ปฏิทิน (รอบที่ 2 กำรรับนักศึกษำแบบโควตำ)
กำรรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยนเรศวร ระดับปริญญำตรี
ระบบรับตรง (โควตำ) หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
กลุม่ แพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) และ กลุม่ ลดควำมเหลือ่ มลำ (Inclusive Track)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ลำดับ
1

รำยกำร
1.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th
1.2 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th

2
3
4

ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครที่โรงเรียนพร้อมชาระเงินค่าสมัคร 500 บาท
โรงเรียนกรอกผลการเรียน (GPA) 5 ภาคเรียน ผ่านระบบเครือข่าย Internet
และส่งผลการเรียน (GPA) 5 ภาคเรียน ให้มหาวิทยาลัย
โรงเรียนพิมพ์ใบชาระเงินจากระบบ และนาไปชาระเงินฝ่านธนาคารที่มหาวิทยาลัยกาหนด

5

โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและเอกสารการสมัครส่งให้มหาวิทยาลัยด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งสุดท้าย
10 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
6
7
8
9

วัน/เดือน/ปี
21 สิงหาคม 2560 ถึง
28 ธันวาคม 2560
22-28 ธันวาคม 2560
22-28 ธันวาคม 2560
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 เมษายน 2561
26 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561
30 เมษายน 2561

เพื่อตัดสิทธิเ์ คลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)
11 ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)

3--6 พฤษภาคม 2561

12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา

8 พฤษภาคม 2561

13 ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

10-20 พฤษภาคม 2561

14 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต / แสดงคุณวุฒิ และ ผลคะแนนสอบ O-NET
15 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

26-29 กรกฎาคม 2561
14 สิงหาคม 2561

หมำยเหตุ : กาหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) และ กลุ่มลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Track)
ประจ้าปีการศึกษา 2561
__________________________________
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจาปีการศึกษา 2561 ในลักษณะการ
จัดสรรจานวนรับให้แก่นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ ผู้ที่สมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มแพทย์เพื่ อชุม ชน (Community Track) และ กลุ่มลดความเหลื่อมล้า (Inclusive
Track) ประจ้ า ปี ก ารศึ ก ษา 2561 แล้ ว จะไม่ ส ามารถสมั ค รสอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในระบบรั บ ตรง
(โควตา) ของคณะอื่นได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้โอกาสการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร แก่นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือที่อยู่ในเขตส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.2 เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของภูมิภาคในเขตภาคเหนือและประเทศชาติ
2. กลุ่มเป้าหมาย
2.1 กลุ่มบุคคล ได้แก่
2.1.1 นักเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2554
2.1.2 นักศึกษาผู้ใหญ่ที่กาลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนใน
โครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทชั้นเรียน
2.1.3 ผู ้ที ่ก าลัง ศึก ษาในชั ้ น เรีย นปีก ารศึก ษาสุด ท้า ยของการจัด การเรีย นการสอนใน
สถานศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

