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ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา 

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบณัฑิตศึกษา ปกีารศึกษา 2564 ครั้งที ่1 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา                      

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (ดังแนบ) โดยให้ผู้ผ่านการ

คัดเลือกดําเนินการ ดังนี้ 

1. การบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ 

  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่

ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 

2. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ (ออนไลน์) 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่ (ออนไลน์) 

ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 

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/ภาคการศึกษาต้น 

                    3.1 หลักสูตรทีจ่ัดการศึกษา ระดับปรญิญาโท แผน ข (เรยีนเฉพาะวันเสาร ์– วันอาทิตย์) 

ระหว่างวันที ่14 - 18 มิถนุายน 2564 

 3.2 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ระหว่างวันที่ 21 - 25 

มิถุนายน 2564 

 กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ไม่มารายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิต     

ตามวัน เวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
    

   ประกาศ  ณ  วันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

 
 

      

                       

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบตัิการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 



 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2564
คณะนิติศาสตร์

1518 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 64021578 นางสาวยศวดี ยศพิมสาร มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 64021668 นางสาวเกศินี แก้วอุดม มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

3 64021670 นายจิรภัทร สมโพธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2564
คณะนิติศาสตร์

1519 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 64021591 นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 64021623 นายเมธาวี ศรีโปฎก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

3 64021630 นายธราพล ปันร้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/กรุงเทพมหานคร

4 64021631 นายอัครเดช สมคำ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

5 64021641 สิบตำรวจโทสมชาย กันเงิน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่/เชียงใหม่

6 64021664 สิบตำรวจเอกวรุฒ อุทธวัง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่/เชียงใหม่

พิมพ์เมื่อ 24/02/2564 12:26 Page 2 of 4



 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2564
คณะศิลปศาสตร์

1545 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 64021776 นางสาวพรพรหมชนก สุวรรณพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2564
คณะศิลปศาสตร์

1546 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 64021581 นายธนากานต์ หาญยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

2 64021597 นายปรัชยา สมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

3 64021602 นางสาวศรัณยา ลำบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

4 64021606 นางสาวทิพวรรณ พิราโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่
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