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ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา 

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบณัฑิตศึกษา ปกีารศึกษา 2563 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา                      

ในมหาวิทยาลัยพะเยา  ระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  2563 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ดําเนินการ ดังนี้ 

1. การบันทึกข้อมูลทะเบียนนิสิตใหม่ 

  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาบันทึกข้อมูลทะเบียนนิสิตใหม่

ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563 

2. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต (ออนไลน์) 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิต (ออนไลน์) 

ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ระหว่างวันที่ 13 -15 มิถุนายน 2563 

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวจัดเตรียมเอกสารเพ่ือรายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิต

(ออนไลน์) ดังนี้ 

 2.1 เอกสารข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่ (ออนไลน์) 

   2.1.1 Upload File รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 น้ิว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป 

       2.1.2  Upload File สําเนาทะเบียนบ้าน    

       2.1.3 Upload File สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

   2 .1.4 Upload File สํ าเนาใบ เป ล่ียน ช่ือ  - สกุล  (กรณี ข้อมู ล ไม่ตรง 

กับเอกสารทางการศึกษา)   

   2.1.5 Upload File สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาใบหย่า (กรณีข้อมูล 

ไม่ตรงกับเอกสารทางการศึกษา)  

   2.1.6 Upload File สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ  

   2.1.7 Upload File สําเนาใบแสดงผลการเรียน 

หมายเหตุ:  เอกสารข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่ทุกฉบับให้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องก่อนทําการ

Upload File 

2.2 เอกสาร... 
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2.2 เอกสารทําบัตรประจําตัวนิสิตกับทางธนาคารจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

3. การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

  ให้ ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ เข้าศึกษาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 

4. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (ออนไลน์) 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิท ธิ์เข้าศึกษาปฐมนิเทศ  (ออนไลน์) วันที่ 

27 มิถุนายน 2563 

 กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ไม่มารายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิต     

ตามวัน เวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
    

   ประกาศ  ณ  วันที่   22   พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

      

                       

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบตัิการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 



 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1710 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63035663 นายคมกฤต เมฆสกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะศิลปศาสตร์

1713 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 1.1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63035611 นายกรธัช ปัญญาจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

2 63035657 นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ตรีสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/กรุงเทพมหานคร

3 63035670 นางสาวปรียาภา วังมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

4 63049287 นางสาวนริศรา ภาษิตวิไลธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก

5 63049301 นางจิตติพร ไชยรินคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะศิลปศาสตร์

1720 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63034892 นายวิเชษฐชาย กมลสัจจะ มหาวิทยาลัยศิลปากร  /นครปฐม

2 63035586 นายรุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยการศึกษา

1716 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63034839 นางสาวเพียงหทัย ยาวิราช มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยการศึกษา

1718 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 2.1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63049274 นายนรินทร์ บัวนาค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เมื่อ 22/05/2563 13:00 Page 5 of 5



 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1802 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63035571 นายสุริยศักดิ์ อุ่นตาล มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 63035577 นายวราวุฒิ แก้วก๋อง มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

3 63049254 นางสาวภัศวรรณ บุญชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก/ชลบุรี
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1804 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63035656 นางสาวเกษราภรณ์ มีรอด มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 63049255 นายศุภคม คล้ายโตนด มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1807 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63035629 นางสาวมลภัคน์ กล่ำรักษ์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1808 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง แผน ก แบบ ก1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63035658 นายเศกสรรค์ อุปพงศ์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1811 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63049283 พระมหาภานุวัฒน์ ลครชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1812 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63035631 นางสาวณัฎฐนิช พยนต์ยิ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี/ปทุมธานี
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1813 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63030080 นายคณิน กมณฑลาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/กรุงเทพมหานคร

2 63035648 นายปิยะนันท์ จินดาอินทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

3 63049288 นายจิรภัทร กันธิยาใจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะนิติศาสตร์

1815 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63034424 นายสิงหนาท แสงไชยา มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะนิติศาสตร์

