
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  

กลุ่มสำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) 

ประจำปีการศกึษา 2563  

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี ้ 
 

1. วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าศกึษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

2) เพื่อผลิตแพทย์แนวใหม่ ที่มีศักยภาพและมีบทบาทความรับผิดชอบในการให้บริการสุขภาพ  

ประสงค์จะทำงานในชุมชนชนบท เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมที่จะเป็นแพทย์เชิงรุก 

ในการส่งเสริมป้องกันสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกระดับ  มุ่งมั่น ใฝ่ศึกษา รักการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

3) เพื่อผลิตแพทย์ให้กับแหล่งชุมชนชนบทของไทย เพื่อให้ได้แพทย์ที่มีความตั้งใจทำงานในชุมชน    

ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและดว้ยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

2) สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ*   

 3) มีอายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมคัร) 

 4) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงาน 

ด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ปี พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองการทำงานพร้อมกับเอกสารการสมคัร  

5) ไม่เป็น... 
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5) ไม่ เป็ นผู้ มี โรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคสำคัญ ที่ จะเป็ นอุปสรรคต่ อการศึกษา 

และการประกอบอาชีพและวิชาชีพเวชกรรมหมายเหตุ: ผลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) 

ที่ไม่หมดอายุ (2 ปี) 

6) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระทำโดยประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

หมายเหตุ:  *กรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา มีผลการเรียน      

ต่ำกว่า C (2.00) หรือไม่มีในรายวิชา ได้แก่ 1) ฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ทางการแพทย์ 2) เคมีทั่วไป         

3) เคมีอินทรีย์ ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบรายวิชาดังกล่าว ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา      

เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาฟิสิกส์ทางการแพทย์และรายวิชาเคมีทั่วไป และเคมีอินทรีย์ สำหรับนิสิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ โครงการผลติแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (แพทย์ 5 ปี) 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1) ผู้สมัครต้องไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 

สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ไม่น้อยกว่า 5 ปี  ต่อเนื่อง จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 

โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน 

2) เป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้รับอนุญาต 

จากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบคัดเลือก โดยมีใบแสดงการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชามาแสดง 

ในวันสมัคร หากผูส้มัครลาออกหลังจากทีไ่ด้รับการคัดเลือกแล้ว จะถือว่าขาดคุณสมบัติของผูส้มัคร 

3) กรณีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในข้อ 2 ไม่ครบตามจำนวนรับ  

ให้รับบุคคลทั่วไปทีส่ำเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

4) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้

หลังสำเร็จการศึกษาแล้ว และต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่าย เดียวหรือสัญญาปลายเปิด 

กับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

5) ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง       

และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

และการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 

5.1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และหรือผู้อื่น ได้แก่ 

โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพ

แปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึง

ปัญ หาทางจิต เวชอื่ น  ๆ  อัน เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติ งาน  

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

5.2) โรค... 
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5.2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย 

หรือส่งผลให้ เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษ า 

การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5.3) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง 

ต่อผูป้่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5.4) ความผิดปกติในการเหน็ภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

5.4.1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 

5.4.2) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อได้รับการแก้ไขแล้วแย่กว่า 6/12  

หรอื 20/40 

5.5) ความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 - 

2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด 

(Speech Discrimination Score) น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  70 จ าก ค วาม ผิ ด ป ก ติ  

ของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)   

5.6) โรคหรือความพิการอื่น  ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  

เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรม ทั้ งนี้  คณ บดี /อธิก ารบดี  อาจแต่ งตั้ งผู้ เ ช่ียวชาญ เฉพาะโรค 

หรอืผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละกรณี ตรวจเพิ่มเติมได้ 

5.7) อนึ่ง สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 5.1) ให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์/

ผูเ้ชี่ยวชาญ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และถือเป็นข้อยุติ 

หมายเหตุ: หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใด ข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  

หรือจงใจปกปิดข้อมูล ให้ถือว่าเป็นการแจ้งเท็จ ทำให้ส่วนราชการเสียหาย ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ 

ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม  จะถูกถอน

สภาพการเป็นนิสติ 
 

4. จำนวนรับ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์

เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปี

การศกึษา 2563 จำนวนทั้งสิน้ 20 คน ดังนี้ 

 1) ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินกิ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม ่จำนวนรับ 13 คน 

 2) ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวนรับ 7 คน 
 

 

5. การจัด... 
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5. การจัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยจะยกเว้นการเรียนรายวิชาพื้นฐานในช้ันปีที่ 1 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะเริ่ม

เรียนในช้ันปีที่ 2 ซึ่งในช้ันปีที่ 2 – 3 จะเรียนรายวิชาระดับเตรียมแพทย์และปรีคลินิก (PRE-MED         

และ PRE-CLINIC) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับในช้ันปีที่ 4 – 6 จะเรียนรายวิชาระดับคลินิก 

(CLINIC) ณ  ศูนย์ แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก  โรงพยาบาลนครพิ งค์  จั งหวัด เชียงใหม่  

และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ตามรายละเอียดจำนวนรับในข้อ 4. 
 

