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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  รายช่ือผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑติศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/ภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2565 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ เขาศึกษา                      

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2565 

(ดังแนบ) โดยใหผูผานการคัดเลอืกดําเนินการ ดังนี้ 

1. การบันทกึระเบยีนประวัติและรายงานตวัข้ึนทะเบียนนิสติใหม(ออนไลน) 

  ใหผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาบันทึกระเบียนประวัติและรายงานตัว

ขึ้นทะเบียนนิสิตใหมผานเว็บไซต www.reg.up.ac.th ระหวางวันท่ี 3 – 7 ตุลาคม 2565 

ท้ังนี้ ใหผูผานการคัดเลือกดังกลาวจัดเตรียมเอกสารเพ่ือรายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิต

(ออนไลน) ดังนี้ 

 1.1 เอกสารข้ึนทะเบียนนสิติใหม (ออนไลน) 

   1.1.1 Upload File รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ขนาด 1 นิ้ว 

ถายไวไมเกิน 6 เดอืน จํานวน 1 รปู 

       1.1.2  Upload File สําเนาทะเบียนบาน    

       1.1.3 Upload File สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

   1.1.4 Upload File สํ า เนา ใบ เป ล่ียนชื่ อ  - ส กุล  (ก รณี ขอมู ล ไม ต รง 

กับเอกสารทางการศกึษา)   

   1.1.5 Upload File สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาใบหยา (กรณีขอมูล 

ไมตรงกับเอกสารทางการศกึษา)  

   1.1.6 Upload File สําเนาใบรับรองคุณวุฒ ิ 

   1.1.7 Upload File สําเนาใบแสดงผลการเรียน (หากมี 2 หนาใหบันทึกเปน

ไฟลเดียวกัน) 

หมายเหตุ:  เอกสารข้ึนทะเบียนนิสิตใหมทุกฉบับใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองกอนทําการ

Upload File 

1.2 เอกสารทําบัตรประจําตัวนิสติกับทางธนาคารจะแจงใหทราบภายหลัง 

 

2 การชําระ... 
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2. การชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย 

ให ผูผ านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ เขาศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

ภาคการศกึษาท่ี 2/ภาคการศกึษาปลาย ระหวางวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565 

 กรณีผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ เขาศึกษา ไมมารายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต     

ตามวนั เวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะถอืวาสละสิทธิ์ไมวากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
    

   ประกาศ  ณ  วนัที่   29   กันยายน  พ.ศ. 2565 
 

 

      

                       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา  เทพหินลัพ) 

รองอธกิารบดฝีายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัตกิารแทน

อธกิารบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 



 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย (ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะศิลปศาสตร์

3318 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65048598 นางสาวปาริฉัตร พยุงศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย (ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการจัดการ

3319 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ แบบ 1.1
(วิทยาลัยการจัดการ)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65048583 นางบงกช รุ่งกรไพศาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพมหานคร

2 65048599 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพมหานคร

3 65048607 นายศราวุทธ แจ้งใจดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์

3427 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65048592 นางสาววิภารัตน์ ข่มอาวุธ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3419 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65048596 นายวัฒนา เหลืองอ่อน มหาวิทยาลัยปทุมธานี/ปทุมธานี
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการจัดการ

3434 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ แผน ข
(วิทยาลัยการจัดการ)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65048586 นายปรเมศ สุวรรณจำรูญ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต/ภูเก็ต

2 65048603 นางณฐกมล วงศ์ภักดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/กรุงเทพมหานคร

3 65048604 นางสาวอังคณา อินทศร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/อุบลราชธานี
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