
เดมิ เปลี่ยนแปลงเป็น
1 ประชุมชี้แจงผู้บริหาร, อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน/สถาบนั 18  สิงหาคม  2560 18  สิงหาคม  2560
2 2.1 ระเบยีบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th 21 สิงหาคม  2560 ถึง 21 สิงหาคม  2560 ถึง

 28  ธนัวาคม  2560  10 มกราคม  2561
2.2  รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet   22-28  ธนัวาคม  2560 4-10  มกราคม  2561
ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th 

3 ผู้สมัครพมิพใ์บสมัครและส่งเอกสารการสมัครที่โรงเรียนพร้อม  22-28  ธนัวาคม  2560 4-10  มกราคม  2561
ช าระเงินค่าสมัคร 500 บาท

4 โรงเรียนกรอกผลการเรียน (GPA) 5 ภาคเรียน ผ่านระบบเครือข่าย Internet  22  ธนัวาคม 2560  ถึง 4-15  มกราคม  2561
และส่งผลการเรียน (GPA) 5 ภาคเรียน ใหม้หาวทิยาลัย 5 มกราคม 2561

5 โรงเรียนพมิพใ์บช าระเงินจากระบบ และน าไปช าระเงินผ่านธนาคาร  22 ธนัวาคม 2560 ถึง 4-15  มกราคม  2561
ที่มหาวทิยาลัยก าหนด 5 มกราคม 2561

6 โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและเอกสารการสมัครส่งใหม้หาวทิยาลัย  22  ธนัวาคม  2560 ถึง 4-19  มกราคม  2561
ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ 12 มกราคม 2561

7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 18  เมษายน 2561 12  เมษายน 2561
8 ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวดัพษิณุโลก 24-25  เมษายน 2561 19-20  เมษายน 2561
9 สอบสัมภาษณ์ 26  เมษายน 2561 21  เมษายน 2561
10 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกคร้ังสุดทา้ย 27  เมษายน 2561 25  เมษายน 2561

11 มหาวทิยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใหส้มาคมอธกิารบดีแหง่
ประเทศไทยเพื่อตัดสิทธิเ์คลียร่ิงเฮ้าส์ (Clearing House)

12 ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ยืนยันสิทธิเ์คลียร่ิงเฮ้าส์ (Clearing House) 3-6 พฤษภาคม 2561 3-6 พฤษภาคม 2561

13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษา 8  พฤษภาคม 2561 8  พฤษภาคม 2561

14 ยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษา และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 10-20 พฤษภาคม 2561 10-20 พฤษภาคม 2561

15 รายงานตัวขึ้นทะเบยีนเปน็นิสิต / แสดงคุณวฒิุ และ ผลคะแนนสอบ O-NET 26-29 กรกฎาคม  2561 26-29 กรกฎาคม  2561

16 เปดิภาคเรียน ปกีารศึกษา 2561 14  สิงหาคม 2561 14  สิงหาคม 2561

วัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนินการ

 30  เมษายน 2561  30  เมษายน 2561

หมายเหต ุ :   ก าหนดการอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม

กลุม่แพทยเ์พ่ือชุมชน (Community Track) และ กลุม่ลดความเหลือ่มล  า (Inclusive Track)

"แก้ไขเปลี่ยนแปลง"
ปฏิทิน (รอบที ่2 การรับนักศึกษาแบบโควตา)

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  
ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย 

ประจ าปีการศึกษา 2561

ล าดบั รายการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี   

ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทยเพ่ิมแหงประเทศไทย  

กลุมแพทยเพ่ือชุมชน (Community Track) และ กลุมลดความเหล่ือมลํ้า (Inclusive Track) 

ประจําปการศึกษา 2561 

__________________________________ 

 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเขาศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปการศึกษา 2561 ในลักษณะการ

จัดสรรจํานวนรับใหแกนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ  ผูท่ีสมัครสอบ

คัดเลือกเขาศึกษาในระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทยเพ่ิมแหง

ประเทศไทย กลุมแพทยเพ่ือชุมชน (Community Track) และ กลุมลดความเหล่ือมลํ้า (Inclusive 

Track) ประจําปการศึกษา 2561 แลวจะไมสามารถสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในระบบรับตรง 

(โควตา) ของคณะอ่ืนได  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1.  วัตถุประสงค  