2
2.2 โรงเรียน/สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล้าพูน ล้าปาง พะเยา น่าน แพร่ ก้าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เป็น ผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ต้องเป็น ผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กาลัง
ศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ย การด าเนิ น งานการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นสายสามั ญ ศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ 3)
พุทธศักราช 2544 หรือกาลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึ ก ษา โดยโรงเรี ย นหรื อ สถานศึ ก ษาที่ ตั งอยู่ ใ นเขตภาคเหนื อ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด เชี ย งราย เชี ย งใหม่
แม่ฮ่ องสอน ล้า พู น ล้ าปาง พะเยา น่ า น แพร่ ก้า แพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิ จิตร พิ ษ ณุ โลก
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
และไม่ เป็ น โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงอั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา เช่ น โรคเรื้ อ น วั ณ โรคในระยะอั น ตราย
โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ น่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชาระเงินค่าบารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
5. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่ในกรณีความผิด อันกระทาโดย
ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
6. เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
7. เมื่ อ สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2560 แล้ ว นั ก เรี ย นต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
และนาผลการสอบที่ได้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
8. มหาวิทยาลัยจะดาเนินการตัดสิทธิ์ผู้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ Clearing – house
9. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบั งคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ
10. เมือ่ เข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
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3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
3.2.1 กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD: Community Track)
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี ภู มิ ล าเนา และบิ ด าหรื อ มารดาหรือ ผู้ ป กครองตามกฎหมาย ต้ อ งมี
ภูมิล้าเนาอยู่ใน 6 จังหวัด (พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการ
ต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
3. เป็นนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยกาลังศึกษาชั้นปีที่ 6
หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่
เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล้าปาง ล้าพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก
สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ ก้าแพงเพชร อุทัยธานี
4. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจาก
จบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบ
และเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
5. ต้องมีสุ ขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิ การ
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
5.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น
โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality
disorders) ชนิ ด antisocial personality disorders หรื อ borderline personality disorders รวมถึ ง
ปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือ
ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
5.3 เป็น โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อ
ตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่ อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 5002,000 เฮิ ร ตซ์ สู งกว่ า 40 เดซิ เบล และความสามารถในการแยกแยะค าพู ด (speech discrimination
score) น้ อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิ ดปกติ ของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural
hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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5.6 มี ค วามผิ ดปกติ ในการเห็ น ภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ ต รวจร่างกายของ
สถาบันนั้น ๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีระดับ
การมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
5.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
ของสถาบันนั้น ๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ทังนีส้าหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 5 หรือคุณสมบัติอื่นใดนอกเหนือจากประกาศ
ฉบับนี ให้คณะกรรมการประจ้าคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้พิจารณา และผลการพิจารณาถือเป็นที่สุด
6. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ส มัครขาดคุณ สมบัติข้อใด ข้อหนึ่ง หรือให้ ข้อมูล อันเป็นเท็จ
หรือจงใจปกปิดข้อมูล ให้ถือว่าเป็นการแจ้งเท็จ ทาให้ส่วนราชการเสียหาย ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก
ครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต
7. ในกรณีผู้สอบผ่านได้ลงนามทาสัญญาการเข้าศึกษากับสถาบันเรียบร้อยแล้ว สถาบันจะ
ส่งชื่อ นามสกุล และเลขที่ บั ตรประจ าตัวประชาชนของบุ คคลนั้นไปยังส านักงานเลขาธิการกลุ่ มสถาบั น
แพทยศาสตร์ แ ห่ งประเทศไทย เพื่ อ ส่ งให้ ทุ ก สถาบั น สมาชิ ก ด าเนิ น การคั ด ชื่ อ บุ ค คลนั้ น ออกจากกลุ่ ม
ผู้มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป หรือออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคั ดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถ้ามี) และ
สถาบันสมาชิกฯ จะคัดชื่อออกทันทีตามที่ได้ให้สัตยาบันกันไว้แล้ว
3.2.2 กลุ่มลดความเหลื่อมล้า (CPIRD: Inclusive Track)
