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ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา 

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที ่2 ปกีารศึกษา 2563 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา                      

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 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... 
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หมายเหตุ:  เอกสารข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่ทุกฉบับให้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องก่อนทําการ

Upload File 

2.2 เอกสารทําบัตรประจําตัวนิสิตกับทางธนาคารจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

3. ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 

  ให้ ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ เข้าศึกษาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ภาคการศึกษาที่ 2/2563 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 

 

 

 

 



 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา
2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์

4601 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 63058455 นายพิพรรธ สานะ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่/เชียงใหม่        

2 63058456 นายปิยะพงษ์ ทาบัว วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย/เชียงราย        

3 63058458 นายธีรยุทธ สอบสม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก/พิษณุโลก        

4 63058459 นายชูชาติ สิงห์เนตร วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์        

5 63058464 นายรณชัย โพธิ์ศรี วิทยาลัยเทคนิคพะเยา/พะเยา         

6 63058465 นายกฤษดากร ก้อเฝือ วิทยาลัยเทคนิคน่าน/น่าน         

7 63058469 นายภาณุพงษ์ พิทักษ์พูลศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก/พิษณุโลก        

8 63058470 นายรุจรัตน์ ทองตัน วิทยาลัยเทคนิคแพร่/แพร่         

9 63058471 นายเอกลักษณ์ สีสด วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์        

10 63058472 นายภาณุ สรรพช่าง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ/กรุงเทพมหานคร        

11 63058473 นายโฆษิต นันตา วิทยาลัยเทคนิคแพร่/แพร่         

12 63058474 นายศิวกร อยู่อินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย        

13 63058475 นายพิภพ เนตรทิพย์ เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ/ลำพูน        

14 63058476 นายอภิชัย สุทธพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย/เชียงราย        

15 63058477 นายจรูญศักดิ์ ศิริผัด วิทยาลัยเทคนิคลำปาง/ลำปาง        

16 63058478 นายกรวิชญ์ แก้วดุลดุก องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง/เชียงราย        

17 63058479 นายนัทธพงศ์ ไชป้อ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา/พะเยา         

18 63058480 นายสิทธิ์มงคล พันธุวัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย/เชียงราย        

19 63058485 นายนรินทร์ ปันทะโชติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ/เชียงใหม่        

20 63058486 นายอนุกุล สุขสำราญ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ/สมุทรปราการ        

21 63058489 นายวรการ บุญทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย/เชียงราย        

22 63058491 นายดำรงณ์ กลิ่นหอม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี        

23 63058493 นายวีรภัทร เชื้อเจ็ดตน วิทยาลัยเทคนิคพะเยา/พะเยา         

24 63058496 นายนิมล อุ่นก๋องแก้ว วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย/เชียงราย        

25 63058497 นายศราวุธ ฟ้าแลบ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย/เชียงราย        

26 63058499 นายกฤตภาส บุญเหมือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย        

27 63058500 นายบรรจง ย่อลึ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย/เชียงราย        

28 63058501 นายนพดล สุนันตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย        

29 63058502 นายคณิต ตาคำ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง/ลำพูน        
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รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา
2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์

4601 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

30 63058504 นายดิลก นรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่/เชียงใหม่        

31 63058506 นายกิตติพงษ์ มงคล วิทยาลัยเทคนิคน่าน/น่าน         

32 63058514 นายนายพนา วงค์ตะวัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่/เชียงใหม่        

33 63058515 นายจาณุพัฒน์ ลาวตุม เชียงใหม่เทคโนโลยี/เชียงใหม ่       

34 63058516 นายไกวัล วุฒินุช วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย/เชียงราย        

35 63058517 นายเมธี แสงศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่/เชียงใหม่        

36 63058518 นายชยภูมิ สีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย        

37 63058519 นายอนุวัตร แสนอินต๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์        

38 63058521 นายจรูญ คำมูล วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่/เชียงใหม่        

39 63058522 นายวราวุฒิ สุทธวงค์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา/พะเยา         

40 63058525 นายพิทักษ์ แสงเพชร์ เทคโนโลยีหมู่บ้านครู/กรุงเทพมหานคร        

41 63058526 นายปิตุพงศ์ คันธวงศา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา/พะเยา         

42 63058527 นายธนกฤต มหาวัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี        

43 63058531 นายนพบุรินทร์ ถาแก้ว เทคโนโลยีหมู่บ้านครู/กรุงเทพมหานคร        

44 63058532 นายอนุชาติ บุญวงค์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา/พะเยา         

45 63058533 นายชาญณรงค์ กระธง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย/เชียงราย        

46 63058536 นางสาวขวัญฤทัย เจริญปิยะวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่/เชียงใหม่        

47 63058537 นายณัฎฐสิทธิ์ เครือวงค์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย/เชียงราย        

48 63058547 นายว่าที่ร.ต.ภานุรัตน์ ใจยวน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์        

49 63058553 นายธิติพงษ์ แก้ววิทูรย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี        

50 63058555 นายพนมไพล์ จันทะมา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่/เชียงใหม่        

51 63058556 นายกิติศักดิ์ อโนขัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี        

52 63058557 นายรุ่งทิวาห์ อุ่นคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่        

53 63058558 นายเจนณรงค์ จันตา สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย        

54 63058560 นายรามิล ราชคมน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่/เชียงใหม่        

55 63058570 นายฐาปนันท์ กลมกล่อม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่/เชียงใหม่        

56 63058573 นายกฤษฎา อ๊อดผูก ไทยวิจิตรศิลป เชียงใหม่/เชียงใหม่        

57 63058576 นายชยพล คำภิละ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย        

58 63058577 นายวิโรจน์ กัลยา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย/เชียงราย        
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รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
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เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

59 63058578 นายเนรมิต โซเซกู่ สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย        

60 63058579 นายภานุวัฒน์ ศศิวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่/เชียงใหม่        

61 63058529 นายนิคม ฝั้นปิมปา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย        สำรองอันดับ 01

62 63058545 นายกิตติพงษ์ ธรรมมา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย/เชียงราย        สำรองอันดับ 02

63 63058550 นายวชิรวุธ จอมจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก/พิษณุโลก        สำรองอันดับ 03

64 63058564 นายสมเกียรติ สิทธิโสด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย        สำรองอันดับ 04

65 63058503 นายสงกรานต์ คำยาน วิทยาลัยเทคนิคน่าน/น่าน         สำรองอันดับ 05

66 63058481 นายวรัญญู สร้อยเงิน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย/เชียงราย        สำรองอันดับ 06

67 63058507 นางสาววิภารัตน์ ข่มอาวุธ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา         สำรองอันดับ 07

68 63058505 นายพงษศิริ งานขยัน วิทยาลัยเทคนิคแพร่/แพร่         สำรองอันดับ 08

69 63058509 นางสาวอนัญญา เหมืองอุ่น วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง/เชียงใหม่        สำรองอันดับ 09

70 63058512 นายกฤษณะ แก้วเนตร วิทยาลัยเทคนิคน่าน/น่าน         สำรองอันดับ 10

71 63058520 นายกฤติเดช เหมืองอุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่/เชียงใหม่        สำรองอันดับ 11
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