
ปฏิทิน 

การรบัสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดบับณัฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที ่2/ภาคการศึกษาปลาย 

ปีการศึกษา 2564 ( รอบ 2 ) 

 

ลําดบั กิจกรรม 
ปริญญาโท 

แผน ข 

ปริญญาเอก/ 

ปริญญาโท  

แผน ก 

1 การสมัคร 

กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th สมัครเข้าศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา และพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมท้ังติดรูป

ผู้สมัครตามท่ีกําหนดไว้ 

บัดนี้–12 ต.ค 64 บัดนี้–26 ต.ค 64 

2 ชาํระค่าสมัคร จาํนวน 1,000 บาท ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) 

3 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ณ วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

หมายเหตุ: สําหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก ท่ีมีผลการสอบผ่าน

ความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าตามเกณฑ์ ให้ยื่นหลักฐานประกอบ

พร้อมใบสมัคร กรณีที่ยังไม่มีผลการสอบดังกล่าว สามารถสมัคร

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้ท่ี ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียด (http://lc.libarts.up.ac.th) 

4 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยาส่งผลการพิจารณาการ

รับเข้าศึกษาพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครให้กองบริการ

การศึกษา 

14 ต.ค.64 1 พ.ย.64 

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 ต.ค.64 4 พ.ย.64 

6 บันทึกระเบียนประวัติและรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม ่

(ออนไลน์) ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 
16-18 ต.ค.64 8-11 พ.ย.64 

7 ชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/ภาคการศึกษาปลาย 18-19 ต.ค.64 8-12 พ.ย.64 

8 เปิดภาคการศึกษาที ่2/ภาคการศึกษาปลาย 18 ต.ค.64 15 พ.ย.64 
 

กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  (www.admission.up.ac.th) 

โทรศัพท ์0 5446 6666 ต่อ 1273 และ 0 2655 1100 ต่อ 1 โทรสาร 0 5446 6694  



 

 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑติศกึษา ภาคการศกึษาที่ 2/ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ( รอบ 2 ) 

 

  ด้ วยมหาวิทยาลั ยพะเยา จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่ อคัดเลือกเข้ าศึ กษา 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

( รอบ 2 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาเอก 

1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจ านวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้ารับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการเรียนการสอน 

2) รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัย 

เพื่อพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 

2.1) แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  

มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต   

แตจ่ะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  

48 หนว่ยกิต  

แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  

72 หนว่ยกิต  

 รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จ านวนรับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

วิทยาลัยการการจัดการ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

3801 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ แบบ 1.1 10 85,500 

3802 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ แบบ 2.1 10 85,500 

2.2) แบบ 2... 
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2.2) แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง  

และก่อใหเ้กิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศกึษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

36 หนว่ยกิต และศกึษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

48 หนว่ยกิต และศกึษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หนว่ยกิต 

3) คุณสมบัติของผู้สมัคร  

คุณสมบัติท่ัวไป 

1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา 

1.2) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันได้กระท าโดยความประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

1.3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษา 

1.4) ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา   

4) เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศกึษา 

         นิสติระดับปริญญาเอกต้องสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าศกึษาอย่างใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

  4.1) นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย  

      4.1.1) มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศูนย์ภาษา 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยจัดให้ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 หรอื 

      4.1.2) มีผลการสอบ TOEFL PBT, TOEFL ITP ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 450 หรือมีผลการสอบ TOEFL 

IBT ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 45 หรอื 

      4.1.3) มีผลการสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 4.0 

  4.2) นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร

ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

      4.2.1) มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศูนย์ภาษาจัดให้   

ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 หรอื 

      4.2.2) มีผลการสอบ TOEFL PBT, TOEFL ITP ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 500 หรือมีผลการสอบ TOEFL 

IBT ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 61 หรอื 

   4.2.3) มีผลการสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 5.0 

หมายเหตุ: กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ สถาบันการศกึษาดังกล่าวต้องเป็นสถาบันการศกึษาที่ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยให้นิสิตแสดงหลักฐานการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการ... 



- 3 - 

 
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้นิสิตเป็นผู้ผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 

แรกเข้าศกึษา และ/หรือใหน้ิสติเป็นผู้สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นส าเร็จการศกึษา 

   2. ระดับปรญิญาโท 

       1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จ านวนรับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

วิทยาลัยการจัดการ 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

3901 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ แผน ก แบบ ก2 10 45,750 

3902 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ แผน ข 20 30,500 

หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจ านวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้ารับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการเรียนการสอน 

2) รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท แบ่งการศกึษาเป็น 2 แผน คือ 

 2.1) แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวทิยานพินธ์ ดังนี้ 

 2 . 1 . 1 )  แบบ ก1 ท า เฉพาะวิทยานิพนธ์  ซึ่ งมีค่ า เทียบได้ ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

โดยมหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับ

หน่วยกิต แตจ่ะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 2.1.2) แบบ ก2 ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาอีก 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 2.2) แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ ต้องท าวิทยานิพนธ์   

แตต่้องมีการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หนว่ยกิต 

    3) คุณสมบัติของผู้สมัคร  

 3.1) คุณสมบัติท่ัวไป 

 3.1.1)  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา      

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 3.1.2) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันได้กระท าโดยความประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 3.1.3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

 3.1.4) ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 

/รหัสสาขา... 

