
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย  

กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรลีาเรียน (Strengthening Track) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 แก้ไข (ฉบับที่ 2) 

************************* 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้แก่บัณฑิตผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นผู้มีภูมิล าเนาอยู่นอกเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (จั งหวัดนครปฐม นนทบุ รี  ปทุ มธานี  สมุทรปราการ 

และสมุทรสาคร) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

1 “1. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แก่บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญาตร ีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 2) เพื่อผลิตแพทย์ให้กับแหลง่ชุมชนชนบทของไทย เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
 

1 “2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

2) ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ*   

 3) มีอายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 

 4) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับงาน 

ด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ปี พร้อมทั้งแนบหนังสืออนุญาตและรับรองการท างานพร้อมกับ

เอกสารการสมคัร  

 5) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคส าคัญอื่นใด เช่น โรคเรื้อน     

โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ อันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 6) ไม่มีภาวะของโรคไม่ติดต่ออันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคติดสารเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

/7) เป็นผู้... 
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 7) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มุ่งมั่น ใฝ่ในการเรียนรู้ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  

อันดีงาม พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

 8) ไม่เคยต้องโทษ ถูกไล่ออกจากสถานศึกษาก่อนหน้า หรือต้องโทษตามค าพิพากษา      

ของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด อันกระท าโดยประมาทหรอืความผดิอันเป็นลหุโทษ 

 9) เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ      

และวิชาชีพ (PAT) ตามที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน, สทศ.) และคะแนนสอบรายวิชา

เฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย (กสพท.) 

หมายเหต:ุ ผลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) ที่ไม่หมดอายุ (2 ปี) 
 

หมายเหตุ  * กรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา มีผลการเรียน      

ต่ ากว่า C (2.00) หรือไม่มีในรายวิชา ได้แก่ 1. ฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ทางการแพทย์ 2. เคมีทั่วไป         

3. เคมีอินทรีย์ ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบรายวิชาดังกล่าว ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา      

เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาฟิสิกส์ทางการแพทย์และรายวิชาเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ ส าหรับนิสิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) 
 

1 “3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1) เป็นข้าราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

2) กรณี ผู้ สมัครที่ มี คุณ สมบัติ เฉพาะของผู้สมัครในข้อ  1 ไม่ครบตามจ านวนรับ 

ของมหาวิทยาลัย ให้รับบุคคลทั่วไปที่ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3) ผู้สมัครต้องมีภูมิล าเนาอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม 

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้าย 

ของการรับสมัครโดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน 

4) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังส าเร็จ

การศึกษาแล้ว และต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่าย เดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล        

ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

5 ) ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง            

และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

การปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพเวชกรรม ดังตอ่ไปนี้ 

5.1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และหรือผู้อื่น ได้แก่ 

โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพ

แปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึง

ปัญหาทางจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

5.2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย  

/หรอื... 
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หรือส่ งผลให้ เกิดความพิการอย่างถาวร อัน เป็นอุปสรรคต่อการศึกษ า  

การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5.3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตราย        

ต่อตนเอง ต่อผูป้่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5.4) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างนอ้ยข้อใดข้อหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

5.4.1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 

5.4.2) ระดับการมองเห็นในตาขา้งด ีแย่กว่า 6/24 หรอื 20/40 

5.5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่      

500 - 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด 

(Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของ

ประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)   

5.6) โรคหรือความพิการอื่น  ๆ ซึ่งมิ ได้ระบุ ไว้  แต่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรม  ทั้ งนี้  คณ บดี /อธิก ารบดี  อาจแต่ งตั้ งผู้ เ ช่ี ย วชาญ เฉพ าะโรค 

หรอืผูเ้ชี่ยวชาญในแตล่ะกรณี ตรวจเพิ่มเติมได้ 

5.7) ความเหน็ของคณะกรรมการ/ผูเ้ชี่ยวชาญถือเป็นข้อยุติ 
 

4. จ านวนรับ 20 คน 
 

5. การจัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยจะยกเว้นการเรียนรายวิชาพื้นฐานในช้ันปีที่  1 โดยผู้ผ่านการคัดเลือก 