6. การรับสมัครเข้าศึกษา 

สมัค รผ่ าน เว็บ ไซ ต์  www.admission.up.ac.th ระหว่ างวันที่  9 – 15 มิถุ นายน  2563 

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง 

ติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงนิค่าสมัคร 1,000 บาท ตามใบแจ้ง

ชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) 

ไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)  

ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานการสมัครจะต้องถึงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยผู้สมัคร

สามารถตรวจสอบสถานะการรับเอกสารผ่านระบบรับสมัครได้ 

หมายเหตุ:  (วงเล็บมุมซอง “สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์ 5 ปี) ปี 2563”) 

 1. กรณีใบสมัครขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุ          

ให้ไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ หรอืหมดสิทธิ์ในการสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครสอบ 

 2. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลงนามยืนยันเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

มหาวิทยาลัยจะส่งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้นไปยังสำนักงาน

เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เพื่อส่งให้ทุกสถาบันสมาชิก

ดำเนินการคัดชื่อบุคคลนั้นออกจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป หรือคัดชื่อออกจากรายชื่อ 

ผูม้ีสทิธิ์ได้รับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถ้ามี) 
 

7. หลักฐานประกอบการสมัคร (หลักฐานไม่ครบจะไม่รับพิจาราณาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 

1) ใบสมัครที่สั่ งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  และติดรูปถ่ายหน้าตรง  

(รูปสีหรือขาว - ดำ) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 

1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ 

          3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 

 4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรอืใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ 

5) สำเนา... 

http://www.admission.up.ac.th/
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 5) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ 

 6) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล และหลักฐานการสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 

 7) หนังสอืรับรองประสบการณ์การทำงาน 

8) หนังสืออนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา (เฉพาะกลุ่มข้าราชการ หรือพนักงาน

ราชการ หรอืพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลาเรยีน) 

หมายเหตุ: 1) สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาว่าถ่ายจากเอกสารฉบับจริง 

                 2) หากผู้สมัครขาดหนังสืออนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา จะนำไปพิจารณา

คัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพียงเท่านั้น 

 

8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสินผล 

     8.1 การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1  

                8.1.1) องค์ประกอบในการคัดเลือก ประกอบด้วย 

ผลคะแนนสอบ 
ค่าน้ำหนัก 

คดิเป็นร้อยละ 
เงื่อนไขเพิ่มเติม 

1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT)  30 ผลคะแนนสอบ GAT, PAT 1 

และ PAT 2 จะต้องได้คะแนน 

ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 35  

ของแต่ละองค์ประกอบ 

และเมื่อรวมคะแนนทุกข้อ 

ตามค่าน้ำหนักทีก่ำหนดแล้ว 

จะต้องได้คะแนนรวม 

ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 40   

1.2) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 10 

1.3) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 30 

1.4) วิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์     

      แห่งประเทศไทย (กสพท.) 

30 

  

 

 8.1.2) การคัดเลือก 

                         (1) พิจารณาจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ในข้อ 2 ที่ส่งเอกสาร

ครบถ้วน ตามวัน เวลาที่กำหนด โดยที่ผลคะแนนสอบของผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามองค์ประกอบ 

ในการคัดเลือก ข้อ 8.1.1  

                         (2) นำผลคะแนนของผู้สมัครมาเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  

 8.2 การคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 (พิจารณาคัดเลือกในกรณีที่ การพิจารณาคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ 1 ได้จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ครบตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 

      8.2.1) องค์ประกอบในการคัดเลือก ประกอบด้วย 

 
ผลคะแนน... 
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ผลคะแนนสอบ 
ค่าน้ำหนกั 

คดิเป็นร้อยละ 
เงื่อนไขเพิ่มเติม 

1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT)  30 ผลคะแนนสอบ GAT, PAT 1 

และ PAT 2 จะต้องได้คะแนน 

ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 35 

ของแต่ละองค์ประกอบ 

1.2) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 10 

1.3) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 30 

1.4) วิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 

      แห่งประเทศไทย (กสพท.) 

