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ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา 

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที ่2/ภาคการศึกษาปลาย ปกีารศึกษา 2563 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา                      

ในมหาวิทยาลัยพะเยา  ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2 /ภาคการศึกษาปลาย 

ปีการศึกษา 2563 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้ 

1. การบันทึกข้อมูลทะเบียนนิสิตใหม่ 

  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาบันทึกข้อมูลทะเบียนนิสิตใหม่

ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ระหว่างวันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2563 

2. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต (ออนไลน์) 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิต (ออนไลน์) 

ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ระหว่างวันที่ 14 - 18 ตุลาคม 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. ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่  2/ภาคการศึกษาปลาย 

 ปีการศึกษา 2563 

  ให้ ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ เข้าศึกษาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันท่ี 19 - 22 ตุลาคม 2563 

 กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ไม่มารายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิต     

ตามวัน เวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
    

 ประกาศ  ณ  วันที่  8  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

      

 

                       

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบตัิการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 



 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย (ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะศิลปศาสตร์

4410 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 1.1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63058548 อาจารย์อลิศรา แก้วชะเนตร มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย (ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

4401 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63058528 นายศักรินทร์ สุขสกล มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 63058541 นายนราธร เทพเกาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

4501 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63058574 นายสันติ สุริยะ สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

2 63058575 นางสาวศุภวรรณ ฟักเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่

3 63058582 นางเปรมหทัย เขื่อนวัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่

4 63058583 นายกสิติ แก้วพาคำ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

5 63058584 นางสาวภัทรพร วงศ์ชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

4516 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63058561 นายอนุกูล สอนเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

4701 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63058535 นางสาวรวิวรรณ อินน้อย มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 63058542 นางสาวพัทธนิษย์ คำธาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

3 63058565 นางสาวจันทวรรณ ปราบปรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เมื่อ 08/10/2563 14:44 Page 1 of 1


