
  

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

 ประจำปีการศึกษา 2565 
 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนัก เรียน เพื่อคัด เลือก เข้าศึกษา                

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาผลิตบุคลากร 

ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นัก เรียนท่ีกำลังศึกษาในโรงเรียน 

หรือสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนอืตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม ่เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง 

ลำพูน แมฮ่่องสอน และพะเยา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี้  
 

1. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่นกัเรยีนท่ีกำลังศึกษาช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน 

และพะเยา 

2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงใหเ้ป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคมของภูมิภาคในเขตภาคเหนือตอนบน 

3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ        

ในเขตภาคเหนือตอนบน 
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลท่ีมีสิทธ์ิสมัคร คือ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัย 

ได้กำหนด ได้แก่ นักเรียนท่ีกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย สายสามัญ  หรือผู้ท่ีกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา  

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษา... 
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การศึกษาเอกชน  สำนักงานคณะกรรมก ารการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน 

แม่ฮ่องสอน และพะเยา 

3) เป็นนัก เรียน ท่ีมีผลการ เรียนดี  มี ทั ศนคติ ท่ี ดีและมี ความ มุ่ งมั่ น ในการศึกษา                   

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

3.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

2) เป็นนักเรียนท่ีกำลงัศกึษาช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสงักดัสำนักงาน

คณ ะกรรมการการศึ กษาข้ันพื้ นฐาน สำนั กงานคณ ะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น  หรือสำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน 

และพะเยา 

 3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหลา่นี้ คือ โรคเรือ้น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกยีจ โรคติดสารเสพตดิใหโ้ทษอย่างรา้ยแรง และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 4) ไม่เป็นผู้ท่ีมีปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอ่ืน ๆ  อันเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา 

 5) ไม่เป็นผู้ท่ีมีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหติสงูรนุแรง โรคภาวะไตวายเรือ้รัง  

 6) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้จำคุก  เว้นแต่ในกรณีความผิด        

อันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

 4.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

          เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์  ซ่ึงมีการเรียน ท้ังภาคทฤษฎี  

และภาคปฏิบัติ ท่ีต้องการฝึกให้การพยาบาลผู้รบับริการ ผู้สมัครเข้าศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์

จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 

เซนติเมตร) และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

ดังต่อไปนี ้

 

1) โรคติดต่อ... 
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            1) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายท่ีจะมีผลตอ่ผู้รับบริการ หรือส่งผลใหเ้กิดความพิการ  

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

            2) โรคไม่ติดตอ่ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

                2.1) โรคลมชักท่ียังไมส่ามารถควบคมุได้ (โรคลมชักท่ีไมม่ีอาการชักมาแล้วอย่างนอ้ย 3 ปี 

โดยมีการรับรองจากแพทยผู้์เช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 

                2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

                2.3) โรคความดันโลหติสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำใหเ้กิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

                2.4) ภาวะไตวายเรือ้รัง 

                2.5) โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

            3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 

            4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมอีย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

                4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ท้ังสองข้าง 

       4.2) สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดท่ีีสุดแล้ว 

                4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 

           5) หูหนวก หรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติ  

ทางประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีข้ึน 

                 6) ปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพ แปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ ์

            7) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้ระบุไว้ ท่ีคณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า 

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังนี ้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค 

ตรวจร่างกายบุคคลเพิ่มเติมได ้

    4.2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

          1) ต้องมีคุณสมบัตท่ีิจะเข้ารบัราชการได้หลังจากสำเรจ็การศึกษาแล้ว 

          2) ก่อนเข้าศึกษาจะต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2543 คือ เป็นสัญญาท่ีกำหนดหน้าท่ีของผู้รับทุนท่ีจะต้อง

ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯ โดยตรงทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ป ีติดต่อกันตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้

ผูกพันใหส้่วนราชการตอ้งบรรจเุข้ารับราชการ หรือเป็นพนกังานในหน่วยงานของรัฐ 

3) ต้องมี... 
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 3) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 

       3.1) เป็นโรคติดต่อระยะอันตราย หรือส่งผลใหเ้กิดความพิการถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น โรคเรือ้น โรคเท้าช้าง 

  3.2) เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม เช่น 

 3.2.1) โรคลมชักท่ียังไม่สามารถควบคุมได ้(โรคลมชักท่ีไม่มีอาการชักมาแล้วอย่าง

น้อย 3 ปี) โดยมีการรับรองจากแพทยผู้์เช่ียวชาญถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได ้

 3.2.2) โรคหัวใจระดบัรุนแรงจนเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา และการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม 

 3.2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำใหเ้กิดพยาธิสภาพ

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

 3.2.4) ภาวะไตเรือ้รัง 

 3.2.5) โรคติดสารเสพตดิ 

     3.3) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

 3.3.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยงัมีสายตาตำ่กว่า 6/24 ท้ังสองข้าง 

 3.3.2) สายตาข้างดีต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดท่ีีสดุแลว้ 

 3.3.3) ไม่สามารถมองเหน็ภาพเป็นมติิ 

 3.4) หูหนวก หรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40dB) จากความผิดปกติทาง

ประสาทตา และการได้ยิน (Sensorincural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไมด่ีข้ึน 

