
 
 

   

 

 

 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสทิธิ์เข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  

ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศกึษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีการศกึษา 2565 โดยใหผู้ผ้่านการคัดเลือกดำเนนิการ ดังนี้ 

1. การตรวจสอบรายชื่ อผู้ ผ่ านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ เข้ าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา (ดังแนบ) 

หมายเหตุ: กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ TCAS ให้ดำเนินการลงทะเบียน

ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com 

 2. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com 

 ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com

ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 

 3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์  

www.admission.up.ac.th  

 ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ในวันที ่10 มิถุนายน 2565 

4. การบันทึกขอ้มูลระเบียนนิสิต และการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

ออนไลน์พร้อมทั้งส่งผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ผ่านเว็บไซต์  

www.reg.up.ac.th 

     ดำเนินการบันทึกข้อมูลระเบียนนิสิต และการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนสิิตใหม่

ออนไลน์พร้อมทั้งส่งผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย  ผ่านเว็บไซต์   

www.reg.up.ac.th ระหว่างวันที ่11-13 มิถุนายน 2565 

 (ส่งผลการตรวจร่างกายเฉพาะคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ หากผลการตรวจ

สุขภาพของผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นไปตามคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

ตามประกาศ... 
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ตามประกาศรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่าผลการการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ในครั้งนีเ้ป็นโมฆะ) 

5. การเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 

    วันที่ 13 มิถุนายน 2565 

6. การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

    ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่  15-17 มิถุนายน 2565 

โดยพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการศกึษา ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 

หมายเหตุ: หากคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สิทธิ์เข้าศกึษา ไม่เป็นไปตามประกาศ

การรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่าผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในครั้งนี้ 

เป็นโมฆะ 
  

  ประกาศ   ณ  วันที ่  6   มิถุนายน พ.ศ. 2565    

      
 

                                                                                                     

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

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


 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

3101 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65048092 นายจิรภัทร อุดเงิน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์/น่าน        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

3102 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045280 นายรัฐพงศ์ กองศิลป์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ/ลพบุรี        

2 65045403 นายธนรัตน์ ทับศรี นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า/กรุงเทพมหานคร        

3 65047091 นางสาวนิจถนันท์ งามโสภา บุญเหลือวิทยาวิทยานุสรณ์/นครราชสีมา        

4 65047761 นางสาวภัทรจิตรา หนูน้อย หนองหว้าพิทยาสรรค์/นครราชสีมา        

5 65047948 นายภูเมธ ผูกใจ ลำปางกัลยาณี/ลำปาง         

6 65048242 นางสาวปวริศา จีนะ สองพิทยาคม/แพร่         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

3103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045281 นางสาวจุฬารัตน์ นาอินทร์ พานพิทยาคม/เชียงราย         

2 65045368 นางสาวปนัดดา เจิมทอง เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)/พะเยา        

3 65047311 นางสาวชนิตา วิริยะ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง/ลำพูน         

4 65047437 นางสาวพิยดา เพ็ชรรัตน์ เมืองสุราษฎร์ธานี/สุราษฎร์ธานี        

5 65047685 นางสาวณภัทร ซุยจรุญ กบินทร์วิทยา/ปราจีนบุรี         

6 65048278 นางสาวพัฒน์นรี ลิ่มดิลกธรรม ดาราวิทยาลัย/เชียงใหม่         

7 65048316 นางสาวชามาวีร์ แสงเจริญ ครบุรี/นครราชสีมา         

8 65048377 นางสาวศยามล พันพรมมา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี/ปทุมธานี        

9 65048412 นางสาวนราวัลย์ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม/น่าน         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

3104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65047130 นางสาวชญานิน วัฒนาฟุ้งเจริญ ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)/เชียงราย        

2 65047622 นางสาวอรไพลิน พระเมือง วัดเขมาภิรตาราม/นนทบุรี         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

3105 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045257 นางสาวชนิตา ศรีบุญเลิศ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา/นครปฐม        

2 65045263 นางสาวพิมพกานต์ ลีสวัสดิ์วงศ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน/น่าน        

3 65045271 นายอภิวัฒน์ นักฆ้อง บางลี่วิทยา/สุพรรณบุรี         

4 65045290 นางสาวตีรณา เลี้ยงประเสริฐ อุตรดิตถ์ดรุณี/อุตรดิตถ์         

5 65045310 นางสาวธัญรดา กุดนอก อัสสัมชัญ นครราชสีมา/นครราชสีมา        

6 65045339 นางสาวชลนิภา ยั่งยืน ดัดดรุณี/ฉะเชิงเทรา         

7 65045437 นางสาวคำหลาว เยอะเจ๊ะ เทศบาล 6 นครเชียงราย/เชียงราย        

8 65045443 นางสาวนงนภัส โพธิ์เกษม สุรนารีวิทยา/นครราชสีมา         

9 65045509 นางสาวอัยยาลิน ปัญญากาวิน มัธยมวัดหนองจอก/กรุงเทพมหานคร        

10 65047057 นางสาวกุลนิษฐ์ แสงพวงเพชร บางกะปิ/กรุงเทพมหานคร         

11 65047069 นางสาวศิริณทิพย์ เทพวัน จอมสุรางค์อุปถัมภ์/พระนครศรีอยุธยา        

12 65047070 นางสาวณิชมน คงประสิทธิ์ มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา/สงขลา        

13 65047110 นายรักสห ปุริโส ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองพะเยา/พะเยา        

14 65047204 นางสาวพงศ์ผกา เครืออยู่ ตากพิทยาคม/ตาก         

15 65047207 นางสาวสุพิชญา ช่วยเมือง วิทยานุกูลนารี/เพชรบูรณ์         

16 65047241 นางสาวภัณฑิรา เอกฉันท์ วิสุทธรังษี/กาญจนบุรี         

17 65047248 นางสาวธนันญา ชูละเอียด ศรีธรรมราชศึกษา/นครศรีธรรมราช        

18 65047259 นางสาวญาณินท์ แสนเตชะ นารีรัตน์จังหวัดแพร่/แพร่         

19 65047295 นางสาวพรนัชชา ขันทะวัตร์ โซ่พิสัยพิทยาคม/บึงกาฬ         

20 65047313 นางสาววรพรรณ หอเซาะ พนัสพิทยาคาร/ชลบุรี         

21 65047398 นางสาวจิราภา ศรีสะอาด ชุมแพศึกษา/ขอนแก่น         

22 65047457 นางสาวลลิตา ปัญญาน้ำ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน/ลำพูน        

23 65047490 นางสาวกัญญารัตน์ สิงสากล ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน/ลำพูน        

24 65047569 นางสาวกนกพร เงินวดี ถาวรานุกูล/สมุทรสงคราม         

25 65047573 นางสาวสุกัญญา ไชยตะมาตย์ สิรินธร/สุรินทร์         

26 65047599 นางสาวชญาดา ดรุณถาวร เทศบาล 6 นครเชียงราย/เชียงราย        

27 65047688 นางสาววิลาสินี มีแก้ว บางกะปิ/กรุงเทพมหานคร         

28 65047786 นางสาวพิยดา ศรีปัญญา เซกา/บึงกาฬ         

29 65047792 นางสาวชีวา สุหิตานุเคราะห์ เชียงม่วนวิทยาคม/พะเยา         

30 65047806 นางสาวณัฐพร คำวัน จริยานุสรณ์/หนองบัวลำภู         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

3105 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

31 65047865 นางสาวณิชญา แซ่ตั้ง เบตง"วีระราษฎร์ประสาน"/ยะลา        

32 65047950 นางสาวพัชราภา คำออน เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่/เชียงใหม่        

33 65048088 นางสาวนภัสกร สืบปัญญา แม่เจดีย์วิทยาคม/เชียงราย         

34 65048089 นางสาวสุจิตรา อุ่ยสันติศักดิ์ สรรพวิทยาคม/ตาก         

35 65048110 นางสาววิริยาพร ขุนเณร หนองฉางวิทยา/อุทัยธานี         

36 65048158 นายธนัช ก๋าอิน บุญวาทย์วิทยาลัย/ลำปาง         

37 65048391 นางสาวศลิษา สุขเจริญ อิสลามสันติชน/กรุงเทพมหานคร        

38 65048435 นางสาวสุภัทรภรณ์ ประโคทัง ชลกันยานุกูล/ชลบุรี         

39 65048477 นางสาวพัณณิตา โพธิ์ศรี อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย/นครราชสีมา        

40 65048491 นางสาวกาลัญญุตา เกิดมั่น อุดมดรุณี/สุโขทัย         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

3106 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045282 นายสิทธิพงษ์ ปานทอง จอมพระประชาสรรค์/สุรินทร์         

2 65045354 นางสาวฐาปนี สายแก้ว สิรินธร/สุรินทร์         

3 65045436 นางสาวอุดมลักษณ์ ปุยคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย/เชียงราย        

4 65045441 นางสาวอนัญลักษณ์ เพ็ชรแอน อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา/อุทัยธานี        

5 65047068 นางสาวศุจิกา สนชาวไพร เชียงคำวิทยาคม/พะเยา         

6 65047098 นางสาวชนิกานต์ อิ่มพร้อม ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี/ลพบุรี         

7 65047152 นางสาวพรรพษา ประสิทธิ์เกตุ สตรีนครสวรรค์/นครสวรรค์         

8 65047275 นางสาววิมลมาศ ใจตรง บางละมุง/ชลบุรี         

9 65047309 นางสาวแพรวา เปเหล่าดา วัดราชโอรส/กรุงเทพมหานคร        

10 65047322 นางสาวอารยา เสร็จกิจ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3/สุพรรณบุรี        

11 65047346 นางสาวอารีรัตน์ ผ่องใส รัตนราษฎร์บำรุง/ราชบุรี         

12 65047352 นางสาวกชมน พักนิล พานพิทยาคม/เชียงราย         

13 65047402 นางสาวพิมพิกา เส็จจัก พิริยาลัยจังหวัดแพร่/แพร่         

14 65047476 นางสาวอภิญญา วิสัชนา วัดราชโอรส/กรุงเทพมหานคร        

15 65047483 นางสาวจุฑานุมาศก์ ลิ้มรติกุลจิรา สิรินธรราชวิทยาลัย/นครปฐม         

16 65047607 นางสาวสุธิดา จิตพยัค พิริยาลัยจังหวัดแพร่/แพร่         

17 65047742 นางสาวธัญจิรา วรรณพฤกษ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ/ลพบุรี        

18 65047832 นางสาวภัทรณภา คล้ายรักษ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ/พิษณุโลก        

19 65047922 นายศิริวิทย์ กุลธรรมอนุตระ แม่จะเราวิทยาคม/ตาก         

20 65048061 นางสาวพิมพ์รภัทร เกิดวิชัย อันนาลัย/สมุทรสาคร         

21 65048096 นางสาวกุลธิดา ดอนสีดา สตรีนครสวรรค์/นครสวรรค์         

22 65048119 นางสาวเจนจิรา เพียสา พังโคนวิทยาคม/สกลนคร         

23 65048182 นางสาวณัฏฐ์ ตระกูลดี รัตนบุรี/สุรินทร์         

24 65048235 นางสาวอัจจิมา ปรารถนาศักดิ์ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)/ภูเก็ต        

25 65048253 นางสาวจิตติมา เจริญพานิช พิบูลวิทยาลัย/ลพบุรี         

26 65048268 นางสาวบุษบา อุ่นอินทร์ เทศบาลวัดสระทอง/ร้อยเอ็ด         

27 65048392 นางสาวสุทธิดา กอบกระโทก บุญวัฒนา/นครราชสีมา         

28 65048498 นางสาวกิ่งดาว ศิริมุกดากุล เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)/ชลบุรี        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

3108 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045297 นางสาวณิชกมล โปยทอง หล่มเก่าพิทยาคม/เพชรบูรณ์         