1817 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63034414 นางสาวสร้อยสุนีย์ นามจิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

2 63034417 นางสาวอรญา สอาดจิตต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

3 63034418 นางสาวณิชกานต์ กันทะพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

4 63034419 นายญาณทัศน์ หิรัญแสงใสสี มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

5 63034534 นางสาวจุฑาทิพย์ พานพบ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

6 63034916 นางสาวสุวิญชา วงศ์ใหญ่ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา/พะเยา

7 63034991 นายธรรมชาติ เทพวร มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

8 63035010 นางสาวฌญาณี ใจกิ่วแล มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

9 63035610 นายพีรพงษ์ หมื่นอินทร์ชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

10 63049280 นายภาณุพงษ์ ใจมาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

11 63049310 นายวาทิต วัฒนธารากิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะนิติศาสตร์

1818 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63049304 นางสาวแสงดาว พร้อมสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะแพทยศาสตร์

1826 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63030083 นางสาวภัทรียา นภาลัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก/พิษณุโลก

2 63030085 นางสาวสมปรารถนา ทรายหมอ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก/พิษณุโลก

3 63030086 นายณัฐรัตน์ จันเครื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

4 63031008 นางสาวอัญชลี ละมัย มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

5 63034881 นางสาวสิริจิตต์ วชิราวงศ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก/พิษณุโลก

6 63034883 นายสรวิชญ์ สิทธิยศ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก/พิษณุโลก

7 63035435 นายณัฐวุฒิ ปันธิ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก/พิษณุโลก

8 63035601 นายณัฐพงศ์ คำนา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา/พะเยา

9 63035628 นางสาวปานทิพย์ จินดาคำ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก/พิษณุโลก

10 63035661 นางสาวพัทธนันท์ ศรีอ่อนทอง มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

11 63035687 นางสาวพลอยไพลิน จินตนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

12 63049278 นางสาวนัฐติกาญจน์ สามสี สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

13 63049279 นางสาวอภิชญา กาวี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

14 63049316 นางสาวปภาวรินท์ ทิพย์หมึก มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

1831 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63033977 นางสาวฐิติรัตน์ ทวีสุข มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 63034847 นางสาวกัญธิดา มะโนแก้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

1832 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63032709 นางสาวกุลปริยา ก๋าโยแว่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

2 63033159 นางสาวธันทิวา เหล่ากาแฝง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

3 63034108 นางสาวพัชรี เมืองเงิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

4 63035573 ว่าที่ร้อยเอกหญิงณัฏฐกานต์ จันทร์ระวัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่

5 63035644 นายยุทธพงศ์ ศรียงค์ มหาวิทยาลัยพายัพ/เชียงใหม่

6 63049275 นางสาวสกุลไทย ศรีธวัชธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

1833 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63049317 นายศุภฤกษ์ ไชยลังกา มหาวิทยาลัยบูรพา/ชลบุรี
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาศาสตร์

1836 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63035589 นายธีรพล แซ่ลี้ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1840 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63035358 นายวิษณุ คำฮ้อย มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1841 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63030093 นางสาวชุติปภา ดีตอ่ำ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 63033982 นายนันทพล มหาวัน มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

3 63049292 นายศุภากร แต้ศิลปชัย มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะศิลปศาสตร์

1847 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63049273 พระมหาบดินทร์ จับใจนาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะศิลปศาสตร์

1848 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63035665 นายวาทิตพันธ์ มาตมูล มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะศิลปศาสตร์

1849 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63034824 นายธนากร ศรีสุตา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา/พระนครศรีอยุธยา

2 63035640 นายอสนี เรืองงาม มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ/กรุงเทพมหานคร

3 63049303 นายวรุตม์ คู่พิทักษ์ขจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะศิลปศาสตร์

1850 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63030081 นางสาววราภรณ์ อินจันทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 63034676 นายศุภภัทร สายทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง

3 63035078 นายสุภัทรพล ตาคำ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

4 63035081 นายสุภัทรพร ตาคำ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

5 63035083 นางสาววัชรีพร เวียงสมุทร มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

