ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ประจำปีการศึกษา 2565
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จะดำเนิ น การรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ าศึ ก ษา
ในมหาวิท ยาลัย พะเยา ระดั บปริญ ญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลั ยพะเยา (โควตาผลิ ตบุ คลากร
ทางวิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพ) ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2565 ให้ แก่ นั ก เรี ย นที่ ก ำลั ง ศึ ก ษาในโรงเรี ย น
หรือสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่ าน ลำปาง
ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นกั เรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากโรงเรี ยนหรือสถานศึกษาในจั งหวั ดเชีย งใหม่ เชีย งราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพู น แม่ฮ่องสอน
และพะเยา
2) เพื่อช่วยผลิต นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้น สูงให้เป็นกำลัง สำคัญในการพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมของภูมิภาคในเขตภาคเหนือตอนบน
3) เพื่ อเป็น การตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ ปัญ หาสั ง คมและปัญ หาเศรษฐกิ จ
ในเขตภาคเหนือตอนบน
2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา
1) กลุ่ มบุค คลที่มี สิทธิ์ สมั คร คือ นักเรียนหรื อนัก ศึก ษาผู้ มีคุ ณสมบัติ ตามที่ม หาวิทยาลั ย
ได้ ก ำหนด ได้แก่ นั ก เรี ย นที่ กำลั งศึ ก ษาชั้น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ตามหลั ก สูต รระดั บ มั ธยมศึ ก ษา
ตอนปลาย สายสามั ญ หรื อผู้ ที่ ก ำลั ง ศึ ก ษาชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธรรม
แผนกสามัญศึกษา
2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พืน้ ฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
การศึกษา...

-2การศึ ก ษาเอกชน สำนั ก งานคณะกรรมก ารการอุ ด มศึ ก ษา องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในเขตจัง หวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพู น
แม่ฮ่องสอน และพะเยา
3) เป็ น นั ก เรี ย น ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี มี ทั ศนคติ ที่ ดี แ ละมี ความ มุ่ ง มั่ นในการศึ ก ษ า
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงาน
คณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน สำนั กงานคณ ะกรรมการ ส่ งเสริ มการศึ ก ษาเอกชน
สำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น หรื อ สำนั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ ในเขตจั งหวั ดเชี ยงใหม่ เชียงราย แพร่ น่ าน ลำปาง ลำพูน แม่ ฮ่องสอน
และพะเยา
3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรือ้ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรือ้ รัง
4) ไม่เ ป็น ผู้ที่มี ปัญ หาทางจิต เวชขั้นรุ นแรง ได้แก่ โรคจิ ต (Psychosis) โรคประสาทรุน แรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5) ไม่เป็นผูท้ มี่ ี โรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่ น โรคลมชั ก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรือ้ รัง
6) ไม่ เคยต้ องโทษตามคำพิ พ ากษาของศาลถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ ำคุ ก เว้ น แต่ ใ นกรณี ค วามผิ ด
อันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
4.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อการศึ ก ษาวิ ช าการพยาบาลศาสตร์ ซึ่ ง มี ก ารเรี ย นทั้ ง ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝึกให้การพยาบาลผู้รบั บริการ ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
จะต้ องมีสุ ขภาพสมบูร ณ์แข็ง แรง (มี น้ำหนั กไม่น้ อยกว่ า 40 กิโลกรั ม และส่ว นสู งไม่ต่ ำกว่า 150
เซนติ เ มตร) และปราศจากโรค อาการของโรค หรื อความพิ ก ารอั นเป็ นอุ ป สรรคต่อการศึ ก ษา
ดังต่อไปนี้

1) โรคติดต่อ...