2 65047689 นางสาวพิมพ์ลภัชฐ์ ตรีบวรกุล ปัญญาวรคุณ/กรุงเทพมหานคร        

3 65048508 นางสาวกนกนันท์ วงษ์ทองตระกูล สตรีวิทยา/กรุงเทพมหานคร         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3109 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045274 นายธีรภัทร นันทะวงศ์ หันคาพิทยาคม/ชัยนาท         

2 65045277 นายธนาดล เพ็ชราวัลย์ พิจิตรพิทยาคม/พิจิตร         

3 65045278 นายนันทวุฒิ ชักนำ หันคาพิทยาคม/ชัยนาท         

4 65045286 นางสาวภัทรานิษฐ์ เหมสุวรรณ เทศบาล 6 นครเชียงราย/เชียงราย        

5 65045287 นางสาวณัฐชา แสนทนันชัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย/เชียงราย        

6 65045303 นางสาวญาณัจฉรา เชื้อสะอาด ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)/เชียงราย        

7 65045306 นายรัตชภูมิ กลิ่นหอม ประเทียบวิทยาทาน/สระบุรี         

8 65045307 นายเจษฎากร เชียงรุ้ง ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)/เชียงราย        

9 65045316 นางสาวกฤตธีรา จันทร์วิเศษ พิริยาลัยจังหวัดแพร่/แพร่         

10 65045320 นางสาวณัฐธิชา ศรีเมือง หนองบัวพิทยาคาร/หนองบัวลำภู        

11 65045346 นางสาวสุภาวี จันทร์เต็ม สตรีนครสวรรค์/นครสวรรค์         

12 65045381 นายสิทธิโชค เมฆะ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์/เชียงราย        

13 65045428 นางสาวศิริรัตน์ สีกันทะ นารีรัตน์จังหวัดแพร่/แพร่         

14 65045505 นางสาวอัสรีญา พรหมทอง จงรักสัตย์วิทยา/ปัตตานี         

15 65045523 นางสาวรัตนาภรณ์ วงค์จักร พิจิตรพิทยาคม/พิจิตร         

16 65047034 นายปวริศร์ คงช่วย สตูลวิทยา/สตูล         

17 65047052 นายธนพงศ์ อู่สัมฤทธิ์ สตรีนครสวรรค์/นครสวรรค์         

18 65047109 นางสาววันนิดา อุปนันเมือง เทศบาลตำบลดงมะดะ/เชียงราย        

19 65047129 นางสาวสโรชา บุญช่วย เหนือคลองประชาบำรุง/กระบี ่       

20 65047140 นางสาวลลิตา แสนเกียง อุตรดิตถ์ดรุณี/อุตรดิตถ์         

21 65047172 นายนันทิพัฒน์ เทียนเหลือ พิษณุโลกพิทยาคม/พิษณุโลก         

22 65047174 นางสาวธัญวรัตน์ จริยา แม่แจ่ม/เชียงใหม่         

23 65047180 นางสาวชนากานต์ อันทามา พยัคฆภูมิวิทยาคาร/มหาสารคาม        

24 65047191 นายภูริภัสสร์ เมืองมูล พานพิทยาคม/เชียงราย         

25 65047239 นายสุชัชชาญ สารมะโน อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา/อุทัยธานี        

26 65047253 นายศุภฤกษ์ กิจประชุม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี/ลพบุรี        

27 65047310 นายดนุพร จินะอิ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเซีย/เชียงใหม่        

28 65047507 นางสาวนิรชา แก้วงาม ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์/นครสวรรค์        

29 65047535 นางสาวพันณิตา อ่อนสำรี เฉลิมขวัญสตรี/พิษณุโลก         

30 65047623 นายธนพล อินทวรพัฒน์ หนองแคสรกิจพิทยา/สระบุรี         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3109 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

31 65047628 นางสาวกันยารัตน์ หงษ์กลาย สตรีประเสริฐศิลป์/ตราด         

32 65047709 นางสาววรินธร ทาดีวงศ์ เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง/ลำปาง        

33 65047715 นางสาวสุนิดา จินดารัตน์ เทพศิรินทร์ร่มเกล้า/กรุงเทพมหานคร        

34 65047760 นายธนวัฒน์ เครืออ่อน ลำปางกัลยาณี/ลำปาง         

35 65047781 นางสาวเบญจลักษณ์ จันทิมา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา/พะเยา        

36 65047876 นางสาวปรียาพร สมบูรณ์ทรัพย์ บ้านนา นายกพิทยากร/นครนายก        

37 65047906 นายเสฎฐวุฒิ ตันสงวนวงศ์ เฉลิมขวัญสตรี/พิษณุโลก         

38 65047914 นางสาวนีรชา อินปิง สามมุกคริสเตียนวิทยา/ชลบุรี         

39 65047947 นางสาวอัญชณาพร บุญประดิษฐ์ ยุพราชวิทยาลัย/เชียงใหม่         

40 65048020 นางสาวรวิสรา ยศยิ่ง มารดานฤมล/ฉะเชิงเทรา         

41 65048036 นางสาวอธิติยา พูลเปี่ยม ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม/ปทุมธานี        

42 65048076 นายภูมินทร์ นัดดาหิรัญ ตาคลีประชาสรรค์/นครสวรรค ์       

43 65048117 นายปฏิภาณ ลาวัลย์กูล พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"/ฉะเชิงเทรา        

44 65048304 นายสุอัษฎ์ กิมาคม บุญวาทย์วิทยาลัย/ลำปาง         

45 65048315 นายตะวัน ขาวหอมกลิ่น ท่าเรือ "นิตยานุกูล"/พระนครศรีอยุธยา        

46 65048385 นางสาวภาสินี พรมเมืองดี อุดมดรุณี/สุโขทัย         

47 65048446 นายธนกร เหล็กมั่น เมืองถลาง/ภูเก็ต         

48 65048467 นายธีระวัฒน์ โสมมา สารวิทยา/กรุงเทพมหานคร         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3110 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65047545 นายณภัทร ไวยนาค อยุธยาวิทยาลัย/พระนครศรีอยุธยา        

2 65048185 นางสาวปานวาด สมบัติใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา/พะเยา        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3111 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65047146 นายชยานันต์ แก้วมา แม่ระมาดวิทยาคม/ตาก         

2 65047157 นางสาววิภารัตน์ จะคา สหศาสตร์ศึกษา/เชียงราย         

3 65048162 นายชัชนันท์ นิรุกติศานติ์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์/เชียงราย        

4 65048384 นายพีรวัส ผลอุทิศ พิบูลวิทยาลัย/ลพบุรี         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3112 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045353 นางสาวมัณฑิตา อินแตง จ่านกร้อง/พิษณุโลก         

2 65045529 นายธีระพงษ์ เกณฑ์ทา เชียงคำวิทยาคม/พะเยา         

3 65047063 นางสาวญาณิภา ธนอาภรณ์กุล หัวหินวิทยาลัย/ประจวบคีรีขันธ์        

4 65047434 นายเจษฎา โพธิ์งาม รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน/กรุงเทพมหานคร        

5 65047436 นางสาวชฎาทิพย์ รตะ สตรีราชินูทิศ/อุดรธานี         

6 65047590 นางสาวพัชรีภรณ์ บัวคำ ด่านแม่ละเมาวิทยาคม/ตาก         

7 65047749 นางสาวทิวาภรณ์ บุญมี ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ/นครนายก        

8 65048358 นางสาวภัทรพร ดับโศรก บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2/กรุงเทพมหานคร        

9 65048473 นางสาวชลธิชา แปลงวงค์ โกวิทธำรงเชียงใหม่/เชียงใหม่        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

3113 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045269 นางสาวจุฑามาศ ทักษิณ แม่จันวิทยาคม/เชียงราย         

2 65045285 นายสุเวช วงค์สืบ ปงรัชดาภิเษก/พะเยา         

3 65045308 นางสาวเบญญาภา อินทา นารีรัตน์จังหวัดแพร่/แพร่         

4 65045312 นางสาวพิงคธิดา ศรีมูล ราชดำริ/กรุงเทพมหานคร         

5 65045328 นางสาวอัจฉรา ขุนพิศ เชียงแสนวิทยาคม/เชียงราย         

6 65045333 นายพุทธานุกูล ธะนะ ปงรัชดาภิเษก/พะเยา         

7 65045347 นางสาวกัญญารัตน์ เมืองคำ คิชฌกูฏวิทยา/จันทบุรี         

8 65045379 นางสาวปิยพร พินโย วัดสิงห์/ชัยนาท         

9 65045380 นายบรรณวิทิต เชยชมศรี พิริยาลัยจังหวัดแพร่/แพร่         

10 65045393 นางสาวกมลทิพย์ เหล่ากลาง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4/กรุงเทพมหานคร        

11 65045416 นางสาวไปรยา สังข์บัวชื่น เฉลิมขวัญสตรี/พิษณุโลก         

12 65045423 นางสาวรัฐชา กันยะมี พิริยาลัยจังหวัดแพร่/แพร่         

13 65045450 นางสาวปรารถนา เขตรักษา ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"/พังงา         

14 65045469 นางสาวจุไรรัตน์ สงวนศักดิ์ วิสุทธรังษี/กาญจนบุรี         

15 65045496 นางสาวศุภิสรา ปาสา แม่เจดีย์วิทยาคม/เชียงราย         

16 65045497 นางสาวพรชิตา เด็ดขาด นารีรัตน์จังหวัดแพร่/แพร่         

17 65045499 นายณัฐวุฒิ เหว่าจันทร์ สุโขทัยวิทยาคม/สุโขทัย         

18 65045516 นางสาวชุติมันต์ จันธิมา ปงรัชดาภิเษก/พะเยา         

19 65045524 นายศุภกิจ อัมฤทธิ์ ลาดยาววิทยาคม/นครสวรรค์         

20 65047062 นายจักรพรรดิ์ พวงศรี สตรีนครสวรรค์/นครสวรรค์         

21 65047065 นายธนธรณ์ โทธุโย มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [มหาไถ่ศึกษาชาย]/ขอนแก่น        

22 65047092 นางสาววชิราภรณ์ ชมภูน้ำเงิน ลำปางกัลยาณี/ลำปาง         

23 65047115 นางสาวปรีดาภรณ์ ปัญญา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า/กรุงเทพมหานคร        

24 65047164 นายภานุพงค์ สารศิริ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน/กรุงเทพมหานคร        

25 65047178 นางสาวณัฐนรี ปิงธิ พิริยาลัยจังหวัดแพร่/แพร่         

26 65047179 นางสาวกัญญารัตน์ เพลาชัย วัดสิงห์/ชัยนาท         

27 65047201 นางสาวหยาดทิพย์ ขุนอินทร์ สิงห์สมุทร/ชลบุรี         

28 65047213 นางนวพร กิจทวี จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน/ลำพูน        

29 65047219 นางสาวกุลธิดา อุ่มโพธิ์ เซนต์โยเซฟ นครสวรรค์/นครสวรรค์        

30 65047223 นายกนกชัย สุขสอน พะเยาพิทยาคม/พะเยา         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

3113 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

31 65047266 นายพงศกร แก้วดวงใจ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน/ลำพูน        

32 65047270 นางสาวอริสรา ชัยอะทะ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์/เชียงราย        

33 65047394 นางสาวอรฉัตร นุ้ยเป็นไฝ สะบ้าย้อยวิทยา/สงขลา         

34 65047421 นางสาวเบญจพรรณ พลาพล วัชรวิทยา/กำแพงเพชร         

35 65047475 นางสาวภริตพร สมพงษ์ บางสะพานวิทยา/ประจวบคีรีขันธ์        

36 65047517 นางสาวกานต์สิรี แก้วประเสริฐศรี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ/กรุงเทพมหานคร        

37 65047523 นางสาวนันท์สินี ศรีธนะ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ/กรุงเทพมหานคร        

38 65047556 นายคณชาภูมิ ญาณู บาลีสาธิตศึกษา มจร.เชียงใหม่/เชียงใหม่        

39 65047560 นางสาวมุขรินทร์ พันธ์ศรี นางรอง/บุรีรัมย์         

40 65047572 นางสาวชาลิสา ใจมิภักดิ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย/เชียงราย        