จะเริ่มเรียน ในช้ันปีที่  2 ซึ่งในช้ันปีที่  2 – 3 จะเรียนรายวิชาระดับเตรียมแพทย์และปรีคลินิก 

(PRE-MED และ PRE-CLINIC) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับในช้ันปีที่ 4 – 6 จะเรียนรายวิชา 

ระดับคลินกิ (CLINIC) ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

6. การรับสมัครเข้าศึกษา 

1) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com ระหว่างวันที่  4 - 22 

กุมภาพันธ์ 2562 

2) สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 4 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง 

ติดรูปผู้สมัครตามที่ก าหนดไว้  และพิมพ์ ใบช าระเงินพร้อมช าระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท 

ตามใบแจง้ช าระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ 

(แบบ EMS) ไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ต.แม่กา อ.เมือง 

จ.พะเยา 56000 ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 

/หมายเหตุ... 
 

http://www.mytcas.com/
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หมายเหตุ  (วงเล็บมุมซอง “สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Strengthening Track) 

ปี 2562”) 

1) กรณี ใบสมัครขาดความครบถ้วนสมบูรณ์  หรือผู้สมัครขาดคุณสมบั ติจนเป็นเหตุ          

ท าให้ไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ หรือหมดสิทธิ์ในการสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัคร 

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 

2) กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลงนามท าสัญญาการเข้าศึกษากับสถาบันเรียบร้อยแล้ว 

สถาบันจะส่งชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนของบุคคลนั้น ไปยังส านักงาน

เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งใหทุ้กสถาบันสมาชิกฯ ด าเนินการตัดช่ือ

บุคคลนั้นออกจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป หรือตัดชื่อออกจากผู้มีสิทธิ์ได้รับ 

การคัดเลือกของสถาบันสมาชิกฯ (ถ้ามี) ตามที่ได้ใหส้ัตยาบันกันไว้แล้ว 
 

7. หลักฐานประกอบการสมัคร (หลักฐานไม่ครบจะไม่รับพิจาราณาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 

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

(รูปสีหรือขาว - ด า) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 

1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

 2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จ านวน 1 ฉบับ 

          3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

 4) ส าเนาใบปริญญาบัตร หรอืใบรับรองคุณวุฒิ จ านวน 1 ฉบับ 

 5) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ 

 6) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล และหลักฐานการสมรส (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

 7) หนังสอือนุญาตและรับรองการท างานจากผู้บังคับบัญชา 

หมายเหตุ : 1) ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองส าเนาวา่ถ่ายจากเอกสารฉบับจริง 

                 2) หากผู้สมัครขาดหนังสืออนุญาตและรับรองการท างานจากผู้บังคับบัญชา จะน าไป

พิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพียงเท่านั้น 

 3) หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อในข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ

ในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสาร

เท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้ งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร 

หรอืได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผู้ส้มัครยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/8. เกณฑ.์.. 
 

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


 5 

8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสินผล 

    8.1 การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1  

          8.1.1) องค์ประกอบในการคัดเลือก ประกอบด้วย 

ผลคะแนนสอบ 
ค่าน้ าหนัก 

คดิเป็นร้อยละ 
เงื่อนไขเพิ่มเติม 

1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT)  30 ผลคะแนนสอบแต่ละข้อ จะต้อง

ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30  

และเมื่ อรวมคะแนนทุ กข้ อ 

ตามค่าน้ าหนักที่ ก าหนดแล้ว 

จะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 40   

1.2) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 10 

1.3) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 30 

1.4) วิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์    

      แหง่ประเทศไทย (กสพท.) 

30 

  

 

 8.1.2) การคัดเลือก 

                   (1) พิจารณาจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ในข้อ 1 ที่ส่งเอกสาร

ครบถ้วน ตามวัน เวลาที่ก าหนด โดยที่ผลคะแนนสอบของผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามองค์ประกอบ 

ในการคัดเลือก ข้อ 8.1.1  

                   (2) น าคะแนนของผู้สมัครมาเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  
 

    8.2 การคัดเลือกขั้นตอนที่  2  (พิจารณาคัดเลือกในกรณีที่  การพิจารณาคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ 1 ได้จ านวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ครบตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

