
 
ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืกและมสีทิธิ์เขา้อบรมหลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล  

ประจำปกีารศกึษา 2565 

 

 
 

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือก 

และมสีทิธิ์เขา้อบรมหลักสูตรดังกล่าว ดำเนนิการดังนี้ 

1. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตและรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตออนไลน์ 

ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระหว่างวันที่ 10 - 26 พฤษภาคม 2565 

2. ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่  27 

พฤษภาคม - 9 มถิุนายน 2565 

3. เปิดภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2565 และปฐมนิ เทศพร้อมส่ ง 

ผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 10 มถิุนายน 2565 
 

กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในวัน เวลาข้างต้น มหาวิทยาลัยจะถือว่า 

สละสทิธิ์ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทัง้สิ้น  
 

ประกาศ   ณ  วันที ่ 6  พฤษภาคม พ.ศ. 2565                                                             

               

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธดิา  เทพหนิลัพ) 

รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน                                                      

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

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


 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเเละมีสิทธิ์เข้าอบรม
ระดับประกาศนียบัตร การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2565
คณะพยาบาลศาสตร์

1401 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

1 65034780 นางสาวสุนิสา เเก้วสุวรรณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าฉาง/สุราษฎร์ธานี        

2 65034791 นางสาวณัฐิดา วังอิน สตรีศรีน่าน/น่าน         

3 65034917 นางสาวพรฤดีกุล ก้องณิชากุล เชียงคำวิทยาคม/พะเยา         

4 65034929 นางสาวรุ่งฟ้า ฤทธิ์ชัยเจริญ ป่าไม้อุทิศ 4/ตาก         

5 65034947 นางสาวพรกนก คำมี ถ้ำปินวิทยาคม/พะเยา         

6 65039780 นายณภัทรธมณฑ์ ภูวิศธนาพัฒน์ สรรพวิทยาคม/ตาก         

7 65040365 นางสาวพนิดา กะการดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา/พะเยา        

8 65041065 นางสาวภัทรานิษฐ์ ตามา แม่พริกวิทยา/ลำปาง         

9 65041172 นางสาวกันยากร บุญกระจ่าง หนองจอกประชานุสรณ์/อุทัยธานี        

10 65041859 นางสาวกมลชนก เหล่าดี ขุขันธ์/ศรีสะเกษ         

11 65042258 นางสาวชุติมา นาคชู บางพลีราษฎร์บำรุง/สมุทรปราการ        

12 65042536 นางสาวสุวิมล กุศลหิรัญ แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา/แม่ฮ่องสอน        

13 65042582 นางสาววรรณพร เวนัว สันป่ายางวิทยาคม/เชียงใหม่         

14 65042980 นางสาวภัทราภรณ์ พระละโชค หล่มเก่าพิทยาคม/เพชรบูรณ์         

15 65043011 นางสาวอรไพลิน สุวจะ ฮอดพิทยาคม/เชียงใหม่         

16 65043410 นางสาวพิมลวรรณ สุภายอง วชิรป่าซาง/ลำพูน         

17 65043530 นางสาวรมนิศร เเซ่โซ้ง เชียงคำวิทยาคม/พะเยา         

18 65043540 นางสาวศิริรัตน์ แซ่ย่าง ราชประชานุเคราะห์ 24/พะเยา        

19 65043822 นางสาวประภาพร บาทชารี ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแจ้ห่ม/ลำปาง        

20 65043838 นางสาวแพรวา หนิมสุข สองพิทยาคม/แพร่         

21 65043862 นางสาวรัตนาปรีดาพร วงษ์นามล แก้งคร้อวิทยา/ชัยภูมิ         

22 65044187 นางสาวชุติมา จอมคีรี สันป่ายางวิทยาคม/เชียงใหม่         

23 65044285 นางสาวฐิตาพร กันทา ปงรัชดาภิเษก/พะเยา         

24 65044388 นางสาวอรกานต์ ปัญจุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยาศัย อำเภอภูซาง/พะเยา        

25 65044423 นางสาวกัลยรัตน์ จันทนะเขต นครวิทยาคม/เชียงราย         

26 65044520 นางสาวกาญจนา เกสรกระจาย แม่ลาน้อยดรุณสิกข์/แม่ฮ่องสอน        

27 65044826 นางสาวโยษิตา ถอดมูล เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/ตาก        

28 65044830 นางสุพิณ คำปัน ไทรน้อย/นนทบุรี         

29 65044832 นางสาวภัศรา จันทาพูน ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)/เชียงราย        

30 65044845 นางสาวพิชญานิน สันป่าแก้ว พรหมพิรามวิทยา/พิษณุโลก         
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเเละมีสิทธิ์เข้าอบรม
ระดับประกาศนียบัตร การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2565
คณะพยาบาลศาสตร์

1401 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด หมายเหตุ

31 65044873 นางสาวพรรณพัชร ทองปวน วังชิ้นวิทยา/แพร่         

32 65044906 นางสาวอรนันท์ ปาโม๊ะ เมืองด้งวิทยา/สุโขทัย         

33 65044922 นางสาวพรอานนท์ พรวญหาญ นารีรัตน์จังหวัดแพร่/แพร่         

34 65044923 นางสาวพรนภา พรวญหาญ นารีรัตน์จังหวัดแพร่/แพร่         

35 65045052 นางสาวกุลนัฐ ใจรักษา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์/น่าน        

36 65045054 นางสาววิไลพร แซ่ยะ จอมทอง/เชียงใหม่         

37 65045060 นางสาวมัชฌิมา อุลัย สันกำแพง/เชียงใหม่         

38 65045067 นางสาววิไลพรรณ ศรีนวล ปงพัฒนาวิทยาคม/พะเยา         

39 65045075 นายนิพนธ์ มากน้อย ดงขุยวิทยาคม/เพชรบูรณ์         

40 65045079 นางสาววลาลี เลิศทอง ดอกคำใต้วิทยาคม/พะเยา         

41 65045081 นางสาวบัวเขียว ปิ่นพิพัฒน์ เชียงแสนวิทยาคม/เชียงราย         

42 65045083 นางสาวณฐมน อภิรัฐภวิกา เชียงแสนวิทยาคม/เชียงราย         

43 65045085 นายกิตติศักดิ์ ไชยสถาน ปงพัฒนาวิทยาคม/พะเยา         

44 65045101 นางสาวปาริชาติ นาคอ้าย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์/น่าน        
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