41 65047579 นางสาวจิรัชญา เทพา มัธยมวิทยา/ลำปาง         

42 65047587 นางสาวกัญญพัชร บุญตัน ลาดยาววิทยาคม/นครสวรรค์         

43 65047609 นายอิทธิมนต์ ใจมา ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน/ลำพูน        

44 65047615 นายนันท์นภัส หลีแก้วเครือ อัสสัมชัญลำปาง/ลำปาง         

45 65047657 นายวรวุฒิ ดารากมล ภัทรวิทยา/ตาก         

46 65047718 นายฐากูร ทิพยุทธ หล่มสักวิทยาคม/เพชรบูรณ์         

47 65047720 นายฌัฐนนท์ อ้นชาวนา สารสาสน์วิเทศ เชียงใหม่/เชียงใหม่        

48 65047733 นายปรมินทร์ ธาดาจันทน์ เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์/กรุงเทพมหานคร        

49 65047779 นายเกียรติศักดิ์ อรุณการ พะเยาพิทยาคม/พะเยา         

50 65047839 นางสาวณัฏฐณิชา สิมมา บอสโกพิทักษ์/นครปฐม         

51 65047849 นางสาวณัฐภัท ศิริกุล ศรีราชา/ชลบุรี         

52 65047899 นายกันตะวิชญ์ ขาวปลอด สารสาสน์วิเทศบางบอน/กรุงเทพมหานคร        

53 65047959 นางสาวสุภามาศ รินสาร ท่าปลาประชาอุทิศ/อุตรดิตถ์         

54 65047983 นางสาวนัชธริดา วัยเจริญ พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"/ฉะเชิงเทรา        

55 65048028 นางสาวมุตตา แสงบุญเรือง พญาเม็งราย/เชียงราย         

56 65048065 นางสาวนราสิรินทร์ มาแดง เรยีนาเชลีวิทยาลัย/เชียงใหม่         

57 65048101 นางสาวรรรรรร เลิศสมิติวันท์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์/ลพบุรี        

58 65048104 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองประเสริฐ สูงเนิน/นครราชสีมา         

59 65048120 นางสาวชนกภัทร์ แผลงพาลี หอวัง/กรุงเทพมหานคร         

60 65048139 นางสาวศิริพร ขาวจิ้มลิ้ม จอมสุรางค์อุปถัมภ์/พระนครศรีอยุธยา        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

3113 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

61 65048223 นายกฤษฎา เสือชาวนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก/พิษณุโลก        

62 65048225 นายรัชพล เขียวขำ พิษณุโลกพิทยาคม/พิษณุโลก         

63 65048312 นางสาวพิชญธิดา นึกรักษ์ อุ้มผางวิทยาคม/ตาก         

64 65048414 นางสาวธัญญาเรศ รังกลาง เทพศิรินทร์พุแค/สระบุรี         

65 65048416 นางสาวจิตราพัชญ์ ฐิติเวชวรภัทร์ เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์/กรุงเทพมหานคร        

66 65048451 นายสรวิศ ศิริเพชรปราณี อัสสัมชัญลำปาง/ลำปาง         

67 65048465 นายธนา สุวิทชาญวรกุล วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก/พิษณุโลก        

68 65048489 นางสาวรัตติยากร รื่นมล อยุธยาวิทยาลัย/พระนครศรีอยุธยา        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

3114 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045291 นางสาวนิชากร นันตัง เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่/เชียงใหม่        

2 65045341 นายพิสิษฐ์ โรจนวรานนท์ เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)/พะเยา        

3 65045351 นางสาวนูรียะฮ์ แสดดิค ยุพราชวิทยาลัย/เชียงใหม่         

4 65045363 นายภานุวัฒน์ เถิ้มแก้ว มัธยมวิทยา/ลำปาง         

5 65045367 นางสาววิรัฐดานันท์ นันตาโจง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย/เชียงใหม่        

6 65045435 นางสาวกนกพร เทพวัง พะเยาพิทยาคม/พะเยา         

7 65045448 นางสาวนภัสสร เอี่ยมพันธ์ เขาทรายทับคล้อพิทยา/พิจิตร        

8 65045474 นางสาวจินต์จุฑา ทองงาม เมืองศรีเทพ/เพชรบูรณ์         

9 65045519 นางสาวประกายทรัพย์ อยู่ประเสริฐ นักบุญเปโตร/นครปฐม         

10 65047037 นางสาวนิรชา นิลทา ลำปางกัลยาณี/ลำปาง         

11 65047073 นางสาวสิปาง เตโช จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน/ลำพูน        

12 65047077 นางสาวนครียา นามประยงค์ สา/น่าน         

13 65047090 นายชนะวรรณ รุ่งอรุณ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์/เชียงราย        

14 65047097 นางสาววิไลวรรณ เทวิน รังษีวิทยา/เชียงใหม่         

15 65047144 นางสาวชนม์นิภา สิทธานนท์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร/มหาสารคาม        

16 65047150 นางสาวนราทิพย์ สุขุมานันท์ วิสุทธิกษัตรี/สมุทรปราการ         

17 65047154 นางสาวรุ่งฟ้า แข็งกล้า สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)/กรุงเทพมหานคร        

18 65047237 นายศิวกร สมฤทธิ์ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์/เชียงราย        

19 65047340 นางสาวกฤตชญา สมบูรณ์ชัย สันป่าตองวิทยาคม/เชียงใหม่         

20 65047381 นางสาวพิชามญชุ์ อ่อนศรี บางมูลนากภูมิวิทยาคม/พิจิตร        

21 65047392 นางสาวพรรณพัชร มนัสตรง อุทัยวิทยาคม/อุทัยธานี         

22 65047403 นางสาวสุนัสชา วนัสเจริญธรรม ราชประชานุเคราะห์ 24/พะเยา        

23 65047412 นางสาวสุชาดา วนัสเจริญธรรม ราชประชานุเคราะห์ 24/พะเยา        

24 65047491 นายภรัณยู จิตต์อารีลมัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา/พะเยา        

25 65047497 นางสาวนันชภรณ์ บุญพรม สตรีนครสวรรค์/นครสวรรค์         

26 65047509 นางสาวทิพย์ธารา แผ่นจินดา ภูเขียว/ชัยภูมิ         

27 65047598 นางสาวกมลพร สมเครือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย/เชียงใหม่        

28 65047762 นางสาวจักรีพร ศรีสวัสดิ์ รังษีวิทยา/เชียงใหม่         

29 65047764 นางสาวภัทราพร สินโพธิ์ บ้านไผ่/ขอนแก่น         

30 65047783 นายติณณภพ อินทะนะ เชียงรายวิทยาคม/เชียงราย         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

3114 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

31 65047826 นางสาวสิริมา คันธะรินทร์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม/ปทุมธานี        

32 65047833 นางสาวฐิติยา ใจยาบุตร สวรรค์อนันต์วิทยา/สุโขทัย         

33 65047860 นางสาวเสาวนีย์ แซ่จ๋าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย/เชียงราย        

34 65047869 นางสาวภัทรภร เอี่ยมโต สตรีวัดระฆัง/กรุงเทพมหานคร        

35 65047881 นางสาวนภัสนันท์ ดินแดง สระหลวงพิทยาคม/พิจิตร         

36 65047887 นางสาวมณฑา พนาพิทักษ์กุล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล/กรุงเทพมหานคร        

37 65047897 นางสาวอุราพร สันสุวรรณ์ พะเยาประสาธน์วิทย์/พะเยา         

38 65048031 นางสาวกมลชนก โพธิ์ฆะวิวัฒน์ ราชินีบูรณะ/นครปฐม         

39 65048071 นางสาวนพิดา การามหิโต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา/สงขลา        

40 65048107 นางสาวกชกร สัญญาเขื่อน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร/ลำปาง        

41 65048146 นางสาวปรียาภา หอมพญา โพธิสารพิทยากร/กรุงเทพมหานคร        

42 65048166 นางสาวปาริชาติ วงษ์เนตร ละหานทรายรัชดาภิเษก/บุรีรัมย์        

43 65048262 นางสาวปวีณา ไชยมงคล จุนวิทยาคม/พะเยา         

44 65048432 นางสาวรุจิรฎา พานทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก/พิษณุโลก        

45 65048509 นายชวนันท์ เสียงหวาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)/ชลบุรี        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

3115 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045262 นางสาวกนกพิชญ์ ใจมา แม่ใจวิทยาคม/พะเยา         

2 65045317 นางสาวมาติกา ขันแก้วเมืองมูล พะเยาพิทยาคม/พะเยา         

3 65045382 นางสาวอัญรัตน์ มะอินทร์ กุสุมาลย์วิทยาคม/สกลนคร         

4 65045439 นายศุภณัฐ จิโนคุณ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน/ลำพูน        

5 65045467 นายณภัสกร แจ่มศรี เมืองปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์        

6 65045473 นางสาววาสนา เขื่อนเป๊ก นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์/น่าน        

7 65045522 นางสาวพรรณิภา การเพียร วังเหนือวิทยา/ลำปาง         

8 65047036 นางสาวเมธาวี บุตรแสงดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย/เชียงใหม่        

9 65047040 นางสาวธนพรรณ ชาละวัน พิจิตรพิทยาคม/พิจิตร         

10 65047188 นางสาวอมาริสา วงค์ชัย เชียงคำวิทยาคม/พะเยา         

11 65047195 นายวรวรรธน์ วรกรวิบูลศิลป์ พิษณุโลกพิทยาคม/พิษณุโลก         

12 65047274 นางสาวกัลยรัตน์ ต๊ะสุภา เสริมงามวิทยาคม/ลำปาง         

13 65047305 นายวรพล บุญตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน/น่าน        

14 65047422 นางสาวรุ่งอรุณ หลีกเลี่ยง แจ้ห่มวิทยา/ลำปาง         

15 65047499 นายณัฐพล พุกสุข วัดราชบพิธ/กรุงเทพมหานคร        

16 65047567 นางสาวปภาวดี เหมืองทอง พิริยาลัยจังหวัดแพร่/แพร่         

17 65047601 นายไชยนันท์ โปราหา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์/เชียงราย        

18 65047700 นายศุภโชค พรหมพล ปัว/น่าน         

19 65047716 นายภวัต ภัทรอนันตนพ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน/ลำพูน        

20 65047816 นางสาวสิรีธร จันทร์วงษ์ สตรีวัดระฆัง/กรุงเทพมหานคร        

21 65047834 นางสาวน้ำหนึ่ง พึ่งจิตต์ ตากพิทยาคม/ตาก         

22 65047850 นางสาวภางค์นภัส ใฝ่จิตตระการกุล พะเยาพิทยาคม/พะเยา         

23 65048002 นางสาวภิญญดา บัตรมาก อุตรดิตถ์ดรุณี/อุตรดิตถ์         

24 65048180 นางสาวเบญญาภา นภาพรรุ่งโรจน์ วัชรวิทยา/กำแพงเพชร         

25 65048378 นางสาววภาดา กองแอ เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ/พิษณุโลก        

26 65048429 นางสาวรัตติยาพร ใจเขื่อน เทศบาล 5 เด่นห้า/เชียงราย         

27 65048442 นางสาวปิยดา คงคา วัชรวิทยา/กำแพงเพชร         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์

3120 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045463 นายปฏิภากรณ์ กันปัญญา ผดุงนารี/มหาสารคาม         

2 65047166 นางสาวสิริยากร ธัมมากาศ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน/ลำพูน        

3 65047183 นายปัณณวิชญ์ สละชีพ พิบูลวิทยาลัย/ลพบุรี         

4 65047625 นายก้องภพ เมฆพุฒ สวรรค์อนันต์วิทยา/สุโขทัย         

5 65047831 นางสาวจันทร์ธิมา อ่ำพูล นครบางยางพิทยาคม/พิษณุโลก        

6 65047952 นางสาวอโนชา ยิ้มละมัย เทศบาลบ้านมหาชัย/สมุทรสาคร        

7 65048190 นางสาวนพัตร์ วรรณสมพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย/เชียงราย        

