กําหนดการสัมภาษณ คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบ 1
ในวันจันทรที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 8.00 – 12.00 น. เปดรับรายงานตัว ตั้งแต เวลา 7.30 น.
ณ ชั้น1 อาคารจรัส ยามะรัตน (ตึก4) คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.**

สิ่งที่ตองนํามาแสดงในวันเขาสอบสัมภาษณ
1. แสดงบัตรประจําตัวประชาชน และสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองความถูกตอง)
2. สงสําเนาใบประกาศเกียรติคณ
ุ /รางวัล/วุฒบิ ัติ/เอกสารทีแ่ สดงคุณสมบัติเฉพาะที่หลักสูตรกําหนด
จากหนวยงานระดับจังหวัดขึ้นไป (รับรองความถูกตอง)
3. สงใบแสดงเจตนาออกฝกภาคสนาม (แบบฟอรมอยูทายกําหนดการนี)้
4. คาใชจายในการสอบสัมภาษณ 300 บาท
5. สงผลตรวจรางกาย และผลการฉายรังสี (X-ray) ปอด (ไมเกิน 6 เดือน) (แบบฟอรมอยูทายกําหนดการนี)้
(ใชใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน)
หากไมมาสัมภาษณ ในวัน เวลาที่ กําหนด จะถือวา ทานสละสิทธิ์ การเขาสอบสัมภาษณ
กรุณาเขากลุม ไลน เพื่อติดตอสอบถามที่ :
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-6409850 เวลาราชการ
http://www.ph.mahidol.ac.th/ed

ใบรับรองแพทย์
สถานที่ตรวจ ...............................................
วันที่ ......... เดือน ................................ พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง (๑) .........................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ............................................................................................................
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสถานที่ปฏิบัติงานประจํา หรืออยู่ที่ .......................................................
..............................................................................................................................................................................
ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
สถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ...............................................................................................................................
แล้ว เมื่อวันที่ .............. เดือน ..................................... พ.ศ. ................... ขอรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว .......................................................................... ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ
คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
(๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
*** (๖) .........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
สรุปความเห็นและข้อแนะนําของแพทย์ (๒) ..........................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................... แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
หมายเหตุ (๑) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๒) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือหายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกจากราชการ
ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ ๑ เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
*** (ถ้าหากจําเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้)

หนังสือแสดงเจตนาออกฝกภาคสนาม
ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที.่ ..............เดือน................................พ.ศ.....................
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา(นาย/นางสาว)...............................................................................
อายุ .............. ป วัน/เดือน/ปเกิด...........................................เลขที่บัตรประชาชน...............................................
เขาศึกษาในหลักสูตร
[ ] วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร [ ] วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อยูบานเลขที่ ................หมูที่.........ตรอก/ซอย........................................... ถนน......................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ..................................................จังหวัด........................................
โทรศัพทที่บาน.................................... โทรศัพทมือถือ...................................อีเมล...............................................
บุตรนาย..................................................................... บุตรนาง…………………..................................................
ขอทําหนังสือแสดงเจตนาตอมหาวิทยาลัยมหิดล ดังมีขอ ความดังนี้
ขอ 1. ขาพเจาสมัครใจที่จะเขารวมศึกษาดูงาน หรือฝกปฏิบัติงานภายนอกคณะสาธารณสุข
ศาสตร ตามกําหนดของรายวิชาตาง ๆ ซึ่งอยูในหลักสูตร [ ] วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร
[ ] วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งทีม่ ีอยูในขณะนีแ้ ละที่จะมีขึ้นในภายหนา
ขอ 2. ในการศึกษาดูงานหรือฝกปฏิบัติงานภายนอกคณะสาธารณสุขศาสตร ตามขอ 1 ขาพเจา
จะประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเครงครัด
ทั้งจะตองใชความระมัดระวังในการปฏิบัตงิ านเพื่อใหสําเร็จตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว ขาพเจาจะไมกอใหเกิด
ความเสียหายไมวากรณีใด ๆ แกตัวขาพเจาและบุคคลอื่น
ในการศึกษาดูงานหรือฝกปฏิบัติงานภายนอกคณะสาธารณสุขศาสตร ตามความในขอ 1 หาก
ขาพเจาไดรับความเสียหาย ไมวาจะเกิดจากการกระทําของขาพเจาหรือจากบุคคลอื่น ไมวาจะเปนผลโดยตรง
หรือตอเนื่อง หรือที่เกี่ยวของกับคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ขาพเจาจะมีสิทธิ์ไดรับเพียงเงิน
สงเคราะห สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชนจากการประกันอุบตั ิเหตุที่ขาพเจาและหรือคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดทําประกันไวเทานั้น

(2)
ขอ 3. กรณีที่คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดชําระเงินคาเสียหายแก
บุคคลภายนอกแทนขาพเจา ไมวากรณีใด ๆ อันเกิดจากการที่ขาพเจาปฏิบัติฝาฝนความในขอ 2 วรรคแรก
ขาพเจายินยอมรับผิดชดใชเงินคาเสียหายคืนแกคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พรอมดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 15 ตอป นับจากวันที่คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดชําระเงินใหแกบุคคล
ภานนอก นอกจากนี้ ขาพเจายังตองรับผิดชดใช คาใชจา ยตาง ๆ อันเปนผลสืบเนื่องจากการฝาฝนนั้นดวย
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือฉบับนี้ครบถวนตลอดแลว
ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน

เห็นวาถูกตองจึงได

ลงชื่อ .......................................................ผูแสดงเจตนา
(
)เขียนตัวบรรจง
ลงชื่อ .......................................................พยาน
(
)เขียนตัวบรรจง

ขาพเจา....................................................................เกี่ยวของเปน ...............................................
ของ ............................................................นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ไดทราบและเขาใจขอความขางตน
โดยตลอดแลวยินยอมให(นาย/นางสาว)....................................................................................เขารวมศึกษาดูงาน
หรือฝกปฏิบัติงานภายนอกคณะสาธารณสุขศาสตร ตามกําหนดของรายวิชาตาง ๆ ซึง่ อยูในหลักสูตรได
และหาก (นาย/นางสาว) ................................................................. ฝาฝนระเบียบ ประกาศ
ขอบังคับใด ๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ขาพเจาขอรวมรับผิดชอบทุกประการ

ลงชื่อ.....................................................ผูแทนโดยชอบธรรม
(
) เขียนตัวบรรจง
ลงชื่อ .......................................................พยาน
(
)เขียนตัวบรรจง

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