30 

            

                8.2.2) การคัดเลือก 

               (1) นำรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ เฉพาะของผู้สมัคร ในข้อ 2 ที่ ไม่ผ่าน 

การคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 รวมกับรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ในข้อ 3 แล้วนำ

คะแนนของผู้สมัครทั้งหมดมาคำนวณคะแนนอีกครั้งหนึ่ง 

                         (2) ผลคะแนนสอบของผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามองค์ประกอบในการคัดเลือก 

ข้อ 8.2.1  

                     (3) นำผลคะแนนของผู้สมัครมาเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 

ห ม าย เห ตุ : 1. ให้ ผู้ ส มั ค รด ำ เนิ นก ารส มั ค รสอ บ  GAT PAT 1 และ PAT 2 ผ่ าน เว็บ ไซ ต์            

www.niets.or.th ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และดำเนินการสมัคร

สอบ วิ ชาเฉพ าะกลุ่ มสถาบั นแพ ท ยศาสตร์ แห่ งป ระเท ศ ไท ย  (กสพ ท .)  ผ่ าน เว็ บ ไซ ต์  

http://www9.si.mahidol.ac.th ของปีปัจจุบัน (ปี 2563) 

  2. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้สมัครเข้าศึกษาอย่างเคร่งครัด 

หากผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS หรือเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 1 – 4 แล้ว จะไม่มีสิทธิ์

สมัครเข้าศึกษาในโครงการนี้  ยกเว้นผู้สมัครที่ ได้ดำเนินการสละสิทธิ์ เข้าศึกษาแล้วเท่านั้น 

และมหาวิทยาลัยอาจจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกน้อยกว่าจำนวนรับที่ประกาศก็ได้ 

หากผลคะแนนนของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยกำหนด  

 ทั้งนี ้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  

9. การตรวจร่างกาย  

 ดำเนินการตรวจสุขภาพทางการแพทย์ เพื่อพิจารณาความพร้อมของสภาพร่างกาย 

และจติใจตามคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนด 
 

 

 

10. การสอบ... 

http://www.niets.or.th/
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10. การสอบสัมภาษณ์  

 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

ในการรับเข้าศึกษา และกรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์จะพิจารณา “รับ” หรือ “ไม่รับ” ร่วมกับ

ผลการตรวจสุขภาพ เพื่อประกาศผลการพิจารณารับเข้าศกึษาครั้งสุดท้ายต่อไป 
 

11. วันตรวจสอบหรอืแก้ไขข้อมูลการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

วันที ่22 มถิุนายน 2563  
 

12. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

วันที ่24 มิถุนายน 2563 

13. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

      ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

วันที ่24 – 25 มิถุนายน 2563 
 

14. วันสอบสัมภาษณ ์

วันที ่26 มิถุนายน 2563 
 

15. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

        www.admission.up.ac.th 

 วันที ่26 มิถุนายน 2563 (เวลา 16.30 น.) 
 

16. วันบันทึกข้อมูลระเบียนนิสิตและวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์    

       www.reg.up.ac.th (ออนไลน์) 

 วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2563 
 

17. วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 วันที่ 30 มถิุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 
 

18. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  มิถุนายน พ.ศ. 2563   
                                                     

                
 
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
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หนังสืออนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา 

(เฉพาะกลุ่มข้าราชการ หรอืพนักงานราชการ หรอืพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลาเรียน) 
 

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว)..............................................ตำแหน่ง................................... 

สถานที่ทำงาน.............................................. อำเภอ........................ จังหวัด....................................  

เป็นผู้บังคับบัญชาของ (นาย/นาง/นางสาว)...................................... โทรศัพท์มือถือ.........................  

ตำแหน่ง ( ) ข้าราชการ ( ) พนักงานราชการ ( ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ....................... 

สถานที่ทำงาน.................................... ตำบล........................อำเภอ.......................จังหวัด...............  

สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

อนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................สมัครสอบ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2563 และเมื่อ 

(นาย/นาง/นางสาว)........................................................ได้ผ่านการคัดเลือกและเป็นผู้มีสิทธิ์ 

เข้าศึกษาแล้ว จะอนุญาตให้ลาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ 

ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)............ ........................................................ปฏิบัติหน้าที่  

ในตำแหน่ง........................................ ตั้งแต่วันที่.........................................................จนถึงปัจจุบัน

รวมเวลา...................ปี..............เดือน จรงิ  

 

ลงช่ือ........................................................(ผู้บังคับบัญชา)  

      (................................................................)  

            ตำแหน่ง.....................................................  

(ประทับตรา 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

  

 

 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  

กลุ่มสำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) 

ประจำปีการศกึษา 2563 (ฉบับที่ 2) 
 

 
 

  ตามที่  มหาวิทยาลัยพะเยาได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท 

กลุ่มสำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศกึษา 2563 แล้วนั้น 

 เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) สอดคล้องตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ ดังกล่าว ดังนี ้

 ให้ ยก เลิ ก ความ ใน ข้อ  5 ) ขอ งข้อ  2 . ขอ ง ป ระก าศมหาวิท ยาลั ยพ ะเย า 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track)

ประจำปีการศกึษา 2563 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 และให้ใชข้้อความต่อไปนีแ้ทน 
  

“5 ) ไม่ เป็ นผู้มี โรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคสำคัญ ที่ จะเป็ นอุปสรรค 

ต่อการศกึษาและการประกอบอาชีพและวิชาชีพเวชกรรม”  
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   9  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

                                                                      

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 
 


