"แก้ไขเปลี่ยนแปลง"
ปฏิทิน (รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตา)
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
กลุม่ แพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) และ กลุม่ ลดความเหลือ่ มลา (Inclusive Track)
ประจาปีการศึกษา 2561
ลาดับ
1
2

วัน/เดือน/ปี ทีด่ าเนินการ
เดิม
เปลี่ยนแปลงเป็น

รายการ
ประชุมชี้แจงผู้บริหาร, อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน/สถาบัน
2.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th

18 สิงหาคม 2560
21 สิงหาคม 2560 ถึง
28 ธันวาคม 2560
22-28 ธันวาคม 2560

18 สิงหาคม 2560
21 สิงหาคม 2560 ถึง
10 มกราคม 2561
4-10 มกราคม 2561

22-28 ธันวาคม 2560

4-10 มกราคม 2561

22 ธันวาคม 2560 ถึง
5 มกราคม 2561
22 ธันวาคม 2560 ถึง
5 มกราคม 2561
22 ธันวาคม 2560 ถึง
12 มกราคม 2561
18 เมษายน 2561
24-25 เมษายน 2561
26 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561

4-15 มกราคม 2561

12 เมษายน 2561
19-20 เมษายน 2561
21 เมษายน 2561
25 เมษายน 2561

30 เมษายน 2561

30 เมษายน 2561

12 ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)

3-6 พฤษภาคม 2561

3-6 พฤษภาคม 2561

13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา

8 พฤษภาคม 2561

8 พฤษภาคม 2561

2.2 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet
ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th
3 ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครที่โรงเรียนพร้อม
ชาระเงินค่าสมัคร 500 บาท
4 โรงเรียนกรอกผลการเรียน (GPA) 5 ภาคเรียน ผ่านระบบเครือข่าย Internet
และส่งผลการเรียน (GPA) 5 ภาคเรียน ให้มหาวิทยาลัย
5 โรงเรียนพิมพ์ใบชาระเงินจากระบบ และนาไปชาระเงินผ่านธนาคาร
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6 โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและเอกสารการสมัครส่งให้มหาวิทยาลัย
ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
8 ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
9 สอบสัมภาษณ์
10 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งสุดท้าย
11 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้สมาคมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย
เพื่อตัดสิทธิเ์ คลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)