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี ภู มิ ล าเนา และบิ ด าหรื อ มารดาหรือ ผู้ ป กครองตามกฎหมาย ต้ อ งมี
ภูมิล้าเนาอยู่ใน 6 จังหวัด (พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการ
ต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย) และต้องไม่อยู่ในเขตอ้าเภอเมือง ยกเว้นจังหวัดเพชรบูรณ์
และจังหวัดตาก หากไม่สามารถรับนักเรียนที่มีภูมิล้าเนานอกเขตอ้าเภอเมืองได้ครบตามจ้านวนที่ก้าหนด
สามารถรับนักเรียนที่มีภูมิล้าเนาในเขตอ้าเภอเมืองของ 2 จังหวัดดังกล่าวได้
3. เป็นนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยกาลังศึ กษาชั้นปีที่ 6
หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในโรงเรียนที่ตังอยู่ใน 6 จังหวัด (พิษณุ โลก พิจิตร
เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์)
4. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจาก
จบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบ
และเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
5. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอัน
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
5.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น
โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality
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disorders) ชนิ ด antisocial personality disorders หรื อ borderline personality disorders รวมถึ ง
ปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือ
ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
5.3 เป็น โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อ
ตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 5002,000 เฮิ ร ตซ์ สู งกว่ า 40 เดซิ เบล และความสามารถในการแยกแยะค าพู ด (speech discrimination
score) น้ อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิ ดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural
hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.6 มี ค วามผิ ดปกติ ในการเห็ น ภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ ต รวจร่างกายของ
สถาบันนั้น ๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีระดับ
การมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
5.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
ของสถาบันนั้น ๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ทังนีส้าหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 5 หรือคุณสมบัติอื่นใดนอกเหนือจากประกาศ
ฉบับนี ให้คณะกรรมการประจ้าคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้พิจารณา และผลการพิจารณาถือเป็นที่สุด
6. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ส มัครขาดคุณสมบัติข้อใด ข้อหนึ่ง หรือให้ ข้อมูลอันเป็นเท็จ
หรือจงใจปกปิดข้อมูล ให้ถือว่าเป็นการแจ้งเท็จ ทาให้ส่วนราชการเสียหาย ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก
ครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต
7. ในกรณีผู้สอบผ่านได้ลงนามทาสัญญาการเข้าศึกษากับสถาบันเรียบร้อยแล้ว สถาบันจะ
ส่งชื่อ นามสกุล และเลขที่ บั ตรประจ าตัวประชาชนของบุ คคลนั้นไปยังส านักงานเลขาธิการกลุ่ มสถาบั น
แพทยศาสตร์ แ ห่ งประเทศไทย เพื่ อ ส่ งให้ ทุ ก สถาบั น สมาชิ ก ด าเนิ น การคั ด ชื่ อ บุ ค คลนั้ น ออกจากกลุ่ ม
ผู้มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป หรือออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถ้ ามี) และ
สถาบันสมาชิกฯ จะคัดชื่อออกทันทีตามที่ได้ให้สัตยาบันกันไว้แล้ว
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4. จ้านวนรับ 90 คน แบ่งเป็น
4.1.1 กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD: Community Track) จ้านวน 70 คน
พืนที่การรับ
จ้านวนการรับ (คน)
จังหวัดพิษณุโลก
8
จังหวัดเพชรบูรณ์
18
จังหวัดพิจิตร
10
จังหวัดอุตรดิตถ์
5
จังหวัดตาก
14
จังหวัดสุโขทัย
15
4.1.2 กลุ่มลดความเหลื่อมล้า (CPIRD: Inclusive Track) จ้านวน 20 คน
พืนที่การรับ
จ้านวนการรับ (คน)
จังหวัดพิษณุโลก
2
จังหวัดเพชรบูรณ์
6
จังหวัดพิจิตร
3
จังหวัดอุตรดิตถ์
1
จังหวัดตาก
4
จังหวัดสุโขทัย
4
กรณี มีจ้านวนผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในจังหวัดนันๆ ไม่ครบตามจ้านวนการรับข้างต้น
1. ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลาดับสารองจากผู้เข้าสอบทั้งหมดจากทุกจังหวัด ที่มีคะแนนสูงสุด
จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกรับโควตาในจังหวัดที่รับได้ไม่ครบตามโควตาที่กาหนดก่อน
2. ผู้มีคะแนนในลาดับถัดไปเลือกจังหวัดที่เหลือต่อไป
3. ทั้งนี้ จังหวัดที่ผู้ผ่านการคัดเลือกในลาดับ สารองได้เลือกนั้น จะถือเป็นจังหวัดปฏิบัติงานตาม
สัญญาภายหลังสาเร็จการศึกษา หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะมี
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
4. กรณีทรี่ ับกลุ่มลดความเหลื่อมล้า (CPIRD: Inclusive Track) ได้ไม่ครบจานวน จะดาเนินการรับ
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD: Community Track) เข้ามาทดแทนจนครบตามโควตาที่ได้รับ
จัดสรร
5. องค์ประกอบในการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
5.1 องค์ประกอบในการคัดเลือก
5.1.1 ผู้สมัครจะต้องสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และสอบ
ความถนัดทั่วไป (GAT) และสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ในปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
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5.1.2 ผู้สมัครจะต้องยื่นคะแนน ดังตารางด้านล่างนี้
คะแนนที่ใช้
ค่าน้าหนัก
1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA 5 ภาคเรียน)
10%
2.คะแนนทดสอบวิช าเฉพาะของกลุ่ ม สถาบั น แพทยศาสตร์
30%
แห่งประเทศไทย
3. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
20%
4. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาคณิตศาสตร์ (PAT 1)
10%
5. คะแนนทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาวิทยาศาสตร์ (PAT 2) 30%

