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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง รายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการความรวมมือผลิตบัณฑิตสําหรับขาราชการทหารและตํารวจ
ปการศึกษา 2565
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ขอประกาศรายชื่ อ ผู ผ า นการคั ด เลื อ กและมี สิ ท ธิ์ เข า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการความรวมมือผลิตบั ณฑิ ตสําหรับขาราชการทหาร
และตํารวจ ปการศึกษา 2565 (ดังแนบ) โดยใหผูผา นการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
1. การบันทึกระเบียนประวัติและรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม(ออนไลน)
ใหผูผานการคัด เลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาบันทึกระเบียนประวัติและรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนนิสิตใหมผา นเว็บไซต www.reg.up.ac.th ระหวางวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ใหผูผานการคัดเลือกดังกลาวจัดเตรียมเอกสารเพื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต
(ออนไลน) ดังนี้
1.1 เอกสารขึ้นทะเบียนนิสิตใหม (ออนไลน)
1.1.1 Upload File รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ขนาด 1 นิ้ว
ถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
1.1.2 Upload File สําเนาทะเบียนบาน
1.1.3 Upload File สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1.1.4 Upload File สํ า เน าใบ เป ลี่ ย น ชื่ อ - ส กุ ล (ก รณี ข อ มู ล ไม ต รง
กับเอกสารทางการศึกษา)
1.1.5 Upload File สํ าเนาทะเบีย นสมรส หรือ สํา เนาใบหยา (กรณี ขอ มู ล
ไมตรงกับเอกสารทางการศึกษา)
1.1.6 Upload File สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ
1.1.7 Upload File สําเนาใบแสดงผลการเรียน (หากมี 2 หนาใหบันทึกเปน
ไฟลเดียวกัน)
หมายเหตุ: เอกสารขึ้นทะเบียนนิสิตใหมทุกฉบับใหลงลายมือชื่อรับรองสํ าเนาถูกตองกอนทําการ
Upload File
1.2 เอกสารทําบัตรประจําตัวนิสิตกับทางธนาคารจะแจงใหทราบภายหลัง
2. การชําระ...

-22. การชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
ให ผู ผา นการคั ด เลื อกและมี สิท ธิ์ เข า ศึ ก ษาชํา ระค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาภาค
การศึกษาที่ 1/2565 ระหวางวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565
กรณี ผู ผ านการคั ด เลื อ กและมี สิ ท ธิ์ เข า ศึ ก ษา ไม ม ารายงานตั ว ขึ้น ทะเบี ย นนิ สิ ต
ตามวัน เวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาสละสิทธิ์ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะนิติศาสตร์
1801 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (สำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ)
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034867 นายภควัฒน์ นวลจันทร์

บุญเรืองวิทยาคม/เชียงราย

2 65034897 นายเกษม กุณา

สา/น่าน

3 65034904 นายธีระพล เนตรไธสงค์

บริหารธุรกิจพะเยา/พะเยา

4 65034927 นายพงศธร จาาีศิลป

ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน/น่าน

5 65034963 นายศิวกร สุวรรณ

เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)/พะเยา

6 65042621 นายสัภยา กอใหญ่

ปิยมิตรวิทยา/พะเยา

7 65044269 นายสุทธิวัฒน์ เรือนสอน

ถ้ำปินวิทยาคม/พะเยา

8 65045031 นายวงศกร จิตดา

แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา/แม่ฮ่องสอน

9 65045036 นายอัศณากรณ์ ลีประเสริฐสุนทร

ถ้ำปินวิทยาคม/พะเยา

10 65045109 นายชัชวาลย์ คำใส

ปิยมิตรวิทยา/พะเยา

11 65045132 นายวิสิฐ วิชัย

พะเยาพิทยาคม/พะเยา

12 65045156 นายสหรัตน ประมาณเมือง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพาน/เชียงราย

13 65045209 นายกฤติพงศ์ เทพจันตา

ทุ่งช้าง/น่าน

14 65045255 นายปิยะบุตร ทาเหล็ก

อุตรดิตถ์ดรุณี/อุตรดิตถ์
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