8.2.1) องค์ประกอบในการคัดเลือก ประกอบด้วย 

ผลคะแนนสอบ 
ค่าน้ าหนัก 

คดิเป็นร้อยละ 

1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT)  30 

1.2) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 10 

1.3) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 30 

1.4) วิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย (กสพท.) 30 
            

          8.2.2) การคัดเลือก 

         (1) น ารายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ในข้อ 1 ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ 1 รวมกับรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ในข้อ 2 แล้วน าคะแนน 

ของผู้สมัครทั้งหมดมาค านวณคะแนนอีกครั้งหนึ่ง 

                   (2) ผลคะแนนสอบของผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามองค์ประกอบในการคัดเลือก ข้อ 8.2.1  

               (3) น าคะแนนของผู้สมัครมาเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 

/หมายเหตุ... 
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 หมายเหตุ  ให้ ผู้ สมัครด าเนินการสมัครสอบ  GAT PAT1 และ PAT2 ผ่าน เว็บ ไซต์            

www.niets.or.th ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และด าเนินการสมัคร

สอบวิ ชาเฉพ าะกลุ่ ม สถาบั นแพทยศาสตร์ แห่ งป ระเท ศ ไทย  (กสพท .)  ผ่ า น เว็ บ ไซ ต์

http://www9.si.mahidol.ac.th ของปีปัจจุบัน (ปี 2562) 

 ทั้ งนี้  มหาวิทยาลั ยอาจประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่ านการสอบข้อ เขียนน้อยกว่าจ านวน 

ที่มหาวิทยาลัยประกาศรับก็ได้ หากคะแนนจากผลการสอบของผู้สมัครไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  

 8.3 การตรวจร่างกาย ทดสอบจติเวช  

          ด าเนินการตรวจสุขภาพทางการแพทย์ เพื่อพิจารณาความพร้อมของสภาพร่างกาย 

และจติใจตามคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะที่ก าหนด 
 

    8.4 การสอบสัมภาษณ์  

          ด าเนินการสอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

ในการรับเข้าศึกษา และกรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์จะพิจารณา “รับ” หรือ “ไม่รับ” ร่วมกับ

ผลการตรวจรา่งกาย และทดสอบจิตเวช เพื่อประกาศผลการพิจารณารับเข้าศกึษาครั้งสุดท้ายต่อไป           
 

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

วันที ่18 – 20 มนีาคม 2562  
 

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

วันที ่12 เมษายน 2562 

11. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

      ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

วันที ่12 – 17 เมษายน 2562 
 

12. วันทดสอบจติเวช  

วันที ่18 เมษายน 2562 
 

13. วันสอบสัมภาษณ ์

วันที ่19 เมษายน 2562 
 

14. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที ่22 เมษายน 2562 
 

15. วันยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house)   

วันที ่24 - 25 เมษายน 2562 
 

 
/16. วัน... 

http://www.niets.or.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
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16. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่  27 เมษายน 2562 
 

17. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ช าระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

18. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (ส าเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
                                                                     

19. วันเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสิตชั้นปทีี่ 1 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

20. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   
                                                                    

 
             

(ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดี รักษาการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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หนังสืออนญุาตและรับรองการท างาน 
 

วันที่................................................ 
 

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................ต าแหนง่........................... 

สถานที่ท างาน..........................................อ าเภอ...........................จังหวัด....................................... 

เป็นผู้บังคับบัญชาของ นาย/นาง/นางสาว......................................................................................... 

ต าแหน่ง.............................................. ระดับ.............................. สถานที่ท างาน............................. 

ต าบล.............................อ าเภอ............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์................ 

โทรศัพท์ (รหัสทางไกล)...................................................... โทรศัพท์มอืถือ..................................... 
 

 อนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว................................................. ...............สมัครเพื่อคัดเลือก

เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ปีการศึกษา 2562 และขอรับรองว่า 

นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................ 

ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง.......................................................ตัง้แตว่ันที่ ........................................... 

จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา.........................ปี จรงิ 

 

 

 

                                               ลงช่ือ ...................................................... (ผูบ้ังคับบัญชา) 

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

                             ต าแหนง่.................................................................... 

 
                                                                                         (ประทับตราชื่อสว่นราชการ) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ผูร้ับรองในหนังสืออนุญาตและรับรองการท างาน ตอ้งเป็นผูอ้ านวยการหรอืเทียบเท่า  


