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คณะสาธารณสุขศาสตร์   
รหัสสาขา XXXXXXXX หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)     
จํานวนรับ  10 คน 

รหัสสาขา XXXXXXXX� หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยชุมชน 
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)    

จํานวนรับ  10 คน�

รหัสสาขา XXXXXXXX� หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
(ศึกษาท่ี มธ.ศูนย์ลําปาง)     

จํานวนรับ  10 คน�

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  ผู้สมัครต้องเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่าน้ัน  

 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวช.  
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ปวส. 
 เป็นผู้สําเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า   กศน. 
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561  

 2. เกณฑ์ข้ันต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันท่ียื่นสมัคร  ไม่ต่ํากว่า 2.75 
2.1 ผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา  

ไม่ตํ่ากว่า 2.75 
2.2 ผู้สมัครท่ีกําลังศึกษา ต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 2.75 

 3. สุขภาพ  
3.1 สําหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม เป็นผู้ไม่มีโรคตดิต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคม

รังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
3.2 สําหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มี

ปัญหาด้านสายตา ดังน้ี 
2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 
2.2 มีความผิดปกตขิองการเห็นภาพ ดังต่อไปน้ี 

   1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ท้ังสองข้าง  
   2) สายตาข้างดีต่ํากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีท่ีสุดแล้ว  

2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 
3. ไม่มีความพิการทางน้ิวมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองมือได้   

 4. อ่ืนๆ  
4.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาในโรงเรียน หรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด

ลําปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลําพูน เชียงใหม่ พะเยา  แม่ฮ่องสอน กําแพงเพชร สุโขทัย 
พิจิตร และอุทัยธานี 

4.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน
ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้น้ันขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีท่ีเสียค่าสมัคร
แล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

4.3 ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทําผิด หรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
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เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่านํ้าหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
1. คะแนน GAT (รหัส 85)    20  % 
2. คะแนน PAT (รหัส 72)    30  % 
3. ผลการศึกษาเฉล่ียสะสม (GPAX)   20 % 
4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET)   30 % 
คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดของผู้สมัครท่ีผ่านเกณฑ์ เพื่อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ โดยผู้มีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
เอกสารประกอบการสมัคร  
         1. วุฒิการศึกษา 

- ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม  
ตั้งแต่ ม.4-ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 2.75 หรือ 

- ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม  
ตั้งแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 2.75 
  2. สําเนาผลคะแนน GAT (รหัส 85), PAT (รหัส 72), ONET 
 ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF ไม่เกิน 4 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 4 mb. ในระบบรับสมัคร 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
 วันท่ี 5  เมษายน พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th และ  www.fph.tu.ac.th 
สอบสัมภาษณ์     
 วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดท่ี www.reg.tu.ac.th และ 
     เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ www.fph.tu.ac.th 

เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์  
1. ใบสมัครพร้อมประวัติท่ีพิมพ์จากเว็บไซต์ของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา 
2. วุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมสําเนาท่ีผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 

- ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม  
ตั้งแต่ ม.4-ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 2.75 หรือ 

- ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม 
ตั้งแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 2.75 

3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนาท่ีผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ  
4. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ โดยระบุว่าเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ 

หรือโรคสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจวัดสายตาท่ีไม่มีความผิดปกติทาง

สายตาตามท่ีกําหนดไว้ และต้องตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์โรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  
 วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562   ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์ลําปาง งานการนักศึกษา โทร. 054-237-991 ต่อ 5601-2 
 Website : www.fph.tu.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/FPH.Thammasat 
�


