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ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) 

ประจำปกีารศกึษา 2565 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเร ียนเพื ่อค ัดเล ือกเข ้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื ่อชาวชนบท 

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษา 

ในพื้นที่กลุ่มโรงเรยีน 8 จังหวัดภาคเหนอื ไดแ้ก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน

แม่ฮ่องสอน และพะเยา โดยมรีายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 

1) เพื ่อให้โอกาสการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับนักเรียนผู ้กำลังศึกษา 

อยู่ในหลักสูตรมัธยมศกึษาตอนปลายจากโรงเรยีน หรอืสถานศกึษาในเขตภาคเหนอื 8 จังหวัด 

 2) เพื่อเพิ่มการผลติและกระจายแพทย์ ใหเ้ป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของภูมภิาคไปสู่พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนอืตอนบนและประเทศไทย 
 

2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา 

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 

2564 ตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2554 

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา 
 

3. คุณสมบัตท่ัิวไปของผู้สมัคร 

1) เป็นผู้มสีัญชาตไิทย 

2) ไม ่ เป ็นผ ู ้ม ี โรคต ิดต ่อร ้ายแรง หร ือโรคสำค ัญที ่จะเป ็นอ ุปสรรคต่อการศึกษา 

และการประกอบอาชีพและวชิาชีพเวชกรรม  

 3) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที ่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระทำโดยประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

4) เป็นผู้... 
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 4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความมุ่งมั่นจะตั ้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็ม

ความสามารถ 
 

4. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 

 1) ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศกึษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัด 

ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน

แม่ฮ่องสอน และพะเยา 

2) ผู้สมัครและบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต

พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน

แม่ฮ่องสอน และพะเยา ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียน

บา้นเป็นหลักฐาน (หากบดิาหรอืมารดาที่เป็นขา้ราชการตอ้งโยกยา้ยใหม้เีอกสารยนืยันการโยกยา้ย) 

หมายเหตุ: กรณีที่ผู ้สมัคร หรือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีการย้าย

ทะเบียนบ้านซึ่งมีระยะเวลา การย้ายไม่ถึง 5 ปี ให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านแสดงสำเนาทะเบียนบ้าน 

หลังเดมิหรือหลักฐานการยา้ยเข้า-ออก ของทะเบยีนบา้นหลังเดมิมาดว้ย 

3) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้

หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิด 

กับรัฐบาลตามระเบยีบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวทิยาลัย 

4) ผู ้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

และการปฏบิัตงิาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 

4.1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และหรือผู ้อื่น 

ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis) หรือโรค

บ ุคล ิกภาพแปรปรวน  โดยเฉพาะ Antisocial Personality หร ือBorderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื ่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

การปฏบิัตงิานและการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

4.2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู ้ป่วย 

หรือส่งผลให้เก ิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

การปฏบิัตงิาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

4.3) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายต่อ

ตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

4.4) ความผิดปกต.ิ.. 
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4.4) ความผิดปกตใินการเห็นภาพโดยมอีย่างนอ้ยขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

4.4.1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

4.4.2) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื ่อได้รับการแก้ไขแล้วแย่กว่า 6/12 

หรอื 20/40 

4.5) ความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 

500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะ

คำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติ

ของประสาทและเซลล์ประสาทการไดย้ิน (Sensorineural Hearing Loss) 

4.6) โรคหรือความพิการอื ่น ๆ ซึ ่งมิได้ระบุไว ้ แต่คณะกรรมการรับเข้านิส ิต

แพทยศาสตรบัณฑิตฯ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน 

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั ้งนี ้ คณบดี/อธิการบดี อาจแต่งตั ้ง

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค หรอืผู้เช่ียวชาญในแต่ละกรณ ีตรวจเพิ่มเตมิได ้

4.7) อน ึ ่ ง  สำหร ับป ัญหาส ุขภาพหร ือโรคในข ้อ 4 )  หร ือค ุณสมบ ัต ิอ ื ่นใด

นอกเหนือจากประกาศ ให้คณะกรรมการรับเข้านิสิตแพทยศาสตรบัณฑิตฯ

พิจารณา และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบ

คัดเลอืกของมหาวิทยาลัยใหถ้อืเป็นที่สิ้นสุด 
 

 5) หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใด ข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  

หรือจงใจปกปิดข้อมูล ให้ถือว่าเป็นการแจ้งเท็จ ทำให้ส่วนราชการเสียหาย ผู้นั ้นจะถูกตัดสิทธิ์ 

ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม จะถูกถอน

สภาพการเป็นนสิติ 

 6) กรณีผู้สอบผ่านได้ลงนามทำสัญญาการเข้าศึกษากับสถาบันเรียบร้อยแล้ว สถาบัน 

จะส่งชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้น ไปยังสำนักงานเลขาธิการ 

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เพื่อส่งให้ทุกสถาบันสมาชิกดำเนินการคัดชื่อ

บุคคลนั ้นออกจากกลุ ่มผู ้มีสิทธิ ์สอบขั ้นตอนต่อไป หรือคัดชื ่อออกจากรายชื ่อผู ้มีสิทธิได้รับ 

การคัดเลอืกของสถาบันสมาชิกฯ ทันท ี(ถา้ม)ี ตามที่ไดใ้หส้ัตยาบันกันไวแ้ลว้ 
 

5. สถานศึกษาและจำนวนรับเข้าศึกษา 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์

เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 

12 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ดังนี้ 

1) ศูนย.์.. 
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 1) ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลนิกิ โรงพยาบาลนครพงิค์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรับ 8 คน 

 1.1) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 คน 

 1.2) จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คน  

 1.3) จังหวัดลำพนู  จำนวน 1 คน 

 1.4) จังหวัดลำปาง  จำนวน 1 คน 

 1.5) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 คน 

 1.6) จังหวัดน่าน  จำนวน 2 คน 

 2) ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลนิกิ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวนรับ 4 คน 

2.1) จังหวัดพะเยา  จำนวน 3 คน 

2.2) จังหวัดแพร่  จำนวน 1 คน 

หมายเหตุ: กรณีกลุ ่มแพทย์เพื ่อชุมชน (Community Track) มีจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 

ในจังหวัดนั้นไม่ครบตามจำนวนรับข้างต้น ให้นำรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 

ในกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ทั้งหมดทุกจังหวัดมาเรียงลำดับคะแนน เพื่อคัดเลือก 

ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดที่จะได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือกรับโควตาในจังหวัดที่จำนวนรับไม่ครบตามโควตา 

ที่กำหนดก่อน และให้ผู้ที่มีคะแนนในลำดับถัดไปเลือกรับโควตาในจังหวัดที่เหลือตามลำดับต่อไป 

ทั้งนี้ จังหวัดที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้เลือกนั้น จะถือเป็นจังหวัดปฏิบัตงิานตามสัญญาภายหลังสำเร็จ

การศกึษา หรอือาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะมคีำสั่งแต่งตัง้ต่อไป 
 

6. การรับสมัครเข้าศึกษา 

ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซต์ 

www.admission.up.ac.th ตัง้แต่บัดนี้จนถงึวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. โดยผู้สมัครจะต้อง

กรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตาม 

ที ่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัคร 

ที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) ไปยัง 

กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 ภายในวันที ่ 8 เมษายน 2565 ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

ทัง้นี้ เอกสารหลักฐานการสมัครต้องถึงมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 โดยผู้สมัครสามารถ

ตรวจสอบสถานะการรับเอกสารผ่านระบบรับสมัครได้ (วงเล ็บมุมซอง “สมัครหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑติ (Community Track) ป ี2565”) 

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ 

ในการคนืเงนิค่าสมัคร 
 

7. หลักฐาน... 

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

1) ใบสมัครที ่ส ั ่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง 

(ร ูปสีหร ือขาว-ดำ) ไม ่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 น ิ ้ว (ถ ่ายไว ้ไม ่เก ิน 6 เด ือน) 

จำนวน 1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

 2) สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน จำนวน 

1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรยีน) 

3) สำเนาทะเบยีนบา้นของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ 

4) สำเนาทะเบยีนบา้นของบดิา มารดา หรอืผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ 

5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ 

6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรอืผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ 

7) หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ, ช่ือสกุล (ถา้ม)ี จำนวน 1 ฉบับ 

8) หลักฐานการตรวจสอบรายการทะเบียนประวัติที ่อยู ่ (หากมีการย้ายทะเบียนบ้าน) 

จำนวน 1 ฉบับ 

หมายเหตุ: เอกสารสำเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรอง หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาด

คุณสมบัติในข้อในข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ

หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับ

คัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู ้สมัคร 

ยังอาจถูกดำเนนิคดอีาญาตามกฎหมายดว้ย 
 

8. องค์ประกอบในการคัดเลอืกและเกณฑ์การตัดสนิผล 

1) ผู้สมัครจะต้องสอบวิชาวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาวัดความถนัดทางวิชาการ 

และวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบัน

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ในป ีพ.ศ. 2565 เท่านัน้ 

2) ผู้สมัครจะตอ้งมผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรยีน ไม่นอ้ยกว่า 3.00 

3) ผู้สมัครจะตอ้งมคีะแนนตามองค์ประกอบในการคัดเลอืก ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ... 