8 65048367 นางสาวภัทรภร กองทอง ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี/ลพบุรี         

9 65048413 นายณัฐพงษ์ เทวิญญา แก่งคอย/สระบุรี         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์

3121 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045259 นางสาวพัชรี รอตเสียงล้ำ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน/กรุงเทพมหานคร        

2 65045260 นางสาวภูริชญา ยามี เทศบาล 6 นครเชียงราย/เชียงราย        

3 65045266 นางสาวศิริพร แก้วกาญจนะวงษ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ/พิษณุโลก        

4 65045313 นางสาวญานิศา ไกรแสงศรี อุตรดิตถ์ดรุณี/อุตรดิตถ์         

5 65045360 นางสาวณมล วีระเศรษฐกุล พระสุธรรมยานเถระวิทยา/อุทัยธานี        

6 65045375 นางสาววริศรา ป้องเคน เมืองเชลียง/สุโขทัย         

7 65045384 นางสาวรงรอง น้อยหมอ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี/นนทบุรี        

8 65045391 นายณัฐนันต์ แสงจันทร์ฉาย ทวีธาภิเศก/กรุงเทพมหานคร         

9 65045425 นางสาวสุชัญญา สุขเกษม เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่/เชียงใหม่        

10 65045446 นายธนภัทร ปัญสุพฤกษ์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน/ลำพูน        

11 65045464 นางสาวศรัญญา บุญเลี้ยง สระหลวงพิทยาคม/พิจิตร         

12 65045492 นางสาวกัญญาวีร์ รบไพรินทร์ ภูเขียว/ชัยภูมิ         

13 65045495 นางสาวศรุตา กาฬภักดี บรรหารแจ่มใสวิทยา 3/สุพรรณบุรี        

14 65045513 นางสาวประภัสสร กอกฝั้น เพชรพิทยาคม/เพชรบูรณ์         

15 65047044 นางสาวธมลวรรณ ไชยศรี จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน/ลำพูน        

16 65047079 นางสาวอัฐนัญญา สันทะวงศ์ สวรรค์อนันต์วิทยา/สุโขทัย         

17 65047101 นางสาวสุนิตา กลิ่นหอม ฝางวิทยายน/ขอนแก่น         

18 65047114 นางสาวชลธาร แปงป้อ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน/ลำพูน        

19 65047127 นางสาวสุธิดา หานุ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี/ลพบุรี         

20 65047136 นางสาวจิรดา พระพรพิเศษ เชียงใหม่มัธยม/เชียงใหม่         

21 65047233 นางสาวรุ่งนภา ภิรมย์ไกรภักดิ์ หนองบัวแดงวิทยา/ชัยภูมิ         

22 65047285 นางสาวรุจิรา ลีมู่ พร้าววิทยาคม/เชียงใหม่         

23 65047317 นางสาวกัญญาณัช กุลรัตน์ เลยพิทยาคม/เลย         

24 65047388 นางสาวณัชชาภร พันธุพรม สตรีราชินูทิศ/อุดรธานี         

25 65047409 นางสาวนิลุบล ยิ่งเจริญ ไทยรัฐวิทยา/ปราจีนบุรี         

26 65047413 นายตะวัน ลี้สงวน มุกดาหาร/มุกดาหาร         

27 65047446 นางสาวอัญชิสา บัวสุก เทศบาล 6 นครเชียงราย/เชียงราย        

28 65047456 นางสาวนิฟาร์รีฮัณ กือเด็ง สวนพระยาวิทยา/นราธิวาส         

29 65047472 นายปณชัย ประชุมวัด สตรีมารดาพิทักษ์/จันทบุรี         

30 65047542 นางสาวประภาพร สระทองจันทร์ บุญวาทย์วิทยาลัย/ลำปาง         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์

3121 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

31 65047565 นางสาวรสิกา ม้ายอง พิริยาลัยจังหวัดแพร่/แพร่         

32 65047592 นางสาวสราวรรณ เพ็งนาม คันโช้งพิทยาคม/พิษณุโลก         

33 65047603 นางสาวจิดาภา อ่อนสำอางค์ นาแกพิทยาคม/นครพนม         

34 65047726 นางสาวอริษา กันทา ลำปางกัลยาณี/ลำปาง         

35 65047745 นางสาวจิราภรณ์ เพลิดเพลิน สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร/กรุงเทพมหานคร        

36 65047805 นางสาวกิตติยา ลิ้มเจริญ วังทองพิทยาคม/พิษณุโลก         

37 65047855 นางสาวนาถนภัส ชัยวงษ์ ลานกระบือวิทยา/กำแพงเพชร        

38 65047892 นางสาวนิศารัตน์ ไทยแก้ว มารีวิทยากบินทร์บุรี/ปราจีนบุรี        

39 65047907 นางสาวชนิภรณ์ สายพิมพ์ โพนทองพัฒนาวิทยา/ร้อยเอ็ด        

40 65047929 นางสาวภาณุมาส ดวงสนิท ปงพัฒนาวิทยาคม/พะเยา         

41 65047962 นางสาวศิริรัตน์ พิมศรี สตรีราชินูทิศ/อุดรธานี         

42 65047988 นางสาวแพรพิมาศ เจริญชูเกียรติ กาวิละวิทยาลัย/เชียงใหม่         

43 65047989 นางสาวเสาวลักษณ์ โตเขียว ไพศาลีพิทยา/นครสวรรค์         

44 65048021 นายธนวัฒน์ แก้วทา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ร้อยเอ็ด         

45 65048039 นางสาวอรอนงค์ สร้อยศรี สระแก้ว/สระแก้ว         

46 65048091 นางสาวธันวรัตน์ สุนทร กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"/สมุทรสาคร        

47 65048122 นางสาวศศิกานต์ เดชาพัฒนสกุล อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย/นครราชสีมา        

48 65048124 นางสาวเกศกาญจน์ จันทบุตร กำแพงเพชรพิทยาคม/กำแพงเพชร        

49 65048160 นางสาวฝนทิพ องค์ธนาวัฒน์ พระหฤทัยดอนเมือง/กรุงเทพมหานคร        

50 65048164 นางสาววรณัน ไชยศร ศรียาภัย/ชุมพร         

51 65048206 นางสาวกันยา วิเศษดี ศรีชมภูวิทยา/บึงกาฬ         

52 65048229 นางสาวภัคคิณี แจ่มโพธิ์ ศรีสำโรงชนูปถัมภ์/สุโขทัย         

53 65048269 นางสาวพิชชาภา เฉลยจิตต์กุล พุทธมงคลวิทยา/อุทัยธานี         

54 65048270 นางสาวฑิตยาภา คำเขียว พะเยาพิทยาคม/พะเยา         

55 65048281 นางสาวเกวลิน อินหลี ปงรัชดาภิเษก/พะเยา         

56 65048288 นางสาวอารียา ใจกว้าง เชียงคำวิทยาคม/พะเยา         

57 65048295 นางสาวปัณฑิตา อภัยพันธ์ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี/ลพบุรี         

58 65048365 นางสาวนฤมล ยอดมณีกาญจน์ ดาราวิทยาลัย/เชียงใหม่         

59 65048407 นางสาวกันต์ฤทัย เสตพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย/ศรีสะเกษ         

60 65048423 นางสาวธนนันท์ญา ทองคำ นวมินทราชูทิศ พายัพ/เชียงใหม่        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์

3122 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045417 นางสาวยุวนาถ บุรีเทพ อุ้มผางวิทยาคม/ตาก         

2 65047139 นางสาวปนัสยา แดงซอน จอมทอง/เชียงใหม่         

3 65047451 นางสาวสวรรยา พรหมจันทร์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน/ลำพูน        

4 65048263 นายวิธวิทย์ โชติธนานุรักษ์ สามัคคีวิทยาคม/เชียงราย         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์

3123 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65047878 นางสาวเบญจพร เชื้อชัย บอสโกพิทักษ์/นครปฐม         

2 65048411 นายไชยวัฒน์ อินทะไชย มัธยมบ้านบางกะปิ/กรุงเทพมหานคร        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์

3124 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045338 นางสาวสุมิตรา หอมจันทร์ มัธยมวัดใหม่กรงทอง/ปราจีนบุรี        

2 65045468 นายธนกร อุตนไชย อุทัยวิทยาคม/อุทัยธานี         

3 65045475 นางสาวพัชราภา เจริญพล เจียงทองพิทยาคม/ชัยภูมิ         

4 65047055 นายภาสกร อินแสน เจริญราษฎร์/แพร่         

5 65047128 นางสาวณภัทร สมัครการ ตาคลีประชาสรรค์/นครสวรรค ์       

6 65047169 นายธนาธร เชื้ออินทร์ บ้านค่าย/ระยอง         

7 65047170 นายชนาธิป ดาธรรม จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน/ลำพูน        

8 65047176 นายชญานินทร์ วีรานันต์ วิทยานุกูลนารี/เพชรบูรณ์         

9 65047190 นางสาวน้ำทิพย์ โพธิ์วัด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี/ลพบุรี         

10 65047225 นางสาวธิติยาพร จันทรสิงหาญ สตรีราชินูทิศ/อุดรธานี         

11 65047363 นางสาวกัญญาวีร์ จันทร์สาร คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี/ปทุมธานี        

12 65047374 นายภาณุพงศ์ แก้วเรือง เพชรพิทยาคม/เพชรบูรณ์         

13 65047391 นายสัพพศิลป์ คงเจริญถิ่น ร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ร้อยเอ็ด         

14 65047442 นางสาวนภาพร ราชพล มาลาสวรรค์พิทยา/นครนายก         

15 65047448 นางสาววรัญญา ขอหวนกลาง โนนสูงศรีธานี/นครราชสีมา         

16 65047464 สามเณรภูมิพัฒน์ อุปจักร์ นันทบุรีวิทยา/น่าน         

17 65047486 นางสาวขวัญฤทัย เกตุนวม ท่าตะโกพิทยาคม/นครสวรรค์        

18 65047487 นายยุทธภพ มงคลสุข แกลง"วิทยสถาวร"/ระยอง         

19 65047500 นายธีรยุทธ อุรามา ดารุลอูลูม/สตูล         

20 65047548 นางสาวครองขวัญ เชื้อรัมย์ ละหานทรายรัชดาภิเษก/บุรีรัมย์        

21 65047559 นายปภังกร ขุนารักษ์ สระบุรีวิทยาคม/สระบุรี         

22 65047576 นายธนบดี กิตติเสนีย์ ศรีสะเกษวิทยาลัย/ศรีสะเกษ         

23 65047578 นางสาววรรณวลี งามลาภ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา/พระนครศรีอยุธยา        

24 65047636 นายกิตติภัฏ จุฑาเทศ สตรีอ่างทอง/อ่างทอง         

25 65047701 นางสาวศศิกร วัชรพนาพงศ์ พิจิตรพิทยาคม/พิจิตร         

26 65047702 นางสาวญาณิศา โชคชัย สงวนหญิง/สุพรรณบุรี         

27 65047937 นายศุภวิชญ์ สุขกมลวัฒนา โพธิสารพิทยากร/กรุงเทพมหานคร        

28 65047967 นายพงศกร อ้วนเฝือ ยุพราชวิทยาลัย/เชียงใหม่         

29 65048022 นางสาวณัฐธิดา ภู่สกุล นาด้วงวิทยา/เลย         

30 65048043 นายกันต์ ตั้งเบญจผล บุญวาทย์วิทยาลัย/ลำปาง         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์

3124 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

31 65048129 นางสาวนภพัชร์ พัชระภัทร์ บุญวาทย์วิทยาลัย/ลำปาง         

32 65048247 นายกฤษณบดินทร์ นาคสุวรรณ ท่าวังผาพิทยาคม/น่าน         

33 65048275 นายกันติภัสส์ ลิ้มทองคำ กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี/สุพรรณบุรี        