4-15 มกราคม 2561
4-19 มกราคม 2561

14 ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
10-20 พฤษภาคม 2561 10-20 พฤษภาคม 2561
15 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต / แสดงคุณวุฒิ และ ผลคะแนนสอบ O-NET 26-29 กรกฎาคม 2561 26-29 กรกฎาคม 2561
16 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
14 สิงหาคม 2561
14 สิงหาคม 2561
หมายเหตุ : กาหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทยเพิ่มแหงประเทศไทย
กลุมแพทยเพื่อชุมชน (Community Track) และ กลุมลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Track)
ประจําปการศึกษา 2561
__________________________________
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จะดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเพื่ อ เข า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปการศึกษา 2561 ในลักษณะการ
จัดสรรจํานวนรับใหแกนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ ผูที่สมัครสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาในระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทยเพิ่มแหง
ประเทศไทย กลุ มแพทย เพื่ อชุ ม ชน (Community Track) และ กลุ มลดความเหลื่ อมล้ํ า (Inclusive
Track) ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561 แล ว จะไม ส ามารถสมั ค รสอบคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาในระบบรั บ ตรง
(โควตา) ของคณะอื่นได โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหโอกาสการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร แกนักเรียนที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือที่อยูในเขตสงเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.2 เพื่อชวยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของภูมิภาคในเขตภาคเหนือและประเทศชาติ
2. กลุมเปาหมาย
2.1 กลุมบุคคล ไดแก
2.1.1 นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2554
2.1.2 นักศึกษาผูใหญที่กําลังศึกษาในปการศึกษาสุดทายของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนใน
โครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทชั้นเรียน
2.1.3 ผู ที ่กํ า ลัง ศึก ษาในชั ้น เรีย นปก ารศึก ษาสุด ทา ยของการจัด การเรีย นการสอนใน
สถานศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
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2.2 โรงเรียน/สถานศึกษา ไดแก โรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตภาคเหนือ ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย
เชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา นาน แพร กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก
เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี
3. คุณสมบัติของผูสมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
1. เปน ผูอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย และเปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ตองเปน ผูที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ หรือเป นนักศึกษาผูใหญที่กําลัง
ศึกษาในปการศึกษาสุดทายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ตองมีคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว า ด ว ย การดํ า เนิ น งานการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นสายสามั ญ ศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ 3)
พุทธศักราช 2544 หรือกําลังศึกษาในชั้นเรียนปการศึกษาสุดทายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึ ก ษา โดยโรงเรี ย นหรื อ สถานศึ ก ษาที่ ตั้ ง อยู ใ นเขตภาคเหนื อ ได แ ก จั ง หวั ด เชี ย งราย เชี ย งใหม
แม ฮ องสอน ลํ า พู น ลํ าปาง พะเยา น า น แพร กํ า แพงเพชร ตาก นครสวรรค พิ จิ ต ร พิ ษ ณุ โลก
เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี
3. เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง ไมเปนผูทุพพลภาพ ไรความสามารถ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
และไม เ ป น โรคติ ด ต อ ร า ยแรงอั น เป น อุ ป สรรคต อ การศึ ก ษา เช น โรคเรื้ อ น วั ณ โรคในระยะอั น ตราย
โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการ นารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง
4. เปนผูที่มีผูรับรองวาสามารถชําระเงินคาบํารุง และคาธรรมเนียมการศึกษาได
5. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตในกรณีความผิดอันกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ
6. เปนผูที่มีคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) จัดสอบเดือนกุมภาพันธ 2561
7. เมื่ อ สิ้ น ป ก ารศึ ก ษา 2560 แล ว นั ก เรี ย นต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6
ตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด และนักเรียนจะตองเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
และนําผลการสอบที่ไดมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย
8. มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ผูมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ Clearing – house
9. เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย และรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียน
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลว หรือที่จะมีตอไปโดย
เครงครัดทุกประการ
10. เมื่อเขาศึกษาเปนนิสิตชั้นปที่ 1 จะตองพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเทานั้น
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3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
3.2.1 กลุมแพทยเพื่อชุมชน (CPIRD: Community Track)
1. เปนผูมีสัญชาติไทย
2. ผู ส มั ค รต อ งมี ภู มิ ลํ า เนา และบิ ด าหรื อ มารดาหรื อ ผู ป กครองตามกฎหมาย ต อ งมี
ภูมิลําเนาอยูใน 6 จังหวัด (พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ) ตอเนื่องไมนอยกวา
5 ป จนถึงวันสุดทายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบานเปนหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เปนขาราชการ
ตองโยกยายใหมีเอกสารยืนยันการโยกยาย)
3. เปนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 โดยกําลังศึกษาชั้นปที่ 6
หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา ในโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ไดแก
เชียงราย เชียงใหม นาน พะเยา แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ ตาก
สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี
4. ตองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ ของรัฐไดหลังจาก
จบการศึกษาแลว โดยตองสามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือสัญญาปลายเปดกับรัฐบาลตามระเบียบ
และเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
5. ต องมี สุ ขภาพสมบู รณ แข็ งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิ การ
อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังตอไปนี้
5.1 มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอื่น เชน
โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality
disorders) ชนิ ด antisocial personality disorders หรื อ borderline personality disorders รวมถึ ง
ปญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.2 เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือ
สงผลใหเกิดความพิการอยางถาวร อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
5.3 เปน โรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุป สรรคตอการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต อ
ตนเอง ตอผูปวย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.4 มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.5 มีความผิดปกติในการไดยินทั้งสองขาง โดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยที่ความถี่ 5002,000 เฮิ ร ตซ สู งกว า 40 เดซิ เบล และความสามารถในการแยกแยะคํ าพู ด (speech discrimination
score) น อยกวารอยละ 70 จากความผิ ดปกติ ของประสาทและเซลลป ระสาทการไดยิน (sensorineural
hearing loss) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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5.6 มี ค วามผิ ด ปกติ ในการเห็ น ภาพ และคณะกรรมการแพทย ผู ต รวจรางกายของ
สถาบันนั้น ๆ เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีระดับ
การมองเห็นในตาขางดี เมื่อแกไขดวยแวนสายตาแลว แยกวา 6/12 หรือ 20/40
5.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไว และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกาย
ของสถาบันนั้น ๆ เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ทั้งนี้สําหรับปญหาสุขภาพหรือโรคในขอ 5 หรือคุณสมบัติอื่นใดนอกเหนือจากประกาศ
ฉบับนี้ ใหคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตรเปนผูพิจารณา และผลการพิจารณาถือเปนที่สุด
6. หากปรากฏภายหลังวาผูส มัครขาดคุณ สมบั ติขอใด ขอหนึ่ง หรือให ขอมูล อันเป นเท็ จ
หรือจงใจปกปดขอมูล ใหถือวาเปนการแจงเท็จ ทําใหสวนราชการเสียหาย ผูนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก
ครั้งนี้ และแมวาจะไดรับการสงชื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเปนนิสิต
7. ในกรณีผูสอบผานไดลงนามทําสัญญาการเขาศึกษากับสถาบันเรียบรอยแลว สถาบันจะ
สงชื่ อ นามสกุ ล และเลขที่ บั ตรประจํ าตั วประชาชนของบุ คคลนั้น ไปยังสํานักงานเลขาธิการกลุมสถาบั น
แพทยศาสตร แ ห งประเทศไทย เพื่ อ ส งให ทุ ก สถาบั น สมาชิ ก ดํ า เนิ น การคั ด ชื่ อ บุ ค คลนั้ น ออกจากกลุ ม
ผูมีสิทธิ์สอบในขั้นตอนตอไป หรือออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถามี) และ
สถาบันสมาชิกฯ จะคัดชื่อออกทันทีตามที่ไดใหสัตยาบันกันไวแลว
3.2.2 กลุมลดความเหลื่อมล้ํา (CPIRD: Inclusive Track)
1. เปนผูมีสัญชาติไทย
2. ผู ส มั ค รต อ งมี ภู มิ ลํ า เนา และบิ ด าหรื อ มารดาหรื อ ผู ป กครองตามกฎหมาย ต อ งมี
ภูมิลําเนาอยูใน 6 จังหวัด (พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ) ตอเนื่องไมนอยกวา
5 ป จนถึงวันสุดทายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบานเปนหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เปนขาราชการ
ตองโยกยายใหมีเอกสารยืนยันการโยกยาย) และตองไมอยูในเขตอําเภอเมือง ยกเวนจังหวัดเพชรบูรณ
และจังหวัดตาก หากไมสามารถรับนักเรียนที่มีภูมิลําเนานอกเขตอําเภอเมืองไดครบตามจํานวนที่กําหนด
สามารถรับนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตอําเภอเมืองของ 2 จังหวัดดังกลาวได
3. เปนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 โดยกําลังศึกษาชั้นปที่ 6
หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา ในโรงเรียนที่ตั้งอยูใน 6 จังหวัด (พิษณุโลก พิจิตร
เพชรบูรณ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ)
4. ตองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ ของรัฐไดหลังจาก
จบการศึกษาแลว โดยตองสามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือสัญญาปลายเปดกับรัฐบาลตามระเบียบ
และเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
5. ตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอัน
เปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังตอไปนี้
5.1 มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอื่น เชน
โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality
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disorders) ชนิ ด antisocial personality disorders หรื อ borderline personality disorders รวมถึ ง
ปญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.2 เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือ
สงผลใหเกิดความพิการอยางถาวร อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
5.3 เปน โรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุป สรรคตอการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต อ
ตนเอง ตอผูปวย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.4 มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.5 มีความผิดปกติในการไดยินทั้งสองขาง โดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยที่ความถี่ 5002,000 เฮิ ร ตซ สู งกว า 40 เดซิ เบล และความสามารถในการแยกแยะคํ าพู ด (speech discrimination
score) น อยกวารอยละ 70 จากความผิ ดปกติ ของประสาทและเซลลป ระสาทการไดยิน (sensorineural
hearing loss) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.6 มี ค วามผิ ด ปกติ ในการเห็ น ภาพ และคณะกรรมการแพทย ผู ต รวจรางกายของ
สถาบันนั้น ๆ เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีระดับ
การมองเห็นในตาขางดี เมื่อแกไขดวยแวนสายตาแลว แยกวา 6/12 หรือ 20/40
5.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไว และคณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกาย
ของสถาบันนั้น ๆ เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ทั้งนี้สําหรับปญหาสุขภาพหรือโรคในขอ 5 หรือคุณสมบัติอื่นใดนอกเหนือจากประกาศ
ฉบับนี้ ใหคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตรเปนผูพิจารณา และผลการพิจารณาถือเปนที่สุด
6. หากปรากฏภายหลังวาผูส มัครขาดคุ ณสมบั ติขอใด ขอหนึ่ง หรือให ขอมูลอั นเปนเท็จ
หรือจงใจปกปดขอมูล ใหถือวาเปนการแจงเท็จ ทําใหสวนราชการเสียหาย ผูนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก
ครั้งนี้ และแมวาจะไดรับการสงชื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเปนนิสิต
7. ในกรณีผูสอบผานไดลงนามทําสัญญาการเขาศึกษากับสถาบันเรียบรอยแลว สถาบันจะ
สงชื่ อ นามสกุ ล และเลขที่ บั ตรประจํ าตั วประชาชนของบุ คคลนั้น ไปยังสํานักงานเลขาธิการกลุมสถาบั น
แพทยศาสตร แ ห งประเทศไทย เพื่ อ ส งให ทุ ก สถาบั น สมาชิ ก ดํ า เนิ น การคั ด ชื่ อ บุ ค คลนั้ น ออกจากกลุ ม
ผูมีสิทธิ์สอบในขั้นตอนตอไป หรือออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถามี) และ
สถาบันสมาชิกฯ จะคัดชื่อออกทันทีตามที่ไดใหสัตยาบันกันไวแลว
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4. จํานวนรับ 90 คน แบงเปน
4.1.1 กลุมแพทยเพื่อชุมชน (CPIRD: Community Track) จํานวน 70 คน
พื้นที่การรับ
จํานวนการรับ (คน)
จังหวัดพิษณุโลก
8
จังหวัดเพชรบูรณ
18
จังหวัดพิจิตร
10
จังหวัดอุตรดิตถ
5
จังหวัดตาก
14
จังหวัดสุโขทัย
15
4.1.2 กลุมลดความเหลื่อมล้ํา (CPIRD: Inclusive Track) จํานวน 20 คน
พื้นที่การรับ
จํานวนการรับ (คน)
จังหวัดพิษณุโลก
2
จังหวัดเพชรบูรณ
6
จังหวัดพิจิตร
3
จังหวัดอุตรดิตถ
1
จังหวัดตาก
4
จังหวัดสุโขทัย
4
กรณี มีจํานวนผูผานเกณฑการคัดเลือกในจังหวัดนั้นๆ ไมครบตามจํานวนการรับขางตน
1. ผูผานเกณฑการคัดเลือกในลําดับสํารองจากผูเขาสอบทั้งหมดจากทุกจังหวัด ที่มีคะแนนสูงสุด
จะไดรับสิทธิ์ในการเลือกรับโควตาในจังหวัดที่รับไดไมครบตามโควตาที่กําหนดกอน
2. ผูมีคะแนนในลําดับถัดไปเลือกจังหวัดที่เหลือตอไป
3. ทั้งนี้ จังหวัดที่ผูผานการคัดเลือกในลําดับสํารองไดเลือกนั้น จะถือเปนจังหวัดปฏิบัติงานตาม
สัญญาภายหลังสําเร็จการศึกษา หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะมี
คําสั่งแตงตั้งตอไป
4. กรณีที่รับกลุมลดความเหลื่อมล้ํา (CPIRD: Inclusive Track) ไดไมครบจํานวน จะดําเนินการรับ
กลุมแพทยเพื่อชุมชน (CPIRD: Community Track) เขามาทดแทนจนครบตามโควตาที่ไดรับ
จัดสรร
5. องคประกอบในการคัดเลือกและเกณฑการตัดสินผล
5.1 องคประกอบในการคัดเลือก
5.1.1 ผูสมัครจะตองสอบวิชาเฉพาะกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย และสอบ
ความถนัดทั่วไป (GAT) และสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ในปการศึกษา 2561 เทานั้น
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5.1.2 ผูสมัครจะตองยื่นคะแนน ดังตารางดานลางนี้
คะแนนที่ใช
คาน้ําหนัก
1. คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPA 5 ภาคเรียน)
10%
2.คะแนนทดสอบวิ ช าเฉพาะของกลุ ม สถาบั น แพทยศาสตร 30%
แหงประเทศไทย
3. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
20%
4. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาคณิตศาสตร (PAT 1)
10%
5. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาวิทยาศาสตร (PAT 2) 30%