     3.5) มีปัญหาทางด้านจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychotic) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocail Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและเภสัชกรรม 

          ท้ังนี้ สำหรับปัญหาสุขภาพ หรืออาการของโรคในข้อ 3 ใหม้หาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน 

ซ่ึงผลการพิจารณาถือเป็นท่ีสิน้สุด 

 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

1) มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคตดิต่อร้ายแรง หรือมีความ

ผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2) ไม่มีภาวะตาบอดสี ข้ันรุนแรง อัน เป็น อุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ 

FARNSWORTH D 15 hue test ซ่ึงผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่า หรือเท่ากับ 10 เส้น 

ท่ีถือว่า... 
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ท่ีถือว่าเป็นตาบอดสีข้ันรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลั ยจักษุแพทย์ 

แห่งประเทศไทย 
 

5. หลักสูตร/สาขาวิชา และจำนวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี โครงการ 

รับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ประจำปีการศึกษา 2565 

จำนวนท้ังสิน้ 50 คน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง 

ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา ดังนี ้

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา 
จำนวนรับ 

(คน) 

GPA 5 ภาคเรียน 

(ขั้นต่ำ) 
แผนการเรียน 

0401 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 20  3.00 วิทย์ – คณิต 

0402 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

10  3.50 วิทย์ – คณิต 

0403 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

20  3.00 วิทย์ – คณิต 

 

 

6.  การรับสมัครเข้าศึกษา    

1) สมัคร ผ่าน เว็บ ไซต์  www.admission.up.ac.th ระหว่างวัน ท่ี  9 ธันวาคม 2564 – 

5 มกราคม 2565 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมคัรใหถ้กูตอ้งครบถว้น และพิมพ์ใบชำระเงิน

พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครท่ีมหาวิทยาลัยระบุไว้ ทัง้นี้ ไม่ต้องส่ง

เอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได้ หลังจาก

ชำระค่าสมัครแล้ว 2 วันทำการ  

 2) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com ในวันท่ี 9 ธันวาคม 

2564 เป็นต้นไป 

 3) ผู้สมัครมีสิทธ์ิเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษา 

เพียง 1 ลำดับ 

หมายเหตุ : 1. นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลการเลือกหลักสูตร/สาขาวิชา ในระบบรับสมัคร 

ด้วยตนเองไดไ้ม่เกิน 3 ครั้ง 

  2. กรณีท่ีผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินค่าสมัคร ท้ังนี ้หากตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครเป็นเท็จ 

มหาวิทยาลัยพะเยาจะพิจารณาใหพ้้นสภาพการเป็นนสิติทันที และดำเนินคดอีาญาตามกฎหมาย 

 
 

7. เกณฑ์... 
 

http://www.mytcas.com/
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7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตดัสิน 

 1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวใ้นประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรียน 

หมายเหตุ: 1. มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลคะแนนผลการเรียนเฉลีย่สะสมระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

(GPAX) 5 ภาคเรียนของผู้สมัคร จากระบบ TCAS ในการพิจารณาตัดสนิผลการคัดเลอืก 

 2. กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีมีผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับ 

ผลการเรียนจากมากไปหาน้อย ท้ังนี ้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นท่ีสิน้สุด 

 3. การแบ่งกลุ่มโรงเรยีน โดยคิดสัดสว่นตามจำนวนผู้สมัครของแตล่ะกลุม่โรงเรียน ดังนี้  

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษาท่ีมีจำนวนนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีกำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวน 230 คนข้ึนไป 

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรงเรยีนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษาท่ีมีจำนวนนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีกำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวน ระหว่าง 100 – 229 คน 

 กลุ่มที่ 3 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษาท่ีมีจำนวนนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีกำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวน ไม่เกิน 99 คน 
 

8. วันตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันท่ี 10 – 11 มกราคม 2565 
 

9. วันประกาศรายชื่อผู้มี สิท ธ์ิสอบสัมภาษณ์ และผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่ าน เว็บไซต์  

www.admission.up.ac.th 

 วันท่ี 14 มกราคม 2565 
 

10. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

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

 สง่ผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ 

www.reg.up.ac.th ในวันรายงานตวัข้ึนทะเบียนนิสติใหม่ 

 ท้ังนี้ หากผลการตรวจสุขภาพของผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ ท่ัวไป 

และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่า

ผลการการคัดเลือกเข้าศึกษาในครั้งนีเ้ป็นโมฆะ 

 

 
 

11. วันสอบ... 

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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11. วันสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) 

     (เฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) 

 วันท่ี 22 มกราคม 2565 
 

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

 วันท่ี 25 มกราคม 2565 
 

13. วันยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ TCAS ผา่นเว็บไซต ์student.mytcas.com 

วันท่ี 7–8 กุมภาพันธ์ 2565 
 

14. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 
 

15. วันชำระค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์–5 มีนาคม 2565 
 

16. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชำระค่าธรรมเนยีมหอพัก 

 จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง 
 

17. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สำเร็จการศึกษาจริง)       

พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง  
                                                                     

18. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสิตชั้นปีที่ 1 

 จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง 
 

19. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 

 จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564                                                       
      

                                                
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

