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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  รายชื่อผูผานการคัดเลือกและมสีิทธิ์เขาศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑติศึกษา ปการศกึษา 2565 คร้ังท่ี 1 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ เขาศึกษา                      

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2565 ครั้งท่ี 1 (ดังแนบ) โดยใหผูผานการ

คัดเลอืกดําเนนิการ ดังนี้ 

1. การบันทกึระเบียนประวัติและรายงานตวัขึ้นทะเบยีนนิสิตใหม(ออนไลน) 

  ใหผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาบันทึกระเบียนประวัติและรายงานตัว

ขึ้นทะเบียนนิสิตใหมผานเว็บไซต www.reg.up.ac.th ระหวางวันท่ี 26 – 31 พฤษภาคม 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. การชําระคาธรรมเนียมการศกึษา ภาคการศึกษาท่ี 1/ภาคการศกึษาตน 

ให ผูผ านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ เขาศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

ภาคการศกึษาท่ี 1/ภาคการศึกษาตน ระหวางวันที่ 6 – 10 มถุินายน 2565 

 กรณีผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ เขาศึกษา ไมมารายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต     

ตามวนั เวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะถอืวาสละสิทธิ์ไมวากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
    

   ประกาศ  ณ  วนัที่   30  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

      

                       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา  เทพหินลัพ) 

รองอธกิารบดฝีายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัตกิารแทน

อธกิารบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 



 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1651 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034837 นายอธิวัฒน์ แซ่เอี้ยว มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 65034938 นายภาณุวัฒน์ แก้วมา มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

3 65041334 นายอดิศร จิวสืบพงษ์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1652 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034806 นางสาวสเปน มาลัยทอง มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะศิลปศาสตร์

1655 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65037982 นายจิรภัทร บัวโอภาส มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะศิลปศาสตร์

1657 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034880 พระสุรเกียรติ บุญมาตุ่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะศิลปศาสตร์

1658 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65042076 นางสาวปิติมา บูรณ์เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่
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