34 65048325 นางสาวภัทรกันย์ รัตนยศ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี/เพชรบุรี        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์

3125 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045273 นายธนวัฒน์ มั่นคง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า/กรุงเทพมหานคร        

2 65045342 นายสรยุทธ เวียงคำ เชียงคำวิทยาคม/พะเยา         

3 65045349 นางสาวสุพิชฌาญ์ ศรีวิราช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา/พะเยา        

4 65045364 นางสาวพิณทิพย์ คงชาตรี สุราษฎร์ธานี/สุราษฎร์ธานี         

5 65045465 นางสาวสุพัตรา ประสมทรัพย์ ท่าด้วงพิทยาคม/เพชรบูรณ์         

6 65045466 นางสาวปริตา บุตรษยา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/สกลนคร        

7 65045494 นายณัฐนนท์ แป้นชาวนา บ้านตากประชาวิทยาคาร/ตาก        

8 65045506 นางสาวชฎาธาร เศษสมบูรณ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย/ร้อยเอ็ด         

9 65045515 นายภาณุพงศ์ เลาอริยวงศ์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์/น่าน        

10 65045528 นายธนกร ปิ่นสุข อุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์         

11 65047064 นายยุทธนา หลอมทอง โพฒิสารศึกษา/นครสวรรค์         

12 65047107 นางสาวณัฐชา บุตรวงค์ อุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์         

13 65047118 นางสาวฐิติชญาน์ จันทราฐิติชัยกุล สามัคคีวิทยาคม/เชียงราย         

14 65047151 นายคฑาวุธ สายอินต๊ะ ดงเจนวิทยาคม/พะเยา         

15 65047224 นางสาวดลรญา แทนรินทร์ สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร/กรุงเทพมหานคร        

16 65047242 นางสาวธิราพันธ์ บางประเสริฐ อยุธยานุสรณ์/พระนครศรีอยุธยา        

17 65047254 นางสาวสุชานาถ อุระพนม บึงกาฬ/บึงกาฬ         

18 65047257 นายณัฐพงษ์ ทุมยา โพธิ์ไทรพิทยาคาร/อุบลราชธานี        

19 65047291 นายณัฐชัย ธานีรัตน์ ยานนาเวศวิทยาคม/กรุงเทพมหานคร        

20 65047341 นายกฤษคชิณ แก้วพิทักษ์ สายปัญญารังสิต/ปทุมธานี         

21 65047371 นางสาววศิกา กองมี เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ/พิษณุโลก        

22 65047380 นางสาวภัทรภร ลือเลิศ เทศบาล 6 นครเชียงราย/เชียงราย        

23 65047397 นายณัฐวัฒน์ มโนพันธ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร/ลำปาง        

24 65047455 นางสาวธนัชพร ไชโย เวียงป่าเป้าวิทยาคม/เชียงราย         

25 65047458 นางสาวธมลวรรณ รัตนตรัยกูล ตราษตระการคุณ/ตราด         

26 65047629 นางสาวพิมพ์ภัทรา ทองคำ สิริรัตนาธร/กรุงเทพมหานคร         

27 65047646 นางสาวปิยะฉัตร รัตนวงษ์ นาจานศึกษา/ขอนแก่น         

28 65047650 นายปัณณวิชญ์ ทรัพย์เกิด พิชัย/อุตรดิตถ์         

29 65047748 นายนักรบ สุปินตา อุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์         

30 65047770 นางสาวนพรัตน์ บุญคง สินปุนคุณวิชญ์/กระบี่         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์

3125 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

31 65047791 นายปุณณวิช สุขคำ สามัคคีวิทยาคม/เชียงราย         

32 65047866 นางสาวปฐมพร ไกรเกตุ ไทรน้อย/นนทบุรี         

33 65047966 นางสาวอิสริยา สวนเกษ ทัพพระยาพิทยา/สระแก้ว         

34 65047997 นางสาวชนากานต์ ทิวงค์ษา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก/พิษณุโลก        

35 65048033 นางสาวกันยารัตน์ นิสสัยเย็น ชัยภูมิภักดีชุมพล/ชัยภูมิ         

36 65048087 นางสาววรรณฤดี ชลารักษ์ ดัดดรุณี/ฉะเชิงเทรา         

37 65048106 นายวิชบูลย์ ทานุชิต บุญวาทย์วิทยาลัย/ลำปาง         

38 65048157 นายอัษฎายุธ ฉายอรุณ วิสุทธรังษี/กาญจนบุรี         

39 65048195 นางสาวสุชัญญา ธัญสระทอง บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์/ชลบุรี        

40 65048199 นางสาวออัญญา หอมบุปผา ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์/สุโขทัย         

41 65048277 นางสาวสุปรียา พันธ์เครือ พิริยาลัยจังหวัดแพร่/แพร่         

42 65048393 นายภูริวิทย์ มิตรชอบ อรัญประเทศ/สระแก้ว         

43 65048394 นางสาวอรรญา แตงบุตร ลาดปลาเค้าพิทยาคม/กรุงเทพมหานคร        

44 65048401 นางสาวสโรธร ขวัญศรี สารคามพิทยาคม/มหาสารคาม        

45 65048466 นางสาวมนัสนันท์ ทักษิณ ชลราษฎรอำรุง/ชลบุรี         

46 65048479 นายนันทวัฒน์ สุระแสง สตรีสมุทรปราการ/สมุทรปราการ        

47 65048483 นางสาวบุญญธิดา บุญสิทธิ์ สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา/ชลบุรี        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะศิลปศาสตร์

3126 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045340 นายคุณกานต์ หนึ่งชัยสกุล ปล้องวิทยาคม/เชียงราย         

2 65045440 นางสาวไซนับ โซ๊ะสะตา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอยะหา/ยะลา        

3 65045477 นายเสริมสุข พันธุ มัธยมด่านขุนทด/นครราชสีมา        

4 65045500 นางสาวปุญญาภา มากคล้าย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ/กรุงเทพมหานคร        

5 65045502 นายฐิติพงศ์ สุวรรณ์ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์/เชียงราย        

6 65047089 นางสาวขวัญเรือน ชูสันเทียะ วังน้ำเย็นวิทยาคม/สระแก้ว         

7 65047135 นางสาวพรนิภา จันต๊ะนาเขต พานพิทยาคม/เชียงราย         

8 65047329 นางสาวศุภลักษณ์ หมื่นชนะ อุดรพัฒนาการ/อุดรธานี         

9 65047596 นางสาวสุทัตตา น่วมแก้ว เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี/ลพบุรี        

10 65047620 นางสาวณัชชา สมบูรณ์ รังษีวิทยา/เชียงใหม่         

11 65047658 นางสาวนนท์นภัส เรือนคำ ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ/แม่ฮ่องสอน        

12 65047703 นางสาวอารียา ศรีประดู่ จันทรุเบกษาอนุสรณ์/ร้อยเอ็ด        

13 65047727 นางสาวรุ่งอรุณ ศรีบัว เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ/พิษณุโลก        

14 65048018 นางสาวณพวรรณ์ ฟักเมฆ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน/กรุงเทพมหานคร        

15 65048094 นางสาวณัฐวลัย ไทยแท้ ตากพิทยาคม/ตาก         

16 65048424 นางสาวปรายฟ้า มะปะเข ยุพราชวิทยาลัย/เชียงใหม่         

17 65048444 นางสาวภัคจิรา แซ่ตั้ง ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์/กรุงเทพมหานคร        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

3127 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และนาฏศิลป์  (แขนงดนตรี)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045348 นายเอกราช คำจา สันทรายวิทยาคม/เชียงใหม่         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

3128 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และนาฏศิลป์  (แขนงนาฏศิลป์)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65047756 นายวีรพินทร์ จันทะสาร เชิงทะเลวิทยาคม /ภูเก็ต         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3116 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045356 นายปฎิพัทธ์ คำสุ ฟากกว๊านวิทยาคม/พะเยา         

2 65047032 นางสาวปิยธิดา แก้วพิศดาร สงวนหญิง/สุพรรณบุรี         

3 65047217 นายศรัณย์ แจ้งหิรัญ สตรีนครสวรรค์/นครสวรรค์         

4 65047605 นางสาวน้ำฝน สุขเจริญ สว่างแดนดิน/สกลนคร         

5 65047652 นางสาวศศิธร แสนบุญครอง อนุกูลนารี/กาฬสินธุ์         

6 65047846 นายวสวัตติ์ ยี่แก้ว บุญวาทย์วิทยาลัย/ลำปาง         

7 65047951 นางสาวจุฑาภรณ์ คำตัน สนมวิทยาคาร/สุรินทร์         

8 65048255 นายวรวิช หมื่นโฮ้ง นารีรัตน์จังหวัดแพร่/แพร่         

9 65048397 นางสาวรัตติกาล บุญไล้ สรรพยาวิทยา/ชัยนาท         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3117 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045337 นายนวพล จำรัส พะเยาพิทยาคม/พะเยา         

2 65045432 นายวรเมธ พลอยใหม่ ชัยนาทพิทยาคม/ชัยนาท         

3 65047379 นางสาวสุพัตรา รักยอดยิ่ง วาวีวิทยาคม/เชียงราย         

4 65048154 นางสาวปนัดดา ทิมเขียว ชุมแสงชนูทิศ/นครสวรรค์         

5 65048273 นางสาวชญาภา เปี่ยมศักดิ์ วิสุทธรังษี/กาญจนบุรี         

6 65048452 นางสาวสุภัทธิชา ทองอาสน์ สมเด็จพิทยาคม/กาฬสินธุ์         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3118 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65047290 นางสาววิยาดา พาเขียว มัธยมวัดสิงห์/กรุงเทพมหานคร        

2 65048289 นางสาววิมลรัตน์ บุญเหลา อุเทนพัฒนา/นครพนม         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3119 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045470 นางสาวเมธาพร จตุรโมกข์ สาครพิทยาคม/ชัยนาท         

2 65047249 นางสาวณัฏฐ์ชญา ถาโงกโป้ สิงห์สมุทร/ชลบุรี         

3 65047784 นางสาวจิรัฎฐ์ติกาล สงคุ้ม จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน/ลำพูน        

4 65047796 นางสาวอริสรา ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย/เชียงใหม่        

5 65048113 นางสาวธนัทตา ขันผักแว่น สาหร่ายวิทยาคม/นครราชสีมา        

6 65048165 นางสาวกุลธิดา ชายสา สตรีศรีสุริโยทัย/กรุงเทพมหานคร        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

3134 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045352 นางสาวพลอยชมพู คำบุญ ประชาสงเคราะห์วิทยา/พิษณุโลก        

2 65045374 นางสาววรินทร์พร คนรู้ชินพงศ์ ขอนแก่นวิทยายน/ขอนแก่น         

3 65045501 นางสาวปวีณา หมื่นขันธ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล/ร้อยเอ็ด        

4 65047193 นางสาวนันทฉัตร จันทร์หงษ์ สมุทรสาครวิทยาลัย/สมุทรสาคร        

5 65048284 นางสาววิธิตา สีตองอ่อน หันคาพิทยาคม/ชัยนาท         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

3135 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045270 นางสาวนริสา เชียงแขก เสริมงามวิทยาคม/ลำปาง         

2 65045385 นางสาวกัลยา แก้วกาง บรบือวิทยาคาร/มหาสารคาม         

3 65045406 นายวรายุทธ เชื้อตาอ่อน นาแกพิทยาคม/นครพนม         

4 65047067 นางสาวธนภรณ์ อุ่นเรือน หล่มสักวิทยาคม/เพชรบูรณ์         

5 65047095 นายเจษฎาภรณ์ บุญสุภา เบ็ญจะมะมหาราช/อุบลราชธานี        

6 65047159 นายธนพัฒน์ ธนะสมบัติ สตรีศรีน่าน/น่าน         

7 65047390 นายนราภัทร วงค์ชัย เชียงของวิทยาคม/เชียงราย         

8 65047479 นางสาวณภัคมน ลินมา เฉลิมขวัญสตรี/พิษณุโลก         

9 65047485 นางสาวคีฏวรรณ เกื้อสกุล เมืองศรีเทพ/เพชรบูรณ์         

10 65047537 นางสาวสุนิดา หาโส๊ะ พิมานพิทยาสรรค์/สตูล         

11 65047577 นางสาวศศิภา เขาคอน สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์/หนองบัวลำภู        