-31) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เ กิด ความพิ การ
อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.3) โรคความดั นโลหิต สู ง รุน แรง และมีภ าวะแทรกซ้ อนจนทำให้เ กิ ดพยาธิส ภาพ
ต่ออวัยวะอย่างถาวร
2.4) ภาวะไตวายเรือ้ รัง
2.5) โรคติดสารเสพติดให้โทษ
3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
4.2) สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีทสี่ ุดแล้ว
4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
5) หู ห นวก หรื อ หู ตึ ง (Threshold ของการได้ ยิ น สู ง กว่ า 40 dB) จากความผิ ด ปกติ
ทางประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขนึ้
6) ปัญ หาทางจิ ต เวชขั้ นรุ น แรง ได้ แก่ โรคจิ ต (Psychosis) โรคประสาทรุ น แรง (Severe
Neurosis) หรื อ โรคบุ ค ลิ ก ภาพ แปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรื อ Borderline
Personality รวมถึ งปัญ หาทางจิต เวชอื่ น ๆ อันเป็ นอุป สรรคต่อการศึก ษาและการประกอบวิ ชาชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
7) โรคหรื อความพิ ก ารอื่ น ๆ ซึ่ ง มิ ได้ ร ะบุ ไว้ ที่ ค ณะกรรมการผู้ ต รวจร่ างกายเห็ น ว่ า
เป็น อุป สรรคต่ อการศึก ษา ทั้ง นี้ คณบดีค ณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่ง ตั้งผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะโรค
ตรวจร่างกายบุคคลเพิ่มเติมได้
4.2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
1) ต้องมีคุณสมบัตทิ ี่จะเข้ารับราชการได้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว
2) ก่อนเข้าศึกษาจะต้องสามารถทำสัญญาผูกพัน ฝ่ายเดีย ว หรือสั ญญาปลายเปิด ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 29 สิ งหาคม 2543 คื อ เป็นสั ญ ญาที่ก ำหนดหน้าที่ของผู้ รับทุ นที่ จะต้อง
ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯ โดยตรงทำงานเมื่อสำเร็จ การศึก ษาแล้ ว
เป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 3 ปี ติดต่ อกัน ตามระเบีย บและเงื่อนไขของรัฐบาลกั บมหาวิทยาลัย แต่ไ ม่ได้
ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการ หรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ
3) ต้องมี...

-43) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอัน เป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
3.1) เป็นโรคติดต่อระยะอันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการถาวรอันเป็นอุปสรรคต่ อ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น โรคเรือ้ น โรคเท้าช้าง
3.2) เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึ กษา และการประกอบวิชาชี พ
เวชกรรม เช่น
3.2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่าง
น้อย 3 ปี) โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
3.2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิ ชาชี พ
เวชกรรม
3.2.3) โรคความดันโลหิ ตสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิด พยาธิสภาพ
ต่ออวัยวะอย่างถาวร
3.2.4) ภาวะไตเรือ้ รัง
3.2.5) โรคติดสารเสพติด
3.3) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.3.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
3.3.2) สายตาข้างดีต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สดุ แล้ว
3.3.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นมิติ
3.4) หู หนวก หรือหู ตึง (Threshold ของการได้ยินสู งกว่า 40dB) จากความผิดปกติทาง
ประสาทตา และการได้ยิน (Sensorincural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขนึ้
3.5) มี ปัญ หาทางด้านจิ ตเวชขั้ นรุน แรง ได้แก่ โรคจิต (Psychotic) โรคประสาทรุน แรง
(Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocail Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึ งปั ญ หาจิ ตเวชอื่ น ๆ อั น เป็ น อุป สรรคต่ อการศึ กษา และการประกอบวิ ชาชี พ
การพยาบาลและเภสัชกรรม
ทั้งนี้ สำหรั บปั ญ หาสุ ขภาพ หรื ออาการของโรคในข้อ 3 ให้ม หาวิทยาลั ยพิ จารณาตั ดสิ น
ซึ่งผลการพิจารณาถือเป็นที่สิน้ สุด
4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
1) มีสุขภาพสมบูรณ์ทงั้ ร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความ
ผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) ไม่ มี ภ าวะตาบอดสี ขั้ น รุ น แรง อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา โดยผ่ านการตรวจ
FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่ งผลตรวจจะต้ องไม่ มี เส้น ตั ดขวางมากกว่า หรื อเท่ากับ 10 เส้ น
ที่ถือว่า...

-5ที่ ถื อว่าเป็ น ตาบอดสี ขั้ น รุ น แรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสี ของราชวิ ท ยาลั ยจั ก ษุ แพทย์
แห่งประเทศไทย
5. หลักสูตร/สาขาวิชา และจำนวนรับ
มหาวิทยาลั ยพะเยา เปิ ดรับสมัครในหลักสูต ร/สาขาวิชาต่าง ๆ ระดั บปริญญาตรี โครงการ
รับตรงมหาวิ ทยาลั ยพะเยา (โควตาผลิ ตบุ คลากรทางวิ ทยาศาสตร์สุ ขภาพ) ประจำปีก ารศึก ษา 2565
จำนวนทั้งสิน้ 50 คน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง
ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา ดังนี้
ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

0401 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
0402 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
0403 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