6 63035603 นางสาวพรพิทยา มหามิตร มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

7 63035637 นางสาวสกุลรัตน์ บำรุงชู มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

8 63035642 นางสาวนวิยา บุญมีสง่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/เชียงราย

9 63035653 นางสาวศรสวรรค์ ์คณะเลิศ สถาบันราชภัฏลำปาง/ลำปาง

10 63035667 นางสาวธนัญชนก มงคล มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

11 63049290 นางสาวพชรวรรณ กันยะมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1821 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63049259 นายรัฐพงษ์ เชาว์เลขา มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1822 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63034235 นางสาวกนกวรรณ จันทร์โสม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/มหาสารคาม
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1823 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63035584 นางสาวพรณัชชา ใจวรรณะ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยการศึกษา

1853 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63030087 นางสาวดาราวดี ธิชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม/นครปฐม

2 63030092 นางสาวนลินพร จินตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

3 63030171 นางสาวสุภาพร หลีจีะ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/กรุงเทพมหานคร

4 63031898 นายนวพล คมบาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

5 63032401 นางสาวอนุจิรา ปั่นโย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร/กำแพงเพชร

6 63032413 นางสาวนฤมล ปูปินตา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง

7 63032667 นางสาวพรประภา จันทร์เม้า มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

8 63033178 นางสาวฐิตยารัตน์ บุ่งนาแซง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพมหานคร

9 63033772 นางสาวธันย์ชนก เกตุแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

10 63034514 พระครูสังฆรักษ์จักรพล สายอิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา/เชียงใหม่

11 63034530 นางสาวลัคกี้ ธงชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพมหานคร

12 63034764 นางสาววรรษมล ปัญญาทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

13 63034793 นางสาวพนิดา บุญยศยิ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก

14 63034954 นายสรศักดิ์ ชนันชนะ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่/เชียงใหม่

15 63034955 นางสาวชลนิภา สะเอียบคง สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

16 63034972 นายเฉลิมวุฒิ ไชยคำร้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

17 63035004 นางสาวณัฐณิชา เขียวอ่อน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

18 63035020 นายธีรชาติ พงศ์นฤมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง

19 63035031 นายสันติ แสนเป็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

20 63035042 นายบรรจบ จันทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น่าน/น่าน

21 63035047 นายขจรศักดิ์ คำกาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พะเยา/พะเยา

22 63035048 พระมหาเสกสรร สุขจำเริญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น่าน/น่าน

23 63035063 พระครูปลัดธเนศ คงน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน/น่าน

24 63035094 นายธีรพล ทรัพย์ทวี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพมหานคร

25 63035574 นายอนุกูล อำมาตย์มณี มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

26 63035575 นางสาววิชญาพร ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

27 63035578 นางสาวพิรญาณ์ แร่ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/กรุงเทพมหานคร

28 63035592 นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/กรุงเทพมหานคร

29 63035594 นายปฐมวิทย์ วิธิรวาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

30 63035597 นายเอกนรินทร์ อินสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยการศึกษา

1853 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

31 63035599 นางสาวเพ็ญนภา แสงแก้ว สถาบันราชภัฏลำปาง/ลำปาง

32 63035604 นางสุนันทา ขยันขาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

33 63035616 พระครูสุตวุฒิการ (พิพิธวุฒิการ) ศรีธนะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พะเยา/พะเยา

34 63035626 ว่าที่ร้อยตำรวจตรีศิริพล รวมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

35 63035627 นางแพรวพรรณ รวมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

36 63035641 นางสาวจุฑารัตน์ โกสินทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

37 63035646 นายศุภโชค สำลีนิล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/ปัตตานี

38 63035647 นางสาววรกานต์ บัวเย็น มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

39 63035674 นายธีรภัทร โนจิตร มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

40 63035681 นางสาววนิดา กันทะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

41 63035684 นายสุทธิพันธุ์ สุภานันท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

42 63049253 นางสาวมยุรี ฑีฆาวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง

43 63049261 นายสุปรีดี สุปริยศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม/กรุงเทพมหานคร

44 63049276 นางสาวโศศิษฐา ศรีสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

45 63049281 นางสาวมัลลิกา แก้วจ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์

46 63049282 นางสาวสุดารัตน์ กำยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์

47 63049300 นางสาวกฤษณา แซ่เล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์

48 63049308 นายสมเดช ใสสิน สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

49 63049332 นางสาวปวันรัตน์ วังมา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยการศึกษา

1854 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63030084 นายกรวิชญ์ ดอนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

2 63030803 นายณัฐพล ธิตา สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

3 63034721 นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

4 63034817 นางสาวธัญรัตน์ จันทร์คำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

5 63034831 นางนงค์นุช จันทร์สัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/กรุงเทพมหานคร

6 63034853 นางประทินทิพย์ สลีสองสม มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก

7 63034914 นางสาวภาวิณี ไชยวังเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง

8 63034915 นางสาวชุดาภร มูลมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง

9 63034952 นางสาวลลิตา สมใจ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

10 63034996 นางสาวปริยานุช มูลมั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง

11 63035030 นางสาวนพรัตน์ อิสระณรงค์พันธ์ สถาบันราชภัฏลำปาง/ลำปาง

12 63035052 นางสาวรัญชนา เขื่อนขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

13 63035114 นายปรัชญา ตระกูลยี่โถ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

14 63035467 นางสาวพิมพ์ชนก เสียงใส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

15 63035477 นายวิชาญ จินายะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น

16 63035566 นางศรีวรรณ์ ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

17 63035595 นางสุภาพร ภูวนจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

18 63035600 นางสาวอุษา บัวหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

19 63035613 นางสาววรวรรณ ดวงเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

20 63035662 นายจิรมิตร พวกเมืองพล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์/นครนายก

21 63035666 นางนภัสศรณ์ ลานนาพันธุ์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

22 63035669 นางสาวณัฐกฤตา กันทาใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

23 63035673 นางสาวสายธาร อินทร์ตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

24 63035675 นางธารวิมล วงค์ชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

25 63035676 นายณัฐพล วัฒนาชัยมงคล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี/นนทบุรี

26 63035686 นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

27 63049271 นางสาวกฤติยา นุชเกษม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยการศึกษา

1857 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63035596 นางสาวกาญจนา บดีรัฐ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 63049289 พระมหาวรพัฒน์ วงสา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แพร่/แพร่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยการศึกษา

1858 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63034562 นางสาวปฐมาภรณ์ เคร่งครัด มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 63034854 นางสาวอุมาพร อภิไชย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/เชียงราย

3 63034855 นางสาวปาริชาติ นุกาศ สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

4 63035379 นายคณิน ปัญญาบุญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์/นครปฐม

5 63035632 นางสาวภัทรสุดา สุริยะไชย มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก

6 63035668 นางสาวศุภิสรา บุตรวัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/กรุงเทพมหานคร

7 63049285 นางสาวพนิชฎา สุวรรณแปง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

8 63049319 นางสาวปิยนุช สุนาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/มหาสารคาม

9 63049333 นางสาวกัลยา พรมสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

1828 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63034650 พระสมพงษ์ ธนะปาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พะเยา/พะเยา

2 63035643 นายชิษณุพงศ์ วัชรมาลีกูล มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

3 63035679 นางสาวทิพย์เกสร สุริยะมณี มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

1829 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63034310 นางสาวรัตนา ทำการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

2 63035022 นางสาวทิพย์วิมล มั่งมูล มหาวิทยาลัยพายัพ/เชียงใหม่

3 63035478 นายปุณณภพ ดงบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

4 63035587 นายจตุรภัทร โชติจินดากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่/เชียงใหม่

5 63035605 นายพัฒณพงษ์ นาคะพงษ์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

6 63035683 นายสมภพ ฉิมสุข มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

7 63049284 นายสุรินทร์ อิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่
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