1.1 เพ่ือใหโอกาสการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร แกนักเรียนท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือท่ีอยูในเขตสงเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1.2 เพ่ือชวยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของภูมิภาคในเขตภาคเหนือและประเทศชาติ 
   

2.  กลุมเปาหมาย   

2.1 กลุมบุคคล ไดแก  

2.1.1 นักเรียนท่ีกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พ.ศ. 2554 

2.1.2 นักศึกษาผูใหญท่ีกําลังศึกษาในปการศึกษาสุดทายของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนใน 

โครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทชั้นเรียน 

2.1.3 ผู ที ่กําล ังศ ึกษาในชั ้น เรียนปการศึกษาสุดทายของการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
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2.2 โรงเรียน/สถานศึกษา ไดแก โรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขตภาคเหนือ ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย 

เชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา นาน แพร กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร  พิษณุโลก 

เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี    
 

3. คุณสมบัติของผูสมัคร 

3.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

1. เปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย และเปนผูยึดม่ันในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายสามัญ หรือเปนนักศึกษาผูใหญท่ีกําลัง

ศึกษาในปการศึกษาสุดทายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ตองมีคุณสมบัติตามระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการ  วาดวย การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับท่ี 3)  

พุทธศักราช 2544 หรือกําลังศึกษาในชั้นเรียนปการศึกษาสุดทายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษา  โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในเขตภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม 

แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา นาน แพร กําแพงเพชร  ตาก  นครสวรรค   พิจิตร  พิษณุโลก  

เพชรบูรณ  สุโขทัย  อุตรดิตถ  และอุทัยธานี    

3. เปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง ไมเปนผูทุพพลภาพ ไรความสามารถ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

และไมเปนโรคติดตอรายแรงอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย  

โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการ นารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 

4.  เปนผูท่ีมีผูรับรองวาสามารถชําระเงินคาบํารุง และคาธรรมเนียมการศึกษาได 

5.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตในกรณีความผิดอันกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ 

6.  เปนผูท่ีมีคะแนนการทดสอบวัดความถนัดท่ัวไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและ

วิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) จัดสอบเดือนกุมภาพันธ 2561  

 7.  เม่ือสิ้นปการศึกษา 2560 แลว นักเรียนตองสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  6  

ตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด และนักเรียนจะตองเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

และนําผลการสอบท่ีไดมารายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย 

 8.  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ผูมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ Clearing – house   

9.  เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอย และรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียน

เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว หรือท่ีจะมีตอไปโดย

เครงครัดทุกประการ  

     10.  เม่ือเขาศึกษาเปนนิสิตชั้นปท่ี 1 จะตองพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเทานั้น    
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3.2  คุณสมบัติเฉพาะ 

3.2.1 กลุมแพทยเพ่ือชุมชน (CPIRD: Community Track)     

1. เปนผูมีสัญชาติไทย 

2. ผูสมัครตองมีภูมิลําเนา และบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย ตองมี

ภูมิลําเนาอยูใน 6 จังหวัด (พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ) ตอเนื่องไมนอยกวา 

5 ป จนถึงวันสดุทายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบานเปนหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาท่ีเปนขาราชการ

ตองโยกยายใหมีเอกสารยืนยันการโยกยาย)  

3. เปนนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และ 5 โดยกําลังศึกษาชั้นปท่ี 6 

หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา ในโรงเรียนท่ีต้ังอยูในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ไดแก 

เชียงราย เชียงใหม นาน พะเยา แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ ตาก 

สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี  

4.  ตองมีคุณสมบัติท่ีจะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ ของรัฐไดหลังจาก

จบการศึกษาแลว โดยตองสามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือสัญญาปลายเปดกับรัฐบาลตามระเบียบ

และเง่ือนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 

5.  ตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ 

อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังตอไปนี้ 

5.1 มีปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอ่ืน เชน 

โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality 

disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึง

ปญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5.2 เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ท่ีอาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือ

สงผลใหเกิดความพิการอยางถาวร อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ  

เวชกรรม 

5.3 เปนโรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ท่ีอาจเกิดอันตรายตอ

ตนเอง ตอผูปวย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5.4 มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และ

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5.5 มีความผิดปกติในการไดยินท้ังสองขาง โดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยท่ีความถ่ี 500-