http://www.admission.up.ac.th/
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องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก เง่ือนไข 

3.1) คะแนนผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม 

      5 ภาคเรยีน (GPAX) 

10%  

3.2) คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT)  20% ตอ้งมคีะแนนไม่นอ้ยกว่า 40% 

3.3) คะแนนความถนัดทางคณติศาสตร์ (PAT1) 10% คะแนนแต่ละรายวชิาตอ้งได ้

ไม่นอ้ยกว่า 30% 3.4) คะแนนความถนัดทางวทิยาศาสตร์ (PAT2) 30% 

3.5) คะแนนวชิาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 

       แห่งประเทศไทย (กสพท.) 

30% 

หมายเหตุ: คะแนนรวมของทุกรายวิชาตามสัดส่วนที่กำหนดดังกล่าว จะตอ้งได้รวมกันไม่น้อยกว่า 40%

 4) เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก จะพิจารณาจากคะแนนของผู้สมัครที่เป็นไปตามเกณฑ์

ดังกล่าวข้างต้น จึงจะมีสิทธิ์นำคะแนนของผู้สมัครมาคำนวณตามค่าน้ำหนักแปลงเป็นคะแนนรวม

ทั้งหมด โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดไปหาคะแนนน้อยที่สุด ทั้งนี้ ผู้ที่มีคะแนนไม่ครบ

ตามเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกตัดสทิธิ์การพจิารณา 

5) หากมีผู ้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมากว่าจำนวนรับ จะมีการประกาศรายชื ่อสำรอง 

โดยการประกาศลำดับสำรองจะเรยีงลำดับคะแนนจากมากไปหานอ้ย 

6) หากผู้ผ่านการคัดเลอืกตามเกณฑ์ขา้งต้นไม่ครบตามจำนวน ใหค้ณะกรรมการรับเข้านิสิต

แพทยศาสตรบัณฑิตฯ พิจารณา และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน โดยมหาวิทยาลัย 

อาจประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกน้อยกว่าที่ประกาศรับ หากคะแนนของผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ 

ที่มหาวทิยาลัยกำหนด ทัง้นี้ การตัดสนิผลการสอบคัดเลอืกของมหาวิทยาลัยใหถ้อืเป็นที่สิ้นสุด 

7) ผู้ที่ผ่านการคัดเลอืกฯ จึงจะมสีทิธิ์ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ ์

8) การตรวจร่างกาย จะทำการตรวจโดยทางการแพทย์เพื่อพจิารณาความพรอ้มของสภาพ

ร่างกาย ตามคุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัตเิฉพาะที่กำหนด 

9) การสอบสัมภาษณ์ โดยจะสอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ผ่านการคดัเลือกตามคุณสมบัติข้างต้น

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการรับเข้าศึกษา และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณา 

“รับ” หรือ “ไม่รับ” ร่วมกับผลการตรวจร่างกาย เพื่อประกาศผลการพิจารณารับเข้าศึกษา 

ครัง้สุดทา้ยตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

กล ุ ่มแพทย ์ เพ ื ่อช ุมชน (Community Track)  และกล ุ ่มลดความเหล ื ่อมล ้ำ ( Inclusive Track) 

มหาวิทยาลัยจะทำการประมวลผลการคัดเลือกในกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) ก่อน

หากผ่านการคัดเล ือกจะไม่ได ้ร ับการพิจารณาคัดเล ือกเข ้าศึกษาในกลุ ่มแพทย์เพื ่อช ุมชน 

(Community Track) 
 

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

      วันที่ 20–21 เมษายน 2565 
 

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

 วันที่ 26 เมษายน 2565 
 

11. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

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

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 

12. วันสอบสัมภาษณ์ 

 วันที่ 29 เมษายน 2565 
 

13. วันประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 
 

14. วันยนืยันสทิธิ์ ผ่านระบบเคลยีริ่งเฮาส์ (Clearing house) 

วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 
 

15. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ 

      www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 

 

16. วันชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) บันทึกข้อมูลระเบียนนิสิต 

     และการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ออนไลน์ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

     ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 

 วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2565 
 

17. วันเลอืกหอพักผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต/ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 
 

18. วันรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 
 

19. วันเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมด้านวชิาการและทักษะการใช้ชวีติในมหาวิทยาลัย 

     ของนิสติช้ันปท่ีี 1 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 
 

 

20. วันเปดิ... 

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.admission.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
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20. วันเปดิภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2565 

 วันที่ 13 มถิุนายน 2565 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  มนีาคม พ.ศ. 2565                                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธดิา เทพหนิลัพ) 

รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 
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