เงื่อนไข
ทั้ ง นี้ คะแนนแต่ ล ะวิ ช าต้ อ งได้
ไม่น้อยกว่า 30% และคะแนนรวม
ทุกรายวิช าตามสั ดส่ ว นที่ก าหนด
ต้องได้ไม่น้อยกว่า 40%

ตัวอย่างการค้านวณ ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครมีคะแนน ดังนี้ GPA=3.80 GAT=250 PAT1=200
PAT2=275 กสพท. = 280
การค้านวณคะแนน GPA
GPA 5 ภาคเรียน
= เกรดที่ได้ *100/4
คะแนน GPA
= 3.8*100/4
= 95 คะแนน
การค้านวณคะแนน GAT/PAT
GAT/PAT
= 10*ค่าน้าหนัก*คะแนนที่ได้/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
การค้านวณคะแนนรวม
คะแนนรวม
= คะแนน GPA + คะแนน GAT + คะแนน PAT1
+ คะแนน PAT2 + คะแนน กสพท.
= 95 + 166.66 + 66.66 + 275 + 280
= 883.32 คะแนน
5.1.3 การพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาจากคะแนนของผู้สมัคร จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ
5.1.2 จึงจะมีสิทธิ์นาคะแนนของผู้สมัครมาเรียงลาดับคะแนนจากมากที่สุดไปหาคะแนนน้อยที่สุด ผู้ผ่านการ
คัดเลือกคือผู้ที่มีลาดับคะแนนสูงสุดตามจานวนโควตาแต่ละจังหวัดที่กาหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบ
ตามเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกตัดสิทธิ์
5.1.4 หากมีผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้างต้นไม่ครบตามจานวน ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และผลการพิจารณาถือเป็นที่สุด
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกน้อยกว่าที่ประกาศรับหากคะแนนของผู้สมัครไม่ถึง
เกณฑ์ที่กาหนด
5.1.5 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นคะแนนจึงจะมีสิทธิ์ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์
ตามลาดับ
5.1.6 การตรวจร่างกาย โดยจะทาการตรวจทางการแพทย์เพื่ อพิจารณาความพร้อมของ
สภาพร่างกายตามคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะที่กาหนด
5.1.7 การสอบสัมภาษณ์ โดยจะสอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการรับเข้าศึกษาและกรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์จะพิจารณา “รับ” หรือ “ไม่รับ” ร่วมกับผล
การตรวจร่างกาย เพื่อประกาศผลการพิจารณารับเข้าศึกษาครั้งสุดท้ายต่อไป
6. ตารางแสดงรหัส/หลักสูตร/องค์ประกอบ/ค่าน้าหนัก และจ้านวนรับ
GPA
รหัส

หลักสูตร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กลุ่มแพทย์เพือชุมชน
(CPIRD: Community Track))
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กลุ่มลดความเหลือมล้า
02020900221
(CPIRD: Inclusive Track))
02020900121

GAT (รหัส 85)

PAT (รหัส 71-76)

(5 ภาคเรียน) ค่ าน้าหนั ก เกณฑ์ขนต
ั ้า (%) วิชา ค่ าน้าหนั ก

กสพท.(0-30%)

วิชา ค่ าน้าหนั ก วิชา ค่ าน้าหนั ก เกณฑ์ขนต
ั ้าแต่ ละ ค่ าน้าหนั ก เกณฑ์ขนต
ั ้าแต่ ละ

(%)

(%)

(ถ้ามี)

(%)

(%)

10

20

30%

71

10

72

30

10

20

30%

71

10

72

30

(%)

วิชา (%) (ถ้ามี)

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

จ้านวนรับ

(%)

วิชา (%) (ถ้ามี)