2,000 เฮิรตซ สูงกวา 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech discrimination 

score) นอยกวารอยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลลประสาทการไดยิน (sensorineural 

hearing loss) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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5.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายของ

สถาบันนั้น ๆ เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม โดยมีระดับ

การมองเห็นในตาขางดี เม่ือแกไขดวยแวนสายตาแลว แยกวา 6/12 หรือ 20/40 

5.7 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดระบุไว และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกาย

ของสถาบันนั้น ๆ เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ท้ังนี้สําหรับปญหาสุขภาพหรือโรคในขอ 5 หรือคุณสมบัติอ่ืนใดนอกเหนือจากประกาศ

ฉบับนี้ ใหคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตรเปนผูพิจารณา และผลการพิจารณาถือเปนท่ีสุด 

6. หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใด ขอหนึ่ง หรือใหขอมูลอันเปนเท็จ 

หรือจงใจปกปดขอมูล ใหถือวาเปนการแจงเท็จ ทําใหสวนราชการเสียหาย ผูนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก

ครั้งนี้ และแมวาจะไดรับการสงชื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเปนนิสิต 

7.  ในกรณีผูสอบผานไดลงนามทําสัญญาการเขาศึกษากับสถาบันเรียบรอยแลว สถาบันจะ

สงชื่อ นามสกุล และเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลนั้นไปยังสํานักงานเลขาธิการกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย เพ่ือสงใหทุกสถาบันสมาชิกดําเนินการคัดชื่อบุคคลนั้นออกจากกลุม 

ผูมีสิทธิ์สอบในข้ันตอนตอไป หรือออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถามี) และ

สถาบันสมาชิกฯ จะคัดชื่อออกทันทีตามท่ีไดใหสัตยาบันกันไวแลว 

3.2.2 กลุมลดความเหล่ือมลํ้า (CPIRD: Inclusive Track)     

1. เปนผูมีสัญชาติไทย 

2. ผูสมัครตองมีภูมิลําเนา และบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย ตองมี

ภูมิลําเนาอยูใน 6 จังหวัด (พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ) ตอเนื่องไมนอยกวา 

5 ป จนถึงวันสุดทายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบานเปนหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาท่ีเปนขาราชการ

ตองโยกยายใหมีเอกสารยืนยันการโยกยาย) และตองไมอยูในเขตอําเภอเมือง ยกเวนจังหวัดเพชรบูรณ 

และจังหวัดตาก หากไมสามารถรับนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนานอกเขตอําเภอเมืองไดครบตามจํานวนท่ีกําหนด 

สามารถรับนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตอําเภอเมืองของ 2 จังหวัดดังกลาวได  

3. เปนนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และ 5 โดยกําลังศึกษาชั้นปท่ี 6 

หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา ในโรงเรียนท่ีตั้งอยูใน 6 จังหวัด (พิษณุโลก พิจิตร 

เพชรบูรณ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ) 

4.  ตองมีคุณสมบัติท่ีจะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ ของรัฐไดหลังจาก

จบการศึกษาแลว โดยตองสามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือสัญญาปลายเปดกับรัฐบาลตามระเบียบ

และเง่ือนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 

5.  ตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอัน

เปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังตอไปนี้ 

5.1 มีปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอ่ืน เชน 

โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality 
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disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึง

ปญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5.2 เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ท่ีอาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือ

สงผลใหเกิดความพิการอยางถาวร  อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา  การปฏิบัติงาน  และการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม 

5.3 เปนโรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ท่ีอาจเกิดอันตรายตอ

ตนเอง ตอผูปวย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5.4 มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และ

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5.5 มีความผิดปกติในการไดยินท้ังสองขาง โดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยท่ีความถ่ี 500-

2,000 เฮิรตซ สูงกวา 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech discrimination 

score) นอยกวารอยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลลประสาทการไดยิน (sensorineural 

hearing loss) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายของ

สถาบันนั้น ๆ เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีระดับ

การมองเห็นในตาขางดี เม่ือแกไขดวยแวนสายตาแลว แยกวา 6/12 หรือ 20/40 

5.7 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดระบุไว และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกาย

ของสถาบันนั้น ๆ เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ท้ังนี้สําหรับปญหาสุขภาพหรือโรคในขอ 5 หรือคุณสมบัติอ่ืนใดนอกเหนือจากประกาศ

