน 2562 
       
วันท่ี 1 - 30 มิถุนายน 2562 

 
- โอนเข้าธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต เลขท่ี 475-

0-561-98-3 ช่ือบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. 
- ชําระท่ีงานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มธ.ศูนย์รังสิต 

ส่งเอกสาร/หลักฐานการสมัคร ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 งานการนักศึกษา ช้ัน 10 อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มธ. ศูนย์รังสิต  เลขท่ี 99 หมู่ 18 ต.คลองหน่ึง   อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12121   

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 http://www.fph.tu.ac.th 
สอบข้อเขียน วันท่ี 13 กรกฎาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 http://www.fph.tu.ac.th 
สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ / http://www.fph.tu.ac.th
แสดงความจํานงเข้าศึกษา วันท่ี 27-28 กรกฎาคม 2562 Download แบบฟอร์มแจ้งความจํานงเข้าศึกษาฯ ท่ี 

www.fph.tu.ac.th แล้วส่งได้ 3 ช่องทาง 
1. ด้วยตนเอง ท่ีงานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. หรือ 
2. ทางโทรสารหมายเลข 02-516-2708 หรือ 
3. ทางอีเมล์ edu.surv@fph.tu.ac.th 

ประกาศรายละเอียดท่ีนักศึกษาใหม่ต้อง
ปฏิบัติและเลขทะเบียนนักศึกษา 

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2562 http://www.fph.tu.ac.th 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันท่ี 3-4 สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
จดทะเบียนลักษณะวิชา (ผ่าน Internet) แจ้งให้ทราบอีกคร้ัง http://www.reg.tu.ac.th 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมพื้นฐาน 
(Pre-Program) 

สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 

วันเปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 