12 65047627 นางสาวฐิตาพร อุทัยศรี เบ็ญจะมะมหาราช/อุบลราชธานี        

13 65047717 นางสาวกนกศิริ บุญคำ สตรีศึกษา/ร้อยเอ็ด         

14 65047862 นายรณภูมิ พานทอง หันคาพิทยาคม/ชัยนาท         

15 65047888 นางสาวฮาบีบะห์ จาหลง โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา/ปัตตานี        

16 65047932 นางสาววาทินี สุบินมงคล ป่าซาง/ลำพูน         

17 65047941 นางสาวณัฐนรี สิทธิชัย ตรังคริสเตียนศึกษา/ตรัง         

18 65048017 นางสาวธันยภรณ์ กิรัมย์ ห้วยราชพิทยาคม/บุรีรัมย์         

19 65048026 นางสาวณัฐพร มหาโยธี วังน้ำเย็นวิทยาคม/สระแก้ว         

20 65048176 นายธนากร เมธาวีสุวรรณ ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์/แม่ฮ่องสอน        

21 65048266 นางสาวสรัญญา สิงห์แก้ว ดงเจนวิทยาคม/พะเยา         

22 65048320 นางสาวทัชสุมาริน พุดสูงเนิน บัวหลวงวิทยาคม/บุรีรัมย์         

23 65048361 นางสาวนฤพร พิมพ์งาม ชัยนาทพิทยาคม/ชัยนาท         

24 65048389 นางสาวขวัญชนก เวียงคำ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร/ลำปาง        

25 65048448 นางสาวทิพวรรณ ป่าเสส ป่าซาง/ลำพูน         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

3136 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65047276 นางสาวรดาวรินทร์ พลเสน ราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท/ชัยนาท        

2 65047979 นายชาญวิทย์ วงษ์นิล เขาทรายทับคล้อพิทยา/พิจิตร        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

3137 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045453 นายสิรวิชญ์ สิงห์คำ วัฒโนทัยพายัพ/เชียงใหม่         

2 65045459 นายสนธิศักดิ์ คีรีสันติกุล มัธยมป่ากลาง/น่าน         

3 65047389 นางสาวธนพร แซ่อึ้ง พนมทวนชนูปถัมภ์/กาญจนบุรี        

4 65047469 นายณัฏฐพล สินศิริ สมุทรปราการ/สมุทรปราการ         

5 65047531 นายธีรวัฒน์ คำอินทร์ ห้วยคตพิทยาคม/อุทัยธานี         

6 65047616 นายณัฐนนท์ สิงห์โตแก้ว พิษณุโลกพิทยาคม/พิษณุโลก         

7 65047747 นายปานธรรม วิทยาทาน ขุนยวมวิทยา/แม่ฮ่องสอน         

8 65047884 นายชฎายุ ไชยวุฒิ เทศบาล 6 นครเชียงราย/เชียงราย        

9 65047953 นายธนพล จันดา พณิชยการราชดำเนิน ธนบุรี/กรุงเทพมหานคร        

10 65048205 นายนพนันท์ จันทร์ต๊ะนาเขตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย/เชียงราย        

11 65048436 นายซุฟยาน แมเราะดำ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ?/ยะลา        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

3138 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65047226 นายอนุวัฒน์ วิเศษชาติ วิสุทธิกษัตรี/สมุทรปราการ         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

3139 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045412 นางสาวชญานิศ มณีขัติย์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน/ลำพูน        

2 65045421 นางสาวอารีรัตน์ อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์/ศรีสะเกษ         

3 65045430 นางสาวสุกัญญา บุญเทพ ปัว/น่าน         

4 65047083 นางสาวลลิตพรรณ อุดเต็น บ่อเกลือ/น่าน         

5 65047353 นางสาวทิพย์วรรณ์ แก้วไหล ภูซางวิทยาคม/พะเยา         

6 65047430 นางสาวอมรชนก นาคสุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่/เชียงใหม่        

7 65047782 นางสาวพิชชาภา สะธรรม นาข่าวิทยาคม/มหาสารคาม         

8 65047794 นางสาวธนัญภรณ์ สืบเพ็ง ละหานทรายวิทยา/บุรีรัมย์         

9 65048274 นางสาวปาริฉัตร คงสุวรรณ์ ราชโบริกานุเคราะห์/ราชบุรี         

10 65048371 นางสาวสุดารัตน์ สำรวมจิต แนงมุดวิทยา/สุรินทร์         

11 65048443 นางสาววรวรรณ หน่อขัด สันป่าตองวิทยาคม/เชียงใหม่         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

3140 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045521 นางสาวสุวิภา แซ่ย่าง เชียงคำวิทยาคม/พะเยา         

2 65047182 นางสาวปาลิดา แววไธสง บ้านไผ่/ขอนแก่น         

3 65047220 นางสาววราภรณ์ การะเวก ศรีบุณยานนท์/นนทบุรี         

4 65047247 นางสาวอารียา อยู่ยง หนองบัวพิทยาคาร/หนองบัวลำภู        

5 65047758 นางสาวเพชรดา แสนคำปา พิริยาลัยจังหวัดแพร่/แพร่         

6 65047804 นางสาวชนัญธิดา ใจฉวะ สตรีศึกษา/ร้อยเอ็ด         

7 65047852 นางสาวกฤติยา ศักดิ์ศรี เทพมิตรศึกษา/สุราษฎร์ธานี         

8 65047939 นางสาวชวัลลักษณ์ นาสมชัย สารคามพิทยาคม/มหาสารคาม        

9 65048174 นางสาวศุภิสรา ศรีเรือง ศรีบุณยานนท์/นนทบุรี         

10 65048211 นางสาวกนกพร คำแท่ง ชุมแพศึกษา/ขอนแก่น         

11 65048245 นางสาวธิดารัตน์ บรเพ็ชร สตรีราชินูทิศ/อุดรธานี         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์

3129 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045295 นางสาวสุวลักษณ์ ลิ้มศิริวัฒน์ สิรินธรราชวิทยาลัย/นครปฐม         

2 65045304 นางสาวภัทราภรณ์ หูตาชัย เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/ตาก        

3 65045305 นางสาวเปรมวดี สว่างวงษ์ ทรายมูลวิทยา/ยโสธร         

4 65045329 นางสาวศศิธร แพงมี เรืองวิทย์พิทยาคม/กำแพงเพชร        

5 65045350 นางสาวกัญจนพร กองศรี สตรีศรีน่าน/น่าน         

6 65045359 นางสาวณัฐภัทร ศรีบุญเรือง ชัยนาทพิทยาคม/ชัยนาท         

7 65045369 นางสาวธัญญธร สมภาร เชียงม่วนวิทยาคม/พะเยา         

8 65045372 นางสาวญาดาวดี เนื่องพุกก์ มัธยมวิทยา/ลำปาง         

9 65045386 นางสาววรลักษณ์ มหาไม้ สันกำแพง/เชียงใหม่         

10 65045395 นางสาวกุลภัสสร์ หนูขุนทด อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย/นครราชสีมา        

11 65045396 นางสาวแสงดาว หวังรัตนศรี ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ/แม่ฮ่องสอน        

12 65045410 นายอภินันท์ นิยะมะ พระปฐมวิทยาลัย/นครปฐม         

13 65045438 นางสาวอิสริยา วงษา เทศบาล 6 นครเชียงราย/เชียงราย        

14 65045447 นางสาวธัชกร อินทร์มา พิบูลวิทยาลัย/ลพบุรี         

15 65045454 นางสาวกัญญ์ศิริ สุคำปัน ยุพราชวิทยาลัย/เชียงใหม่         

16 65045462 นายกิตติพัฒน์ จันทร์ตรี อุดมดรุณี/สุโขทัย         

17 65045471 นางสาวศุภาลักษณ์ แก้ววงค์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน/ลำพูน        

18 65045490 นางสาวจิดาภา สกุลนะสูตร์ ปทุมคงคา สมุทรปราการ/สมุทรปราการ        

19 65045491 นายฑณเชษฐ์ คำรินทร์ เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่/เชียงใหม่        

20 65045510 นางสาวณัฐิดา หยะอัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช/นครศรีธรรมราช        

21 65045511 นางสาวศุภิสรา นวลแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช/นครศรีธรรมราช        

22 65047031 นางสาวณัฏฐณิชา สายสิงห์ โยธินบำรุง/นครศรีธรรมราช         

23 65047039 นางสาวชมัยพร อยู่ยืน วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ/ลพบุรี        

24 65047046 นางสาวสุพรรณิการ์ คงเวช กาญจนานุเคราะห์/กาญจนบุรี        

25 65047048 นางสาวปวรรัตน์ ศรีวิชัย เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่/เชียงใหม่        

26 65047066 นางสาวอทิตยา เอมสอาด สตรีศรีน่าน/น่าน         

27 65047086 นางสาวกนกนิภา วิสพัก สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)นครสวรรค์/นครสวรรค์        

28 65047100 นางสาวศุภิสรา แสงอาทิตย์ พิบูลวิทยาลัย/ลพบุรี         

29 65047111 นายธนภัทร แต่เชื้อสาย สันทรายวิทยาคม/เชียงใหม่         

30 65047112 นางสาวอภิชญา บุตรน้ำเพชร มารีวิทย์/ชลบุรี         
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31 65047117 นางสาววิมล แสงสี สันทรายวิทยาคม/เชียงใหม่         

32 65047119 นางสาวสุชิราภรณ์ ถือสมบัติ เมืองศรีเทพ/เพชรบูรณ์         

33 65047131 นางสาวณัฐวดี โพธิ์พรม อุดรพิทยานุกูล/อุดรธานี         

34 65047161 นางสาวอรวรรณ สีวิจี๋ สามเงาวิทยาคม/ตาก         

35 65047162 นางสาวกุลธิดา หวังรัตนศรี ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ/แม่ฮ่องสอน        

36 65047167 นายชนะศึก ปิ่นแสงแก้ว จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน/ลำพูน        

37 65047173 นางสาวอริศรา เชื้อบริบูรณ์ ห้วยม้าวิทยาคม/แพร่         

38 65047184 นางสาวเพชรดา ช้างน้อย โคกสำโรงวิทยา /ลพบุรี         

39 65047202 นางสาวอภิชญา งอกอ่อน ชลกันยานุกูล/ชลบุรี         

40 65047205 นางสาวบุณยวีร์ วิมุกติบุตร วังชิ้นวิทยา/แพร่         

41 65047208 นางสาวกนกวรรณ สุค้วง อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา/อุทัยธานี        

42 65047214 นางสาวอารีรัตน์ หาญพรหม ดาราวิทยาลัย/เชียงใหม่         

43 65047222 นางสาวปราณปริยา อุตเจริญ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบํารุง/เชียงใหม่        

44 65047227 นางสาวบุณณดา นัครามนตรี มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา/สงขลา        

45 65047232 นางสาวฐิติมา มูลมั่ง วัฒโนทัยพายัพ/เชียงใหม่         

46 65047234 นางสาวธนัชพร เทพณรงค์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา/กรุงเทพมหานคร        