ฉบับนี้ ใหคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตรเปนผูพิจารณา และผลการพิจารณาถือเปนท่ีสุด 

6. หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใด ขอหนึ่ง หรือใหขอมูลอันเปนเท็จ 

หรือจงใจปกปดขอมูล ใหถือวาเปนการแจงเท็จ ทําใหสวนราชการเสียหาย ผูนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก

ครั้งนี้ และแมวาจะไดรับการสงชื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเปนนิสิต 

7.  ในกรณีผูสอบผานไดลงนามทําสัญญาการเขาศึกษากับสถาบันเรียบรอยแลว สถาบันจะ

สงชื่อ นามสกุล และเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลนั้นไปยังสํานักงานเลขาธิการกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย เพ่ือสงใหทุกสถาบันสมาชิกดําเนินการคัดชื่อบุคคลนั้นออกจากกลุม 

ผูมีสิทธิ์สอบในข้ันตอนตอไป หรือออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถามี) และ

สถาบันสมาชิกฯ จะคัดชื่อออกทันทีตามท่ีไดใหสัตยาบันกันไวแลว 
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4.  จํานวนรับ 90 คน  แบงเปน 

 4.1.1 กลุมแพทยเพ่ือชุมชน (CPIRD: Community Track)   จํานวน  70  คน 

พ้ืนท่ีการรับ จํานวนการรับ (คน) 

จังหวัดพิษณุโลก 8 

จังหวัดเพชรบูรณ 18 

จังหวัดพิจิตร 10 

จังหวัดอุตรดิตถ 5 

จังหวัดตาก 14 

จังหวัดสุโขทัย 15 
    

 4.1.2 กลุมลดความเหล่ือมลํ้า (CPIRD: Inclusive Track)    จํานวน  20  คน 

พ้ืนท่ีการรับ จํานวนการรับ (คน) 

จังหวัดพิษณุโลก 2 

จังหวัดเพชรบูรณ 6 

จังหวัดพิจิตร 3 

จังหวัดอุตรดิตถ 1 

จังหวัดตาก 4 

จังหวัดสุโขทัย 4 
  

 กรณี มีจํานวนผูผานเกณฑการคัดเลือกในจังหวัดนั้นๆ ไมครบตามจํานวนการรับขางตน  

1. ผูผานเกณฑการคัดเลือกในลําดับสํารองจากผูเขาสอบท้ังหมดจากทุกจังหวัด ท่ีมีคะแนนสูงสุด

จะไดรับสิทธิ์ในการเลือกรับโควตาในจังหวัดท่ีรับไดไมครบตามโควตาท่ีกําหนดกอน 

2. ผูมีคะแนนในลําดับถัดไปเลือกจังหวัดท่ีเหลือตอไป 

3. ท้ังนี้ จังหวัดท่ีผูผานการคัดเลือกในลําดับสํารองไดเลือกนั้น จะถือเปนจังหวัดปฏิบัติงานตาม

สัญญาภายหลังสําเร็จการศึกษา หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขจะมี

คําสั่งแตงตั้งตอไป 

4. กรณีท่ีรับกลุมลดความเหลื่อมล้ํา (CPIRD: Inclusive Track) ไดไมครบจํานวน จะดําเนินการรับ

กลุมแพทยเพ่ือชุมชน (CPIRD: Community Track) เขามาทดแทนจนครบตามโควตาท่ีไดรับ

จัดสรร   
  

5. องคประกอบในการคัดเลือกและเกณฑการตัดสินผล 

5.1  องคประกอบในการคัดเลือก  

     5.1.1 ผูสมัครจะตองสอบวิชาเฉพาะกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย และสอบ

ความถนัดท่ัวไป (GAT) และสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ในปการศึกษา 2561 เทานั้น 
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5.1.2 ผูสมัครจะตองยื่นคะแนน ดังตารางดานลางนี้  

คะแนนท่ีใช คาน้ําหนัก  เง่ือนไข 

1. คะแนนเฉลีย่สะสม (GPA 5 ภาคเรียน) 10% ท้ั งนี้  คะแนนแตละวิชาตองได 

ไมนอยกวา 30% และคะแนนรวม

ทุกรายวิชาตามสัดสวนท่ีกําหนด 

ตองไดไมนอยกวา 40% 

 