    3.2) คุณสมบัติ... 

... 
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3.2) คุณสมบัติเฉพาะ  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบรกิาร 

1) แผน ก แบบ ก1 

                   1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี  

                   1.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนทางด้านการท่องเที่ยวหรือโรงแรม

อย่างน้อย 1 ปี หากเป็นนิสติ/นักศกึษาที่เพิ่งส าเร็จการศกึษา ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50  

2) แผน ข 

                   เป็นผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี 

    3. การรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา 

    3.1 ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท แผน ก 

       3.1.1 สมัครผา่นทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัคร 

ให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่ก าหนดไว้  พร้อมทั้งสั่งพิมพ์

ใบช าระเงิ นพร้ อมช าระค่ าสมั คร 1 ,000 บาท ผ่ านเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิ ส ตั้ ง แต่ บั ด น้ีถึ ง วั นที่   

26 ตุลาคม 2564 ทั้งน้ี สามารถตรวจสอบสถานะการช าระค่าสมัครได้หลังจากช าระค่าสมัครแล้ว  

3 วันท าการ  

       3.1.2 ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (แบบ 

EMS) ไปยัง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ช้ัน 8 55 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (ดูวันประทับตราไปรษณยี์เป็นส าคัญ)  

    3.2 ระดับปรญิญาโท แผน ข 

       3.2.1 สมัครผา่นทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัคร 

ให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งสั่งพิมพ์

ใบช าระเงิ นพร้ อมช าระค่ าสมั คร 1 ,000 บาท ผ่ านเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิ ส ตั้ ง แต่ บั ด น้ีถึ ง วั นที่   

12 ตุลาคม 2564 ทั้งน้ี สามารถตรวจสอบสถานะการช าระค่าสมัครได้หลังจากช าระค่าสมัครแล้ว  

3 วันท าการ  

       3.2.2 ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ช้ัน 8 55 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที ่

12 ตุลาคม 2564 (ดูวันประทับตราไปรษณยี์เป็นส าคัญ) ทั้งนี ้สามารถติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน ดังนี้ 

         วิทยาลัยการจัดการ 

   ผูป้ระสานงาน นางสาวสิรภิัสสร มาวงษ์ 

   เบอร์โทรศัพท์  0 2655 1100 ต่อ 1 

   E-mail: siripatsorn.ma@up.ac.th  

เว็บไซต์... 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
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   เว็บไซต์คณะ www.upcm.up.ac.th  

3.3 คณะ/วิทยาลัยส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร ให้กองบริการ

การศึกษา งานรับเข้าศึกษาเพื่อด าเนินการประกาศผลต่อไป ทั้งนี้ หากคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที      

ทั้งนี ้การตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

    4. หลักฐานประกอบการสมัคร 

4.1 ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง (รูปสีหรือขาว-ด า)  

ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

4.2 ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ จ านวน 1  ฉบับ  

4.2.1  ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้ใชส้ าเนาใบปริญญาบัตร หรอืใบรับรองคุณวุฒิ 

4.2.2 ส าหรับผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญาตรี (บางสาขาวิชา)  

ให้ใ ช้ใบรับรองจากสถานศึกษาว่าก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย และใบแสดงผลการเรียน 

ในระดับปริญญาตรีที่ศกึษาถึงก่อนภาคเรียนสุดท้าย 

4.3 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จ านวน 1 ฉบับ 

4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) 

จ านวน 1  ฉบับ 

4.5 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรอืสกุล และหลักฐานการสมรส (ถ้ามี) จ านวน 1  ฉบับ 

4.6 ส าเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนสิิต ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562 (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมคัรขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรอืตรวจสอบพบว่า ข้อความที่ได้แจง้ไว้   

ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอมผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์

ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้

ผูส้มคัรยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 

 

    5. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา 

     5.1 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับปริญญาโท แผน ข (เรียนเฉพาะวันเสาร ์– วันอาทิตย์) 

             วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

        5.2 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา ภาคปกติ 

    วันที่ 4 พฤศจกิายน 2564 

 

 

6. วันบันทึก... 
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    6. วันบันทึกระเบียนประวัติ  และรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ (ออนไลน์) ผ่านเว็บไซต์ 

www.reg.up.ac.th  

     6.1 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับปริญญาโท แผน ข (เรียนเฉพาะวันเสาร ์– วันอาทิตย์) 

             วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2564 

        6.2 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา ภาคปกติ 

    วันที่ 8 – 11 พฤศจกิายน 2564 

    7. วันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย 

     7.1 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับปริญญาโท แผน ข (เรียนเฉพาะวันเสาร ์– วันอาทิตย์) 

             วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2564 

        7.2 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา ภาคปกติ 

    วันที่ 8 - 12 พฤศจกิายน 2564 

    8. วันเปิดภาคการศึกษา  

     8.1 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับปริญญาโท แผน ข (เรียนเฉพาะวันเสาร ์– วันอาทิตย์) 

             วันที่ 18 ตุลาคม 2564 

        8.2 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา ภาคปกติ 

    วันที่ 15 พฤศจกิายน 2564 
      

  ประกาศ  ณ  วันที ่ 6  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  

 

 

    

 

 

 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

