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ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง  รายชื่อผูม้ีสทิธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 

(Inclusive Track) ประจำปีการศกึษา 2565 (เพิ่มเติม) 

 
 

เนื่องจาก โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 

(Inclusive Track) ประจำปีการศึกษา 2565 โควตาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ 

การคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนรับ จึงนำรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 

ในกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) ทั้งหมดทุกจังหวัดมาเรียงลำดับคะแนน เพื่อคัดเลือก 

ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดที่จะได้รับสิทธิ์ ในการคัดเลือกรับโควตาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจังหวัด 

ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้เลือกนั้น จะถือเป็นจังหวัดปฏิบัติงานตามสัญญาภายหลังสำเร็จการศึกษา 

หรอือาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขจะมีคำสั่งแต่งตัง้ต่อไป  

มหาวิทยาลั ยพะเยาจึ งขอประกาศรายชื่อผู้ มี สิ ทธิ์ ยื นยันสิทธิ์ เข้ าศึ กษา 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) ประจำปีการศกึษา 2565 ดังนี้ 

โควตาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1. นางสาวปานชีวา เมธาเกษร   ตัวจรงิ 

2. นางสาวพิมพ์ลภัส ประมวน   สำรองลำดับ 1 

3. นางสาวธีรดา ดีอาษา   สำรองลำดับ 2 

4. นางสาวชลธิชา ปัญญาหล้า   สำรองลำดับ 3 

5. นางสาวพิริยาภรณ์ ธงยศ   สำรองลำดับ 4 

6. นางสาวสุชานร ีเชาว์ฉลาด   สำรองลำดับ 5 

7. นางสาวธนัชพร อนิทะนนท์   สำรองลำดับ 6 

8. นายชนนน ชมภูศรี    สำรองลำดับ 7 

9. นางสาวณัฐชยา แสงมะณ ี   สำรองลำดับ 8 

10. นายปฏิญญา สวนสวรรค์   สำรองลำดับ 9 

11. นายนนทพัทธ์ ธิเตจ๊ะ   สำรองลำดับ 10 

โดยให้... 
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โดยใหผู้้มีสทิธิ์ยืนยันสิทธิเ์ขา้ศกึษาดำเนนิการ ดังนี้ 

 1. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ตัวจริงและตัวสำรอง) ไปยังคณะแพทยศาสตร์ 

ผ่าน E-mail: manatsanan.ta@up.ac.th ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 

 2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ด ำ เนิ น ก ารต รว จส อ บ ราย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษ า ใน ระบ บ  TCAS 

ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 
 

หมายเหตุ: 1. หากผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยารายใดไม่ดำเนินการ

ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ข้างต้น มหาวิทยาลัยพะเยาจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในครั้งนี้ 

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 

 2. สำหรับผู้มีรายชื่อลำดับสำรอง มหาวิทยาลัยจะพิจารณาแทนตัวจริงที่ไม่มา 

โดยเรียงลำดับรายชื่อสำรองให้ครบตามจำนวนรับของมหาวิทยาลัย 

 3. หากคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ไม่เป็นไปตามประกาศ 

รับสมัครเข้าศกึษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่าผลการคัดเลือกเข้าศกึษาในครั้งนีเ้ป็นโมฆะ 
 

ประกาศ   ณ  วันที่  12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565    

      

 

        
 
                                                            

 

 

 
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหนิลพั) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

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


 

 

 

 

 

        เขียนท่ี............................................ 

   วันท่ี .......... เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 

 

 ตามท่ี ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ........................................................นามสกุล.................................................... 

ท่ีอยู ่(ท่ีติดต่อได้สะดวก) บา้นเลขท่ี...................................ตรอก/ซอย...........................................ถนน................................ 

แขวง/ตำบล.................................เขต/อำเภอ................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.........................

E-mail address………………………………………………..โทรศัพท์ (บ้าน).......................................มอืถอื............................................. 

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี

การศึกษา 2565 ในโครงการ 

[  ] โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) จังหวัด……………………… 

[  ] โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) จังหวัด……………………… 

[  ] โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) 
 

ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

การศึกษา 2565 ข้าพเจ้าขอทำหนังสือให้ไว้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ดังข้อความต่อไปนี ้
 

 [  ] ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธ์ิยืนยันสิทธิ์ตัวจริง ขอยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ 

ในระบบ TCAS รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 

[  ] ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธ์ิยืนยันสิทธิ์ตัวสำรอง ขอยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 หากข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้

มหาวิทยาลัยส่งรายช่ือเข้าระบบยนืยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 2 ประจำปีการศกึษา 2565 

 [  ] ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์เพือ่เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยพะเยา ประจำปกีารศึกษา 2565 

เมื่อข้าพเจ้าสละสิทธ์ิเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ข้าพเจ้าจะไม่ขอเรียกร้องสิทธิ์กลับเข้าศึกษาในหลักสูตร

แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศกึษา 2565 
 

  

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสอืน้ีทุกประการแลว้ จึงได้ลงลายมอืช่ือไวเ้ป็นหลักฐานในหนังสอืฉบับนี้  

พร้อมท้ังได้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของตนเองและของผู้ปกครองมาด้วยพร้อมนี้    

 

                                              ลงช่ือ.......................................................ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ 

                                                   (                                              ) 

 

                                         ลงชื่อ.......................................................ผู้ปกครองโดยเป็น         บิดา       มารดา 

           (                                              ) อื่น ๆ ระบุความสัมพันธ์.............................. 

 

หมายเหตุ: โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรลีาเรยีน (Strengthening Track) กรณีผู้ปกครอง

ไม่สามารถลงนามได้ ให้พยานลงนามแทนพร้อมระบุความสัมพันธ์และแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของพยานมาดว้ย 
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