2.คะแนนทดสอบวิชาเฉพาะของกลุมสถาบันแพทยศาสตร 

แหงประเทศไทย 

30% 

3. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดท่ัวไป (GAT)  20% 

4. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาคณิตศาสตร (PAT 1) 10% 

5. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาวิทยาศาสตร (PAT 2) 30% 
 

ตัวอยางการคํานวณ ตัวอยางเชน  ผูสมัครมีคะแนน ดังนี้  GPA=3.80  GAT=250  PAT1=200  

PAT2=275  กสพท. = 280 

 การคํานวณคะแนน GPA 

 GPA 5 ภาคเรียน  =  เกรดท่ีได *100/4 

 คะแนน GPA   =  3.8*100/4 

     =  95 คะแนน 

 การคํานวณคะแนน  GAT/PAT   

  GAT/PAT    = 10*คาน้ําหนัก*คะแนนท่ีได/คะแนนเต็ม 

 คะแนน  GAT  = 10*20*250/300  =  166.66  คะแนน 

 คะแนน  PAT1  = 10*10*200/300  =    66.66  คะแนน 

 คะแนน  PAT2  = 10*30*275/300  =  275      คะแนน  

 คะแนน กสพท.    = 10*30*280/300  =  280      คะแนน 

 การคํานวณคะแนนรวม 

 คะแนนรวม  = คะแนน GPA + คะแนน GAT + คะแนน PAT1  

        + คะแนน PAT2 + คะแนน กสพท.  

     = 95 + 166.66 + 66.66 + 275 + 280  

     = 883.32 คะแนน 
 

 5.1.3 การพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาจากคะแนนของผูสมัคร จะตองเปนไปตามเกณฑขอ 

5.1.2 จึงจะมีสิทธิ์นําคะแนนของผูสมัครมาเรียงลําดับคะแนนจากมากท่ีสุดไปหาคะแนนนอยท่ีสุด ผูผานการ

คัดเลือกคือผูท่ีมีลําดับคะแนนสูงสุดตามจํานวนโควตาแตละจังหวัดท่ีกําหนด ท้ังนี้ ผูสมัครท่ีมีคะแนนไมครบ

ตามเกณฑท่ีกําหนดจะถูกตัดสิทธิ์ 

 5.1.4 หากมีผูผานการคัดเลือกตามเกณฑขางตนไมครบตามจํานวน ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และผลการพิจารณาถือเปนท่ีสุด 
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ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยอาจประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกนอยกวาท่ีประกาศรับหากคะแนนของผูสมัครไมถึง

เกณฑท่ีกําหนด 

 5.1.5 ผูท่ีผานการคัดเลือกจากการยื่นคะแนนจึงจะมีสิทธิ์ตรวจรางกายและสอบสัมภาษณ

ตามลําดับ 

 5.1.6 การตรวจรางกาย โดยจะทําการตรวจทางการแพทยเพ่ือพิจารณาความพรอมของ

สภาพรางกายตามคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะท่ีกําหนด 

 5.1.7 การสอบสัมภาษณ โดยจะสอบสัมภาษณเฉพาะผูสอบผานขอเขียนเพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสมในการรับเขาศึกษาและกรรมการฝายสอบสัมภาษณจะพิจารณา “รับ” หรือ “ไมรับ” รวมกับผล 

การตรวจรางกาย เพ่ือประกาศผลการพิจารณารับเขาศึกษาครั้งสุดทายตอไป 
 

6.  ตารางแสดงรหัส/หลักสูตร/องคประกอบ/คาน้ําหนัก และจํานวนรับ 
 

GPA 

(5 ภาคเรียน ) คาน้ําหนัก เกณฑขั้นต่ํา (% ) วิชา คาน้ําหนัก วิชา คาน้ําหนัก วิชา คาน้ําหนัก เกณฑขั้นต่ําแตละ คาน้ําหนัก เกณฑขั้นต่ําแตละ

(%) (%) (ถาม)ี (%) (%) (%) วิชา (% ) (ถาม)ี (%) วิชา (% ) (ถาม)ี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กลุมแพทยเพื่อชุมชน 71=30%

(CPIRD: Community Track)) 72=30%

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กลุมลดความเหลื่อมล้ํา 71=30%

(CPIRD: Inclusive Track)) 72=30%

รหัส หลักสูตร
GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-76) กสพท.(0-30%)

จํานวนรับ

02020900121 10 20 30% 71 10 72 30 30 30% 70

10 20 30% 71 10 72 30 30 30% 2002020900221

 
 

 