30

30%

70

30

30%

20

7. ระเบียบการ
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์
http://www.admission.nu.ac.th
8. การสมัคร / อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
8.1 ข้อปฏิบัติส้าหรับผู้สมัคร
8.1.1 มหาวิทยาลัย นเรศวรให้ผู้ ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถเลือก
คณ ะ/สาขาวิ ช าได้ ไ ม่ เ กิ น 1 อั น ดั บ และจะต้ อ งเลื อ กระหว่ า งกลุ่ ม แพทย์ เ พื่ อ ชุ ม ชน (CPIRD:
Community Track) หรือกลุ่มลดความเหลื่อมล้า (CPIRD: Inclusive Track) เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านัน
8.1.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา
ที่ประสงค์จะสมัคร เข้าศึกษาที่ได้กาหนดไว้ก่อนการสมัคร หากมหาวิทยาลัยพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามที่กาหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
8.1.3 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซด์
http://www.admission.nu.ac.th ระหว่ า งวัน ที่ 22 - 28 ธั น วาคม 2560 โดยกรอกรายละเอี ย ดตาม
แบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วสั่งพิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายในช่องที่กาหนด
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8.1.4 ให้ ผู้ ส มั ค รน าใบสมั ค ร, หลั ก ฐานประกอบการสมั คร (ตามข้อ 9) และเงิน ค่ าสมั ค ร
500 บาท ยื่นหลักฐานการสมัครให้กับอาจารย์แนะแนวโรงเรียน (ผู้รับผิดชอบการรับสมัคร)
8.2 ข้อปฏิบัติส้าหรับอาจารย์แนะแนวโรงเรียน (ผู้รับผิดชอบการรับสมัคร)
8.2.1 โรงเรียนรวบรวมใบสมัคร และตรวจสอบความถูกต้องหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 9)
โดยการเรียงใบสมัครตามเลขประจาตัวผู้สมัครจากน้อยไปหามาก
8.2.2 โรงเรี ย นเข้ า ไปที่ เ ว็ บ ไซต์ http://www.admission.nu.ac.th ไปที่ เมนู “ส าหรั บ
เจ้าหน้าที่/อาจารย์ผู้บริหารโรงเรียน” ล็อกอินเข้าระบบโดยใช้ USER/PASSWORD ที่มหาวิทยาลัยออกให้
8.2.3 เมื่อเข้าระบบได้แล้วปฏิบัติดังนี้
1. ปรับสถานะการชาระเงินของผู้สมัครและบันทึกผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA
5 ภาคเรียนตามเลขประจาตัวผู้สมัคร
2. พิมพ์รายชื่อผู้สมัครพร้อมผล GPA 5 ภาคเรียน จากระบบและตรวจสอบความ
ถูกต้องกับใบสมัคร
3. พิมพ์ใบชาระเงินจากระบบ (โดยจะออกเป็นยอดรวมของผู้สมัครทั้งหมดและ
หักค่าตอบแทนแล้ว) เพื่อนาไปชาระเงินผ่านธนาคารตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด ขอให้โรงเรียนช้าระเงิน
ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561
8.2.4 โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและหลักฐานการสมัครส่งให้มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 9)
2. รายชื่อที่พิมพ์จากระบบ (ตามข้อ 8.2.3 ข้อ2) ประทับตราโรงเรียนและลงนาม
3. หลักฐานการชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร (ใบโอนเงินฉบับจริง)
4. โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสาคัญรับเงินได้ที่
http://www.admission.nu.ac.th และกรอกข้อมูลค่าตอบแทนการสมัครในใบส้าคัญรับเงินเซ็นชื่อ
ผู้รับเงิน และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน (พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง) และขอให้ช่วยตรวจสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนต้องไม่หมดอายุ
8.2.5 โรงเรียนรวบรวมเอกสารการสมัคร (ตามข้อ 8.2.4) และจัดทาหนังสือนาส่งถึง
หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต้าบลท่าโพธิ์ อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ไม่เกินวันที่ 12 มกราคม 2561
โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส้าคัญ
9. หลักฐานประกอบการสมัคร
9.1 ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
9.2 ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน จานวน 1 ฉบับ
9.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
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9.4 ส าเนาทะเบี ย นบ้ านของผู้ส มัคร และบิดาหรือมารดา หรือผู้ ปกครองตามกฎหมาย (พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน อย่างละ 1 ฉบับ
ทังนี หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุไม่สามารถสมัครสอบ
คัดเลือกได้หรือหมดสิทธิ์ในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ
10. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
http://www.admission.nu.ac.th วันที่ 18 เมษายน 2561
11. ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 เมษายน 2561
12. สอบสัมภาษณ์
วันที่ 26 เมษายน 2561
13. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 27 เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th
14. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์
เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)
วันที่ 30 เมษายน 2561
15. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)
วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561
16. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
17. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และช้าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
17.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดาเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และ
พิ ม พ์ ใบ ช า ร ะ ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม ก า ร ศึ ก ษ า ผ่ า น ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย อิ น เท อ ร์ เน็ ต ที่ เว็ บ ไซ ต์
http://www.admission.nu.ac.th ระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2561 และให้นาไปชาระเงินผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

11
17.2 พิ ม พ์ ใบกาหนดการยื่ น หลั กฐานรายงานตั วขึ้ นทะเบี ยนนิ สิ ตมหาวิท ยาลั ยนเรศวร ระดั บ
ปริญญาตรี ระบบ รับตรง (โควตา), โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท
ประจาปีการศึกษา 2561
18. รายงานตัวขึนทะเบียนเป็นนิสิต, แสดงคุณวุฒิ และผลคะแนนสอบ O-NET
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561
19. เปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
20. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อประเทศไทย
ในชั้นปีที่ 1 – 3 จะเรียนรายวิชาระดับเตรียมแพทย์ และปรีคลินิก (Pre-clinic) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส าหรั บ ในชั้ น ปี ที่ 4 – 6 จะเรี ย นรายวิ ช าระดั บ คลิ นิ ก (Clinic) ณ ศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
21. เงื่อนไขหลังส้าเร็จการศึกษา
เมื่อสาเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว จะต้องเข้ารับราชการ หรือทางาน หรือเข้ารับ
การฝึกอบรมเพิ่มเติมตามคาสั่งของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน หากไม่ยินยอมรับ
ราชการ หรือทางาน หรือเข้ารับ การฝึกอบรมภายในเวลาที่กาหนดตามคาสั่งดังกล่าว จะต้องชดใช้ให้แก่
กระทรวงสาธารณสุขเป็นจานวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

(รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

