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ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง  รายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี) 

 ประจำปีการศกึษา 2565 

 
 

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และผู้ผ่าน 

การคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา 

(โควตานักเรียนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และผู้ผ่าน 

การคัดเลือกดำเนนิการ ดังนี้ 

 1 . ก าร ต ร วจ ส อ บ ร าย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อ บ สั ม ภ าษ ณ์ แ ล ะ ผู้ ผ่ า น 

การคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

     ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการคัดเลือก 

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ด้วยเลขบัตรประจำตัว

ประชาชน และวันเดือนปีเกิดของนักเรียนเอง 

 2. การสอบสัมภาษณ์ 

 2.1 คณะที่มีการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน)์ 

คณะ รายละเอียด 

คณะแพทยศาสตร ์

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาปฏิบตัิการฉุกเฉนิการแพทย)์ 

 

1. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผา่นโปรแกรม Zoom 

ในวันที ่22 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. 

2. ผูม้ีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

และ E-mail ของตนเอง ไปยงั E-mail: benjapa.ja@up.ac.th 

ภายในวันที ่20 มกราคม 2565 และคณะจะตอบกลับ ภายใน

วันที่ 21 มกราคม 2565 ทัง้นี ้กรณีผูม้ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้

รับ E-mail ตอบกลับ หรอืมีปัญหาและข้อสงสัยสามารถตดิต่อ

ได้ที่ 08 8749 4017 

 

 

 

 

คณะ... 

http://www.admission.up.ac.th/
mailto:benjapa.ja@up.ac.th%20ภายใน
mailto:benjapa.ja@up.ac.th%20ภายใน
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คณะ รายละเอียด 

คณะเภสัชศาสตร ์

(หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบรบิาลทางเภสชักรรม) 

และ(หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสำอาง) 

1. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผา่นโปรแกรม Zoom 

ในวันที ่22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.  

2. ผูม้ีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

และ E-mail ของตนเอง ไปยงั E-mail: 

acedemicpharmacy44@gmail.com ภายในวันที่ 20 มกราคม 

2565 และคณะจะตอบกลับ ภายในวันที ่21 มกราคม 2565 

ทั้งนี ้กรณีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับ 

หรอืมีปัญหาและข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที ่0 5446 6666 

ต่อ 3182 

คณะสหเวชศาสตร ์

(หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) 

 

1. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผา่นโปรแกรม Zoom 

ในวันที ่22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

2. ผูม้ีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

และ E-mail ของตนเอง ไปยงั Website: http://tiny.cc/ahs-

tcas1 ภายในวันที ่20 มกราคม 2565 และคณะจะตอบกลบั 

ภายในวันที ่21 มกราคม 2565 ทั้งนี ้กรณผีู้มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์ไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับ หรอืมีปัญหาและข้อสงสัย

สามารถติดตอ่ได้ที่ 08 5605 2263 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

(หลักสูตรการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์บัณฑิต) 

1. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผา่นโปรแกรม Zoom 

ในวันที ่22 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. 

2. ผูม้ีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

และ E-mail ของตนเอง ไปยงั E-mail: 

Suwanna1915@hotmail.co.th ภายในวนัที ่20 มกราคม 2565 

และคณะจะตอบกลับ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 ทั้งนี ้

กรณผีูม้ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับ หรือมี

ปัญหาและข้อสงสัยสามารถตดิต่อได้ที ่08 8896 2591 
 

หมายเหตุ: 1. หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายใด ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย

กำหนด ในวัน เวลาข้างตน้ มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสทิธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

  2 . ด ำ เนิ น ก าร ต รว จ ส อ บ ราย ชื่ อ ผู้ ผ่ า น ก าร ส อ บ สั ม ภ าษ ณ์ เข้ าศึ กษา 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ในวันที่ 25 มกราคม 2565 

 

 

2.2 คณะ... 

mailto:acedemicpharmacy44@gmail.com%20ภายใน
mailto:acedemicpharmacy44@gmail.com%20ภายใน
mailto:acedemicpharmacy44@gmail.com%20ภายใน
mailto:Suwanna1915@hotmail.co.th%20ภายใน
http://www.admission.up.ac.th/
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    2.2 คณะที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ ์

 1) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 3) คณะนติิศาสตร ์

 4) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ์

 5) คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 6) คณะพยาบาลศาสตร ์

 7) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 8) คณะวทิยาศาสตร ์

 9) คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

 10) คณะวศิวกรรมศาสตร ์

 11) คณะศลิปศาสตร ์

 12) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

 13) คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

ประยกุต์บัณฑติ 

 14) วิทยาลัยการศกึษา 

 3. การยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ผูผ้่านการคัดเลือกมากกว่า 1 โควตาดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 

 4. การยืนยันสิทธิเ์ขา้ศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com 

 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์ 

เข้าศกึษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 

 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ 

www.admission.up.ac.th  ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

ทั้งนี้ หากคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ไม่เป็นไปตาม

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่าผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในครั้งนี้

เป็นโมฆะ 

6. การชำระค่ายืนยันสิทธิ ์

    ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศกึษา) ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 

5 มีนาคม 2565 

7. การส่ง... 

http://www.mytcas.com/
http://www.mytcas.com/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
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 7. การส่งผลการตรวจสุขภาพ 

                          เฉพาะคณ ะพยาบาลศาสตร์  คณ ะแพทยศาสตร์  คณ ะเภสั ชศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์

และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์  

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติใหม่ 

8. การบันทึกข้อมูลระเบียนนิสิตออนไลน์ และการรายงานตัวขึ้นทะเบียน

นิสติใหมอ่อนไลน ์ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 

     จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

9. การเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 

    จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

สำหรับนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก 

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาในสังกัดที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ทั่วประเทศ  ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 

ปีการศกึษา 2565  
   

ประกาศ  ณ  วันที ่ 14   มกราคม พ.ศ. 2565    

      
 

                                                                                                   

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

http://www.reg.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
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