เงื่อนไข
ทั้ ง นี้ คะแนนแต ล ะวิ ช าต อ งได
ไมนอยกวา 30% และคะแนนรวม
ทุกรายวิช าตามสั ดสว นที่กํ าหนด
ตองไดไมนอยกวา 40%

ตัวอยางการคํานวณ ตัวอยางเชน ผูสมัครมีคะแนน ดังนี้ GPA=3.80 GAT=250 PAT1=200
PAT2=275 กสพท. = 280
การคํานวณคะแนน GPA
GPA 5 ภาคเรียน
= เกรดที่ได *100/4
คะแนน GPA
= 3.8*100/4
= 95 คะแนน
การคํานวณคะแนน GAT/PAT
GAT/PAT
= 10*คาน้ําหนัก*คะแนนที่ได/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 จึงจะมีสิทธิ์นําคะแนนของผูสมัครมาเรียงลําดับคะแนนจากมากที่สุดไปหาคะแนนนอยที่สุด ผูผานการ
คัดเลือกคือผูที่มีลําดับคะแนนสูงสุดตามจํานวนโควตาแตละจังหวัดที่กําหนด ทั้งนี้ ผูสมัครที่มีคะแนนไมครบ
ตามเกณฑที่กําหนดจะถูกตัดสิทธิ์
5.1.4 หากมีผูผานการคัดเลือกตามเกณฑขางตนไมครบตามจํานวน ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และผลการพิจารณาถือเปนที่สุด
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกนอยกวาที่ประกาศรับหากคะแนนของผูสมัครไมถึง
เกณฑที่กําหนด
5.1.5 ผูที่ผานการคัดเลือกจากการยื่นคะแนนจึงจะมีสิทธิ์ตรวจรางกายและสอบสัมภาษณ
ตามลําดับ
5.1.6 การตรวจรางกาย โดยจะทําการตรวจทางการแพทยเพื่อพิจารณาความพรอมของ
สภาพรางกายตามคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะที่กําหนด
5.1.7 การสอบสัมภาษณ โดยจะสอบสัมภาษณเฉพาะผูสอบผานขอเขียนเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการรับเขาศึกษาและกรรมการฝายสอบสัมภาษณจะพิจารณา “รับ” หรือ “ไมรับ” รวมกับผล
การตรวจรางกาย เพื่อประกาศผลการพิจารณารับเขาศึกษาครั้งสุดทายตอไป
6. ตารางแสดงรหัส/หลักสูตร/องคประกอบ/คาน้ําหนัก และจํานวนรับ
รหัส

หลักสูตร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กลุมแพทยเพื่อชุมชน
(CPIRD: Community Track))
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กลุมลดความเหลื่อมล้ํา
02020900221
(CPIRD: Inclusive Track))
02020900121

GPA

GAT (รหัส 85)

PAT (รหัส 71-76)