7.  ระเบียบการ 

ผูสมัครสามารถดาวนโหลดระเบียบการผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดท่ีเว็บไซต 

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

8. การสมัคร / อัตราคาธรรมเนียมการสมัคร   500   บาท 

 8.1 ขอปฏิบัติสําหรับผูสมัคร 

        8.1.1 มหาวิทยาลัยนเรศวรใหผูประสงคจะสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถเลือก

คณะ/สาขาวิชาได ไม เกิน  1 อันดับ  และจะตองเลือกระหวางกลุมแพทย เพ่ือชุมชน (CPIRD: 

Community Track) หรือกลุมลดความเหล่ือมลํ้า (CPIRD: Inclusive Track) เพียงอยางใดอยางหนึ่ง

เทานั้น 

        8.1.2 ผูสมัครจะตองตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑการรับเขาศึกษาในคณะ/สาขาวิชา

ท่ีประสงคจะสมัคร เขาศึกษาท่ีไดกําหนดไวกอนการสมัคร หากมหาวิทยาลัยพบวา ผูสมัครมีคุณสมบัติไมตรง

ตามท่ีกําหนดไวจะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษา  

               8.1.3 ผูสมัครจะตองสมัครผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดท่ีเว็บไซด 

 http://www.admission.nu.ac.th ระหวางวันท่ี 22 - 28 ธันวาคม 2560 โดยกรอกรายละเอียดตาม

แบบฟอรมใหครบถวนแลวสั่งพิมพใบสมัครพรอมติดรูปถายในชองท่ีกําหนด 
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8.1.4  ใหผูสมัครนําใบสมัคร, หลักฐานประกอบการสมัคร (ตามขอ 9) และเงินคาสมัคร  

500 บาท ยื่นหลักฐานการสมัครใหกับอาจารยแนะแนวโรงเรียน (ผูรับผิดชอบการรับสมัคร)      

      
 8.2  ขอปฏิบัติสําหรับอาจารยแนะแนวโรงเรียน (ผูรับผิดชอบการรับสมัคร) 

        8.2.1  โรงเรียนรวบรวมใบสมัคร และตรวจสอบความถูกตองหลักฐานการสมัคร (ตามขอ 9)  

โดยการเรียงใบสมัครตามเลขประจําตัวผูสมัครจากนอยไปหามาก 

 8.2.2  โรงเรียนเขาไปท่ีเว็บไซต   http://www.admission.nu.ac.th ไปท่ี เมนู  “สําหรับ

เจาหนาท่ี/อาจารยผูบริหารโรงเรียน” ล็อกอินเขาระบบโดยใช USER/PASSWORD ท่ีมหาวิทยาลัยออกให 

 8.2.3  เม่ือเขาระบบไดแลวปฏิบัติดังนี้ 

     1.  ปรับสถานะการชําระเงินของผูสมัครและบันทึกผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA  

5 ภาคเรียนตามเลขประจําตัวผูสมัคร  

2.  พิมพรายชื่อผูสมัครพรอมผล GPA 5 ภาคเรียน จากระบบและตรวจสอบความ

ถูกตองกับใบสมัคร 

3.  พิมพใบชําระเงินจากระบบ (โดยจะออกเปนยอดรวมของผูสมัครท้ังหมดและ 

หักคาตอบแทนแลว)  เพ่ือนําไปชําระเงินผานธนาคารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ขอใหโรงเรียนชําระเงิน

ระหวางวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันท่ี 5 มกราคม 2561    

 8.2.4  โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและหลักฐานการสมัครสงใหมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1. ใบสมัคร พรอมหลักฐานการสมัคร (ตามขอ 9)   

2. รายชื่อท่ีพิมพจากระบบ (ตามขอ 8.2.3 ขอ2)  ประทับตราโรงเรียนและลงนาม 

3. หลักฐานการชําระเงินคาสมัครผานธนาคาร  (ใบโอนเงินฉบับจริง) 

4. โรงเรียนดาวนโหลดแบบฟอรมใบสําคัญรับเงินไดท่ี

http://www.admission.nu.ac.th และกรอกขอมูลคาตอบแทนการสมัครในใบสําคัญรับเงินเซ็นช่ือ

ผูรับเงิน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) และขอใหชวยตรวจสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนตองไมหมดอายุ 