47 65047252 นางสาวภันฑิรา โพธิ์สลัก ตราษตระการคุณ/ตราด         

48 65047256 นางสาวพิมกมล พูลศรี ตะพานหิน/พิจิตร         

49 65047262 นางสาวอารีรัตน์ ดอนมูล เชียงคำวิทยาคม/พะเยา         

50 65047269 นางสาวจุฬาลักษณ์ สินธุประเสริฐ โพนทองพัฒนาวิทยา/ร้อยเอ็ด        

51 65047287 นางสาวสุภาวดี ชุ่มวงค์ สตรีศรีน่าน/น่าน         

52 65047288 นางสาวไพลิน สุโพธิ์ไข กัลยาณวัตร/ขอนแก่น         

53 65047336 นางสาวพรนัชชา สิติณาจักร สรรพวิทยาคม/ตาก         

54 65047344 นางสาวปนัดดา ผุดผ่อง หนองไผ่/เพชรบูรณ์         

55 65047393 นางสาวจันยาพร ลือจันดา สตรีราชินูทิศ/อุดรธานี         

56 65047395 นางสาวมาฐิตา ผิวนาม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4/กรุงเทพมหานคร        

57 65047410 นางสาวกติชา พรมใจ วัฒโนทัยพายัพ/เชียงใหม่         

58 65047429 นางสาวช่อทิพย์ ชัยบูรณ์ หล่มเก่าพิทยาคม/เพชรบูรณ์         

59 65047433 นางสาวกนกพร วงค์สวัสดิ์ สตรีศรีน่าน/น่าน         

60 65047443 นางสาวยุพารัตน์ ขึ้นเอื้อย สรรพวิทยาคม/ตาก         
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61 65047452 นายกีรติ ลอบลัด ประจันตราษฎร์บำรุง/ปราจีนบุรี        

62 65047467 นางสาวณัฐณิชา ไชยาโส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา/พะเยา        

63 65047481 นางสาวสุภาวรรณ สุขในไพร เซนต์ปอลคอนแวนต์/ชลบุรี         

64 65047505 นางสาวธัชพรรณ วรรณภิละ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน/ลำพูน        

65 65047506 นางสาวชนิกา มโนคำ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน/ลำพูน        

66 65047526 นางสาวมณิการ์ รพีรุ่งโรจน์กูล จอมทอง/เชียงใหม่         

67 65047527 นางสาวศิริรัตน์ ป่ายา พิมายวิทยา/นครราชสีมา         

68 65047540 นางสาวนิชดา ประทุมทา สันป่าตองวิทยาคม/เชียงใหม่         

69 65047549 นายพงศ์ปกรณ์ สหัสพันธ์ อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา/อุทัยธานี        

70 65047557 นางสาววรัญญา ดีตา บัวใหญ่/นครราชสีมา         

71 65047563 นางสาวพิราวรรณ ปานมั่น สุโขทัยวิทยาคม/สุโขทัย         

72 65047568 นางสาวณัฐชยา บุญญาวัฒนฤกษ์ พิชัย/อุตรดิตถ์         

73 65047570 นางสาวพัชราพา อัชพรหม บัวใหญ่/นครราชสีมา         

74 65047588 นางสาวพรรณี สุรสิทธิ์ นิยมศิลป์อนุสรณ์/เพชรบูรณ์         

75 65047611 นางสาวสุชานันท์ บ้านม่วง ปราจิณราษฎรอำรุง/ปราจีนบุร ี       

76 65047642 นางสาววิไลวรรณ เอี่ยมมา สรรพวิทยาคม/ตาก         

77 65047651 นางสาวเปรมกมล คุ้มไข่น้ำ สตรีชัยภูมิ/ชัยภูมิ         

78 65047676 นางสาวปานิดา ไชยยะ หอวัง  ปทุมธานี/ปทุมธานี         

79 65047684 นายกษิดิศ ชูเกิด ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช         

80 65047686 นางสาวชนม์นิภา จอดนอก เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/สกลนคร        

81 65047707 นางสาวพิมพ์ลภัส ล่วนเส้ง ห้วยยอด/ตรัง         

82 65047725 นางสาวธนพร แสงสุรินทร์ สตูลวิทยา/สตูล         

83 65047734 นางสาวสุจิตรา โลหะกุล ศรีเมืองวิทยาคาร/อุบลราชธานี        

84 65047735 นางสาวอมิตตา หลงสมบุญ บางพลีราษฎร์บำรุง/สมุทรปราการ        

85 65047744 นางสาวนิชาภา ริมคำ อรุโณทัย/ลำปาง         

86 65047773 นางสาวฮานีซะห์ เตาะสาตู พัฒนาวิทยา/ยะลา         

87 65047775 นางสาวสุพิชญ์นันท์ เธียรไตรทศ นครนายกวิทยาคม/นครนายก        

88 65047776 นางสาวสรัลรัตน์ ไชยตะวงค์ อุดรพิทยานุกูล/อุดรธานี         

89 65047785 นายขวัญข้าว ทันรังกา ชัยภูมิภักดีชุมพล/ชัยภูมิ         

90 65047814 นายอโณทัย ฤาชา มัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น /สระแก้ว        
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91 65047815 นางสาวแสงฝาง โสสม กัลยาณวัตร/ขอนแก่น         

92 65047854 นางสาวพิมพกานต์ วงษา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย/เชียงใหม่        

93 65047859 นายธนดล วงค์พิมพ์ อุดรพิทยานุกูล/อุดรธานี         

94 65047863 นางสาวสุทธิพร ชาญชำนิ แก่นนครวิทยาลัย/ขอนแก่น         

95 65047882 นายชินวัจน์ จำปาทอง ปราจีนกัลยาณี/ปราจีนบุรี         

96 65047883 นางสาวจุฑามาศ ขุนวิเศษ ปราจิณราษฎรอำรุง/ปราจีนบุร ี       

97 65047919 นางสาวศลิษา ทองด้วง สตูลวิทยา/สตูล         

98 65047928 นางสาวชลดา คงทรัพย์ ลำปางกัลยาณี/ลำปาง         

99 65047942 นางสาววิชญาพร ทานะมัย เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)/สุโขทัย        

100 65047943 นางสาวหทัยรัตน์ พิลึก พิจิตรพิทยาคม/พิจิตร         

101 65047958 นางสาวสกาวฟ้า แสงศรีจันทร์ เชียงคำวิทยาคม/พะเยา         

102 65047982 นางสาวขัตติยา รื่นโพธิ์วงษ์ บ้านลาดวิทยา/เพชรบุรี         

103 65047992 นางสาวเกล็ดพลอย จอกสถิตย์ ตราษตระการคุณ/ตราด         

104 65048024 นางสาวกูอีนัส มานิ๊ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน/ปัตตานี        

105 65048027 นางสาวพลอยไพลิน ภูอาจ ประโคนชัยพิทยาคม/บุรีรัมย์         

106 65048041 นางสาวปภาวรินท์ บุญมาก องครักษ์/นครนายก         

107 65048072 นางสาวอทิตยา ทองอินทร์ฟ้า ดอยสะเก็ดวิทยาคม/เชียงใหม ่       

108 65048130 นางสาวศรินทิพย์ ตี้กุล เหนือคลองประชาบำรุง/กระบี ่       

109 65048136 นางสาวตวิษา ขัวคีนี ผดุงปัญญา/ตาก         

110 65048140 นางสาวชฮินนา พรมมารินทร์ สามัคคีวิทยาคม/เชียงราย         

111 65048151 นางสาวบุษบาวรรณ ศรีเนือน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์/นครสวรรค์        

112 65048183 นางสาวชนิกานต์ รักน้อย ดรุณาราชบุรี/ราชบุรี         

113 65048187 นางสาวณัชชา สุรนวกิจ เซนต์โยเซฟ นครสวรรค์/นครสวรรค์        

114 65048191 นางสาวพรทิพา สลับศรี บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2/กรุงเทพมหานคร        

115 65048192 นางสาวชนาพร ครุฑอ่ำ พิชัย/อุตรดิตถ์         

116 65048193 นายทรงกลด วิรัชลาภ พิชัย/อุตรดิตถ์         

117 65048197 นางสาวศิริกาญจน์ ศิวภักดิ์วัจนเลิศ เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี         

118 65048214 นางสาวนิศาชล ชนะแสบง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี/ปทุมธานี        

119 65048231 นางสาววชิราภรณ์ ทองโต บางระจันวิทยา/สิงห์บุรี         

120 65048238 นางสาวขวัญนรี มีวันเปี้ย นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร/กรุงเทพมหานคร        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
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คณะสาธารณสุขศาสตร์

3129 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

121 65048258 นางสาวกัญญาภรณ์ ทศดี ท่าตะโกพิทยาคม/นครสวรรค์        

122 65048267 นางสาวฟ้าสวย ศรีโยธี วัดอินทาราม/กรุงเทพมหานคร        

123 65048276 นางสาวนภาวรรณ สำเนียงก้อง หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา/สงขลา        

124 65048279 นางสาวเขริกา ศักดิ์ศฤงคาร หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา/สงขลา        

125 65048287 นางสาวมนัสนันท์ มีบุญ ปัว/น่าน         

126 65048292 นางสาวปริยาภัทร แจ่มสุวรรณ จอมสุรางค์อุปถัมภ์/พระนครศรีอยุธยา        

127 65048296 นางสาวกฤตญพร เหรียญทอง ชัยนาทพิทยาคม/ชัยนาท         

128 65048313 นางสาวปพิชญา ปัญญามี จอมสุรางค์อุปถัมภ์/พระนครศรีอยุธยา        

129 65048318 นางสาวชลิตา เขยสุข ฝายกวางวิทยาคม/พะเยา         

130 65048324 นางสาวอัฟนาน ประดู่ ดรุณศาสน์วิทยา/ปัตตานี         

131 65048379 นางสาวจุฑามณี อภิบาลศรี ตราดสรรเสริญวิทยาคม/ตราด        

132 65048383 นางสาวยุสรียะห์ จินตรา โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน/ปัตตานี        

133 65048395 นางสาววรัญญา คำวงค์ ตาคลีประชาสรรค์/นครสวรรค ์       

134 65048398 นางสาวปาลิดา มะโนวงศ์ อุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์         

135 65048404 นางสาวภัคจิรา ธีรพงศ์ เฉลิมขวัญสตรี/พิษณุโลก         

136 65048405 นางสาวนัทธมน ปัญญารมย์ เรณูนครวิทยานุกูล/นครพนม         

137 65048434 นางสาวปนัดดา เสถียร บ้านลาดวิทยา/เพชรบุรี         

138 65048455 นางสาวศศิวรรณ สายวงศ์ เถินวิทยา/ลำปาง         

139 65048462 นางสาวญาณทิพย์ วิไลฤทธิ์ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์/กรุงเทพมหานคร        

140 65048470 นางสาวศิริทิพย์ โพธิ์วิเศษ บัวขาว/กาฬสินธุ์         

141 65048485 นางสาวณัฐจรินทร์ วิญญา เทศบาล 6 นครเชียงราย/เชียงราย        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์

3130 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045302 นางสาวเปรมกมล โพธิ์ทอน พิจิตรพิทยาคม/พิจิตร         

2 65045315 นางสาวจุฑารัตน์ นามกุล คำแสนวิทยาสรรค์/หนองบัวลำภู        

3 65045378 นางสาวปนัดดา ละพรมมา แก่นนครวิทยาลัย/ขอนแก่น         

4 65045445 นางสาวชุดาภา วจนศิริกุล สารวิทยา/กรุงเทพมหานคร         

5 65045457 นางสาวภัทรานิษฐ์ จรัสแสงไพบูลย์ มารีย์วิทยา/นครราชสีมา         

6 65045518 นางสาวสิริกัญญา กันใจ วชิรวิทย์ เชียงใหม่/เชียงใหม่         

7 65047082 นางสาวศุภธิดา สิงห์วงค์ สรรพวิทยาคม/ตาก         

8 65047504 นายธรรศ เดชารัตน์ สุราษฎร์ธานี/สุราษฎร์ธานี         

9 65047647 นางสาวณัชฌารีย์ อนันตศาลา ปราจิณราษฎรอำรุง/ปราจีนบุร ี       

10 65047673 นายภัทรภณ หวันเสนา ขอนแก่นวิทยายน/ขอนแก่น         

11 65047729 นางสาวอิสริยาภรณ์ ขำประไพ ยอแซฟอุปถัมภ์/นครปฐม         

12 65047768 นางสาวสโรชา มาบุญ อุดรพัฒนศึกษา/อุดรธานี         

13 65047825 นางสาวเพชรไพริน ชูช่วย มัธยมด่านสำโรง/สมุทรปราการ        

14 65047828 นางสาวพลอยไพริน ชูช่วย มัธยมด่านสำโรง/สมุทรปราการ        

15 65047845 นางสาวพรพิมล สุวรรณจักร์ สิรินธรราชวิทยาลัย/นครปฐม         

16 65048056 นางสาวสุวิภา จันทร์สอน กำแพงเพชรพิทยาคม/กำแพงเพชร        

17 65048066 นางสาวพิมพ์มาดา ทองปาน สตรีอ่างทอง/อ่างทอง         

18 65048082 นางสาวกุลนิดา ยามสุข โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์/จันทบุรี        