(5 ภาคเรียน) คาน้ําหนัก เกณฑขั้นต่ํา (%) วิชา คาน้ําหนัก

วิชา คาน้ําหนัก

(%)

(%)

(ถามี)

(%)

(%)

10

20

30%

71

10

72

30

10

20

30%

71

10

72

30

กสพท.(0-30%)

วิชา คาน้ําหนัก เกณฑขั้นต่ําแตละ คาน้ําหนัก เกณฑขั้นต่ําแตละ
(%)

วิชา (%) (ถามี)

71=30%
72=30%
71=30%
72=30%

จํานวนรับ

(%)

วิชา (%) (ถามี)

30

30%

70

30

30%

20

7. ระเบียบการ
ผูสมัครสามารถดาวนโหลดระเบียบการผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดที่เว็บไซต
http://www.admission.nu.ac.th
8. การสมัคร / อัตราคาธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
8.1 ขอปฏิบตั ิสําหรับผูสมัคร
8.1.1 มหาวิทยาลัย นเรศวรใหผู ป ระสงคจ ะสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถเลื อก
คณ ะ/สาขาวิ ช าได ไ ม เ กิ น 1 อั น ดั บ และจะต อ งเลื อ กระหว า งกลุ ม แพทย เ พื่ อ ชุ ม ชน (CPIRD:
Community Track) หรือกลุมลดความเหลื่อมล้ํา (CPIRD: Inclusive Track) เพียงอยางใดอยางหนึ่ง
เทานั้น
8.1.2 ผูสมัครจะตองตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑการรับเขาศึกษาในคณะ/สาขาวิชา
ที่ประสงคจะสมัคร เขาศึกษาที่ไดกําหนดไวกอนการสมัคร หากมหาวิทยาลัยพบวา ผูสมัครมีคุณสมบัติไมตรง
ตามที่กําหนดไวจะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษา
8.1.3 ผูสมัครจะตองสมัครผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดที่เว็บไซด
http://www.admission.nu.ac.th ระหว า งวั น ที่ 22 - 28 ธั น วาคม 2560 โดยกรอกรายละเอี ย ดตาม
แบบฟอรมใหครบถวนแลวสั่งพิมพใบสมัครพรอมติดรูปถายในชองที่กําหนด
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8.1.4 ให ผู ส มั ค รนํ าใบสมั ค ร, หลั ก ฐานประกอบการสมั คร (ตามขอ 9) และเงิน ค าสมั ค ร
500 บาท ยื่นหลักฐานการสมัครใหกับอาจารยแนะแนวโรงเรียน (ผูรับผิดชอบการรับสมัคร)
8.2 ขอปฏิบัติสําหรับอาจารยแนะแนวโรงเรียน (ผูรับผิดชอบการรับสมัคร)
8.2.1 โรงเรียนรวบรวมใบสมัคร และตรวจสอบความถูกตองหลักฐานการสมัคร (ตามขอ 9)
โดยการเรียงใบสมัครตามเลขประจําตัวผูสมัครจากนอยไปหามาก
8.2.2 โรงเรี ย นเข า ไปที่ เ ว็ บ ไซต http://www.admission.nu.ac.th ไปที่ เ มนู “สํ า หรั บ
เจาหนาที่/อาจารยผูบริหารโรงเรียน” ล็อกอินเขาระบบโดยใช USER/PASSWORD ที่มหาวิทยาลัยออกให
8.2.3 เมื่อเขาระบบไดแลวปฏิบัติดังนี้
1. ปรับสถานะการชําระเงินของผูสมัครและบันทึกผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA
5 ภาคเรียนตามเลขประจําตัวผูสมัคร
2. พิมพรายชื่อผูสมัครพรอมผล GPA 5 ภาคเรียน จากระบบและตรวจสอบความ
ถูกตองกับใบสมัคร
3. พิมพใบชําระเงินจากระบบ (โดยจะออกเปนยอดรวมของผูสมัครทั้งหมดและ
หักคาตอบแทนแลว) เพื่อนําไปชําระเงินผานธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ขอใหโรงเรียนชําระเงิน
ระหวางวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561
8.2.4 โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและหลักฐานการสมัครสงใหมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ใบสมัคร พรอมหลักฐานการสมัคร (ตามขอ 9)
2. รายชื่อที่พิมพจากระบบ (ตามขอ 8.2.3 ขอ2) ประทับตราโรงเรียนและลงนาม
3. หลักฐานการชําระเงินคาสมัครผานธนาคาร (ใบโอนเงินฉบับจริง)
4. โรงเรียนดาวนโหลดแบบฟอรมใบสําคัญรับเงินไดที่
http://www.admission.nu.ac.th และกรอกขอมูลคาตอบแทนการสมัครในใบสําคัญรับเงินเซ็นชื่อ
ผูรับเงิน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) และขอใหชวยตรวจสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนตองไมหมดอายุ
8.2.5 โรงเรียนรวบรวมเอกสารการสมัคร (ตามขอ 8.2.4) และจัดทําหนังสือนําสงถึง
หนวยรับเขาศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ไมเกินวันที่ 12 มกราคม 2561
โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ
9. หลักฐานประกอบการสมัคร
9.1 ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
9.2 ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน จํานวน 1 ฉบับ
9.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน 1 ฉบับ
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9.4 สํ าเนาทะเบี ย นบ านของผูส มัคร และบิ ดาหรือมารดา หรือผูป กครองตามกฎหมาย (พร อม
รับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน อยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครขาดคุณสมบัติจนเปนเหตุไมสามารถสมัครสอบ
คัดเลือกไดหรือหมดสิทธิ์ในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครสอบ
10. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกมีสิทธิ์เขารับการตรวจรางกาย และสอบสัมภาษณ
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือก โดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต
http://www.admission.nu.ac.th วันที่ 18 เมษายน 2561
11. ตรวจรางกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 เมษายน 2561
12. สอบสัมภาษณ
วันที่ 26 เมษายน 2561
13. ประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษา
วันที่ 27 เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษา โดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ที่เว็บไซด http://www.admission.nu.ac.th
14. มหาวิทยาลัยสงรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกใหสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์
เคลียริ่งเฮาส (Clearing House)
วันที่ 30 เมษายน 2561
15. ผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส (Clearing House)
วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561
16. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
วันที่ 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 ที่ เว็ บ ไซ ต
http://www.admission.nu.ac.th ระหวางวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2561 และใหนําไปชําระเงินผาน
เคานเตอรธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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17.2 พิ ม พ ใบกํ า หนดการยื่ น หลักฐานรายงานตั วขึ้ น ทะเบี ย นนิ สิต มหาวิท ยาลั ย นเรศวร ระดั บ
ปริญญาตรี ระบบ รับตรง (โควตา), โครงการพิเศษตางๆ และโครงการผลิตแพทยแนวใหมเพื่อชาวชนบท
ประจําปการศึกษา 2561
18. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต, แสดงคุณวุฒิ และผลคะแนนสอบ O-NET
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561
19. เปดภาคเรียนตน ปการศึกษา 2561
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
20. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ผูผานการคัดเลือกใหเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทยเพื่อประเทศไทย
ในชั้นปที่ 1 – 3 จะเรียนรายวิชาระดับเตรียมแพทย และปรีคลินิก (Pre-clinic) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สํ า หรั บ ในชั้ น ป ที่ 4 – 6 จะเรี ย นรายวิ ช าระดั บ คลิ นิ ก (Clinic) ณ ศู น ย แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุตรดิตถ
21. เงื่อนไขหลังสําเร็จการศึกษา
เมื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแลว จะตองเขารับราชการ หรือทํางาน หรือเขารับ
การฝกอบรมเพิ่มเติมตามคําสั่งของกระทรวงสาธารณสุขเปนเวลาไมนอยกวา 3 ปติดตอกัน หากไมยินยอมรับ
ราชการ หรือทํางาน หรือเขารับ การฝกอบรมภายในเวลาที่ กําหนดตามคํ าสั่งดังกลาว จะต องชดใชใหแก
กระทรวงสาธารณสุขเปนจํานวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

(รองศาสตราจารย ดร.รสริน วองวิไลรัตน)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