จำนวนรับ
(คน)
20
10

GPA 5 ภาคเรียน
(ขั้นต่ำ)
3.00
3.50

20

3.00

แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต
วิทย์ – คณิต
วิทย์ – คณิต

6. การรับสมัครเข้าศึกษา
1) สมั ค รผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่ า งวั น ที่ 9 ธั น วาคม 2564 –
5 มกราคม 2565 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถกู ต้องครบถ้วน และพิ ม พ์ ใ บชำระเงิ น
พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทัง้ นี้ ไม่ต้องส่ ง
เอกสารใบสมัครให้ กับมหาวิทยาลั ย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่ าสมัครได้ หลังจาก
ชำระค่าสมัครแล้ว 2 วันทำการ
2) ลงทะเบี ยนใช้ง านระบบ TCAS ผ่านเว็ บ ไซต์ student.mytcas.com ในวั น ที่ 9 ธั น วาคม
2564 เป็นต้นไป
3) ผู้ส มั ครมี สิท ธิ์เ ลือกเข้ าศึ กษาในหลั กสู ต ร/สาขาวิช าที่ มีความประสงค์ เข้ า ศึก ษา
เพียง 1 ลำดับ
หมายเหตุ : 1. นั ก เรี ย นสามารถแก้ ไขข้ อมู ล การเลื อกหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า ในระบบรั บ สมั ค ร
ด้วยตนเองได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
2. กรณีที่ผู้สมัครคัดเลื อกขาดคุณ สมบั ติตามเงื่อนไขที่ร ะบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวน
สิทธิ์ ในการคืน เงิน ค่าสมั คร ทั้งนี้ หากตรวจพบภายหลังว่าข้ อมู ลการสมัครในระบบรั บสมั ครเป็นเท็ จ
มหาวิทยาลัยพะเยาจะพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนิสติ ทันที และดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย

7. เกณฑ์...

-67. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
2) พิ จารณาตัดสิ นผลการสอบคั ดเลื อกโดยใช้ผลการเรี ยนเฉลี่ย สะสมระดับ มัธยมศึ กษา
ตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรียน
หมายเหตุ: 1. มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลคะแนนผลการเรียนเฉลีย่ สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(GPAX) 5 ภาคเรียนของผู้สมัคร จากระบบ TCAS ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
2. กรณีหลั กสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดั บ
ผลการเรียนจากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สนิ้ สุด
3. การแบ่งกลุ่มโรงเรียน โดยคิดสัดส่วนตามจำนวนผู้สมัครของแต่ละกลุม่ โรงเรียน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวน 230 คนขึน้ ไป
กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึ กษาที่ มี จำนวนนั กเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวน ระหว่าง 100 – 229 คน
กลุ่มที่ 3 กลุ่ม โรงเรี ยนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรีย น/สถานศึก ษาที่มีจ ำนวนนั กเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวน ไม่เกิน 99 คน
8. วันตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 10 – 11 มกราคม 2565
9. วั น ป ระกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ และผู้ ผ่ า นการคั ดเลื อก ผ่ าน เว็ บ ไซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 14 มกราคม 2565
10. วันตรวจร่างกาย ณ ศู นย์ การแพทย์ และโรงพยาบาลมหาวิ ทยาลั ยพะเยา หรื อโรงพยาบาล
ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
ส่งผลการตรวจสุข ภาพตามแบบฟอร์ มใบรับรองแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์
www.reg.up.ac.th ในวันรายงานตัวขึน้ ทะเบียนนิสติ ใหม่
ทั้ ง นี้ หากผลการตรวจสุ ข ภาพของผู้ ผ่านการคั ด เลื อกไม่ เป็ น ไปตามคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป
และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครตามประกาศรับสมัค รเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่ า
ผลการการคัดเลือกเข้าศึกษาในครั้งนีเ้ ป็นโมฆะ

11. วันสอบ...

-711. วันสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
(เฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาการบริบาลทางเภสั ชกรรม และหลักสูตรวิ ทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)
วันที่ 22 มกราคม 2565
12. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 25 มกราคม 2565
13. วันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com
วันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ 2565
14. วันประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลือกและมี สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็ บไซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
15. วันชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์–5 มีนาคม 2565
16. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
17. วัน รายงานตั วขึ้นทะเบี ยนเป็ นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณ วุฒิ (สำเร็ จการศึกษาจริง)
พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
18. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ของนิสิตชั้นปีท่ี 1
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
19. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