19 65048234 นางสาวสุภัชสรา เชิดพุดซา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา/นครราชสีมา        

20 65048251 นายนภพันธ์ สมิตานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร/กรุงเทพมหานคร        

21 65048305 นางสาวธีรดา โต๊ะกาเจ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4/กรุงเทพมหานคร        
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์

3131 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045275 นางสาวศรัญญา ชะเอม อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์/ชัยนาท        

2 65045343 นางสาวนันธิชา ตรีอุโภค อยุธยาวิทยาลัย/พระนครศรีอยุธยา        

3 65045389 นางสาวภูรัชญา คำก้อนแก้ว ตรอนตรีสินธุ์/อุตรดิตถ์         

4 65045442 นางสาวสุวรรณอัมพร คร่องไหม เมืองปานพัฒนวิทย์/ลำปาง         

5 65047080 นางสาวภัคจิรา บัวทิม นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์/นครสวรรค์        

6 65047105 นางสาวพิมลนาฎ ผลิผล วชิราลัย/เชียงใหม่         

7 65047147 นายศุภกฤต มาเรือน โยธินบูรณะ/กรุงเทพมหานคร        

8 65047175 นายธีธัช บุญธรรม ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย/เชียงใหม่        

9 65047221 นางสาวอรุณวรรณ คงสุขสม หอพระ/เชียงใหม่         

10 65047245 นางสาวกานต์ธิดา หนูสวัสดิ์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี/สุราษฎร์ธานี        

11 65047359 นางสาววนิดา พลช่วย กัลยาณวัตร/ขอนแก่น         

12 65047376 นางสาวกัลยรัตน์ ศรีสารคาม ผู้ใหญ่เฉลิมขวัญสตรี/พิษณุโลก        

13 65047406 นางสาวเกตน์สิรี ศรีวิชัย สันป่าตองวิทยาคม/เชียงใหม่         

14 65047581 นางสาวนภสร พรมสี พุทธชินราชพิทยา/พิษณุโลก         

15 65047582 นางสาวณพัชฌา ทองมี พุทธชินราชพิทยา/พิษณุโลก         

16 65047617 นางสาวชทิตา ขอบเงิน สวรรค์อนันต์วิทยา/สุโขทัย         

17 65047789 นางสาวอุษราณี ชาวสุรินทร์ เพ็ญพิทยาคม/อุดรธานี         

18 65047811 นางสาวมนัสนันท์ เสนาบุญญฤทธิ์ ชลกันยานุกูล/ชลบุรี         

19 65047813 นางสาวณัฐธิตา ชุมภู เวียงแหงวิทยาคม/เชียงใหม่         

20 65047843 นางสาวภาวิดา แสนเมืองมา ยุพราชวิทยาลัย/เชียงใหม่         

21 65047903 นางสาวนัทธมน สิมสวัสดิ์ เลยพิทยาคม/เลย         

22 65047957 นางสาวขวัญรตา โพธิ์ศรา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย/เลย        

23 65048005 นางสาวกัญญาวีร์ สมดา นารีรัตน์จังหวัดแพร่/แพร่         

24 65048029 นางสาวอริษา ลาไป บ้านดุงวิทยา/อุดรธานี         

25 65048097 นางสาวสุพิชญา บุญครุฑ เบญจมราชรังสฤษฎิ์/ฉะเชิงเทรา        

26 65048181 นางสาวณภาภัช วิชชากรทิพากุล เบ็ญจะมะมหาราช/อุบลราชธานี        

27 65048194 นางสาววรภัทร สาระดี กมลาไสย/กาฬสินธุ์         

28 65048196 นางสาวอินทิรา แซ่ย่าง ท่าเรือ "นิตยานุกูล"/พระนครศรีอยุธยา        

29 65048203 นางสาวชาริสา วัลลา ขอนแก่นวิทยายน/ขอนแก่น         

30 65048217 นางสาวณิชดา มาแก้ว สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา/ชลบุรี        
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ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์

3131 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

31 65048240 นางสาววริศรา มงกุฎสุวรรณ ศรัทธาสมุทร/สมุทรสงคราม         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์

3132 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045318 นางสาวฐิติวรดา พรมเสพศักดิ์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน/ลำพูน        

2 65045345 นางสาวปัญญาพร เลียบกลาง พิมายวิทยา/นครราชสีมา         

3 65045362 นางสาวนันท์นพิน ป้อมแจ่มศรี บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ/สมุทรปราการ        

4 65045371 นางสาวอรวรา ประเสริฐ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน/กรุงเทพมหานคร        

5 65045390 นางสาวกาญจนา ราชหาญ นารีรัตน์จังหวัดแพร่/แพร่         

6 65045411 นางสาวสุพัตรา อินทรักษา มัธยมวชิราลงกรณวราราม [พญาเย็นวิทยา]/นครราชสีมา        

7 65045415 นางสาวกานต์สินี เมฆอากาศ นารีรัตน์จังหวัดแพร่/แพร่         

8 65045426 นายประวิทย์ เก็มบาเส อุทยานศึกษากระบี่/กระบี่         

9 65045458 นางสาวจุฑารัตน์ แซ่ล้อ ดอยเต่าวิทยาคม/เชียงใหม่         

10 65045488 นางสาวนิชานันท์ แสงสนิทโชค แม่ลาน้อยดรุณสิกข์/แม่ฮ่องสอน        

11 65045498 นางสาวนิชานาถ จันต๊ะ สันป่าตองวิทยาคม/เชียงใหม่         

12 65047042 นางสาวณัฐธิดา เตชนันท์ สตรีศรีน่าน/น่าน         

13 65047043 นางณัฏฐ์สิตา ดำทองเสน มอ. วิทยานุสรณ์/สงขลา         

14 65047102 นางสาวชนันธิดา จันทร์ภูมิ พิชัย/อุตรดิตถ์         

15 65047113 นางสาวกนกพร มุขเพ็ชร นาวังศึกษาวิช/หนองบัวลำภู         

16 65047123 นางสาวปริชญา เหล่าบุญกล่อม สวนศรีวิทยา/ชุมพร         

17 65047133 นางสาวสุภาวดี ขอสุข สตรีวัดอัปสรสวรรค์/กรุงเทพมหานคร        

18 65047134 นางสาวเมษนี หนูน้อย กำแพงแสนวิทยา/นครปฐม         

19 65047198 นางสาวพรพิมล เครือสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย/เชียงราย        

20 65047278 นางสาวฟารดา เมาะสะ ดรุณศาสน์วิทยา/ปัตตานี         

21 65047304 นางสาวฐิติมา บัณฑิต สวนศรีวิทยา/ชุมพร         

22 65047333 นางสาววาสิตา สุปิน สองพิทยาคม/แพร่         

23 65047366 นางสาวสุพรรณษา ทรายยศ ลำปางกัลยาณี/ลำปาง         

24 65047435 นางสาวธิดารัตน์ ปาละตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน/น่าน        

25 65047450 นางสาวชาลิสา หนักแน่น มัญจาศึกษา/ขอนแก่น         

26 65047463 นางสาวรวินท์นิภา กันทะวงค์ ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก/เชียงราย        

27 65047470 นางสาวพิมพ์มาดา จำนงค์ ฝางชนูปถัมภ์/เชียงใหม่         

28 65047534 นางสาวปฐมาวดี จรูญแสง บ้านไผ่/ขอนแก่น         

29 65047541 นางสาวธนัญญา บัวแก้ว ชลกันยานุกูล/ชลบุรี         

30 65047562 นางสาวจิรประภา เชื่อมมะรัง เนินสง่าวิทยา/ชัยภูมิ         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์

3132 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

31 65047653 นางสาวรุสมีลา มะ ประตูโพธิ์วิทยา/ปัตตานี         

32 65047663 นางสาวปิยะพร สถานสุขนิรันดร์ กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"/สมุทรสาคร        

33 65047690 นางสาวธิดา อานุ เชียงดาววิทยาคม/เชียงใหม่         

34 65047714 นายชินวัตร กำลังศิลป์ ชัยภูมิภักดีชุมพล/ชัยภูมิ         

35 65047719 นางสาวกฤษณีนาท ราชรี ศรีนคร/สุโขทัย         

36 65047763 นางสาวทัศนีย์วรรณ เรืองธนชิตกุล จ่านกร้อง/พิษณุโลก         

37 65047769 นางสาวฐิติกาล จันทาพูน สามัคคีวิทยาคม/เชียงราย         

38 65047788 นางสาวนารีรัตน์ บุญเตียม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน/น่าน        

39 65047817 นางสาววราภรณ์ ทักธร ลำปางกัลยาณี/ลำปาง         

40 65047818 นางสาวภัณฑิรา แซ่ฉั่ว โกสุมวิทยาสรรค์/มหาสารคาม        

41 65047838 นายวุฒิชัย จีนด้วง มัธยมวัดหนองแขม/กรุงเทพมหานคร        

42 65047905 นายอาณัติ ใฝสอาด สมุทรสาครวิทยาลัย/สมุทรสาคร        

43 65047909 นางสาวบัณฑิตา สมสวัสดิ์ ธรรมบวรวิทยา/สกลนคร         

44 65047945 นางสาวธิญาดา พันธุมิตร์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ/ลพบุรี        

45 65048059 นางสาวมุขธิตา ตุ้ยยวง เชียงดาววิทยาคม/เชียงใหม่         

46 65048098 นางสาวสุชัญญา น้อยตา นารีนุกูล/อุบลราชธานี         

47 65048241 นางสาวชริยา แซ่ฟุ้ง เซนต์โยเซฟ นครสวรรค์/นครสวรรค์        

48 65048264 นางสาวขวัญข้าว คงเอียง มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา/สงขลา        

49 65048299 นางสาวพรรณปพร ชัยวิชิต พะเยาพิทยาคม/พะเยา         

50 65048311 นางสาวชลดา เจียงภูเขียว ชุมแพศึกษา/ขอนแก่น         

51 65048322 นางสาวกรชนก ดวงสง่า พบพระวิทยาคม/ตาก         

52 65048421 นางสาววราภรณ์ วันอยู่ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์/เชียงราย        

53 65048457 นางสาวชวิณี ผู้มีทรัพย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี/เพชรบุรี        
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ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์

3133 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65045261 นายภานุพงศ์ รัตนาผาแดง ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ/แม่ฮ่องสอน        

2 65045309 นางสาวธิดาทิพย์ ทองไพจิตร ดัดดรุณี/ฉะเชิงเทรา         

3 65045444 นางสาวบัณฑิตา ช่วยสกุล สุราษฎร์ธานี 2/สุราษฎร์ธานี         

4 65045507 นางสาววรียา ราชไชยา ลำปางกัลยาณี/ลำปาง         

5 65047261 นางสาวเบญจกัลยาณี คำหงษา สตรีชัยภูมิ/ชัยภูมิ         

6 65048171 นางสาวศวิตา พัดวี ชุมแสงชนูทิศ/นครสวรรค์         

พิมพ์เมื่อ 06/06/2565 14:25 Page 53 of 53


	65-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 4)
	แนบประกาศ-TCAS4