8.2.5  โรงเรียนรวบรวมเอกสารการสมัคร (ตามขอ 8.2.4)  และจัดทําหนังสือนําสงถึง  

หนวยรับเขาศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 65000 ไมเกินวันท่ี  12  มกราคม  2561   

โดยยึดวันท่ีประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 
 

9.  หลักฐานประกอบการสมัคร 

 9.1  ใบสมัครท่ีกรอกรายละเอียดผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

 9.2  ใบแสดงผลการเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน  จํานวน 1 ฉบบั 

 9.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)  จํานวน  1  ฉบับ 

http://www.admission.nu.ac.th/
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9.4  สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร และบิดาหรือมารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย (พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน อยางละ 1 ฉบับ 
 

ท้ังนี้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครขาดคุณสมบัติจนเปนเหตุไมสามารถสมัครสอบ

คัดเลือกไดหรือหมดสิทธิ์ในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครสอบ 
 

10. ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกมีสิทธิ์เขารับการตรวจรางกาย และสอบสัมภาษณ  

   มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือก   โดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีเว็บไซต 

http://www.admission.nu.ac.th  วันท่ี  18  เมษายน   2561 
 

11.  ตรวจรางกาย  ณ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

วันท่ี  24  เมษายน  2561 
 

12.  สอบสัมภาษณ    

 วันท่ี  26  เมษายน  2561 
 

13. ประกาศรายช่ือผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษา  

วันท่ี  27  เมษายน   2561 

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษา โดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

ท่ีเว็บไซด http://www.admission.nu.ac.th  
 

14. มหาวิทยาลัยสงรายช่ือผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย เพ่ือตัดสิทธิ์ 

     เคลียริ่งเฮาส (Clearing House) 

วันท่ี  30  เมษายน   2561 
 

15. ผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส (Clearing House) 

วันท่ี  3-6  พฤษภาคม   2561 
 

16.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

 วันท่ี  8  พฤษภาคม  2561 
 

17. ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา   

        17.1 ผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ใหดําเนินการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา และ

พิ ม พ ใบ ชํ า ร ะ ค า ธ ร ร ม เนี ย ม ก า ร ศึ ก ษ า   ผ า น ร ะ บ บ เค รื อ ข า ย อิ น เท อ ร เน็ ต ท่ี เว็ บ ไซ ต 

http://www.admission.nu.ac.th  ระหวางวันท่ี  10-20  พฤษภาคม  2561 และใหนําไปชําระเงินผาน

เคานเตอรธนาคารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

http://www.admission/
http://www.admission/
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17.2  พิมพใบกําหนดการยื่นหลักฐานรายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับ

ปริญญาตรี ระบบ  รับตรง (โควตา), โครงการพิเศษตางๆ และโครงการผลิตแพทยแนวใหมเพ่ือชาวชนบท 

ประจําปการศึกษา 2561 
 

18.  รายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนิสิต, แสดงคุณวุฒิ และผลคะแนนสอบ O-NET   

 วันท่ี  26-29  กรกฎาคม  2561 
 

19. เปดภาคเรียนตน ปการศึกษา 2561 

 วันท่ี  14  สิงหาคม  2561 
 

20. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 ผูผานการคัดเลือกใหเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทยเพ่ือประเทศไทย 

ในชั้นปท่ี  1 – 3 จะเรียนรายวิชาระดับเตรียมแพทย และปรีคลินิก (Pre-clinic) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สําหรับในชั้นป ท่ี 4 – 6 จะเรียนรายวิชาระดับคลินิก (Clinic) ณ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุตรดิตถ 
 

21. เง่ือนไขหลังสําเร็จการศึกษา 

 เม่ือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแลว จะตองเขารับราชการ หรือทํางาน หรือเขารับ

การฝกอบรมเพ่ิมเติมตามคําสั่งของกระทรวงสาธารณสุขเปนเวลาไมนอยกวา 3 ปติดตอกัน หากไมยินยอมรับ

ราชการ หรือทํางาน หรือเขารับการฝกอบรมภายในเวลาท่ีกําหนดตามคําสั่งดังกลาว จะตองชดใชใหแก

กระทรวงสาธารณสุขเปนจํานวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) 

 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   11   กรกฎาคม  พุทธศักราช   2560 

     

            

                                

              (รองศาสตราจารย ดร.รสริน  วองวิไลรัตน) 

                      รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

               อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  


	ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
	เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
	ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย  กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) และ กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)
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