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ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง  รายช่ือผู้มสีทิธิ์สอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการคัดเลอืกเพื่อคัดเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวทิยาลัยพะเยา 

(โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

 ประจำปกีารศกึษา 2565 

 
 

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และผู้ผ่าน 

การคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา 

(โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์และผู้ผ่านการคัดเลอืกดำเนนิการ ดังนี้ 

 1 . ก ารต ร ว จ ส อ บ ร าย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อ บ สั ม ภ าษ ณ์ แ ล ะ ผู้ ผ่ า น 

การคัดเลอืกเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

     ดำเนินการตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการคัดเลือก 

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ด้วยเลขบัตรประจำตัว

ประชาชน และวันเดอืนปเีกดิของนักเรยีนเอง 

 2. การสอบสัมภาษณ์ 

 2.1 คณะท่ีมกีารสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) 

คณะ รายละเอยีด 

คณะเภสัชศาสตร์ 

(หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาการบริบาลทางเภสชักรรม) 

 

1. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผา่นโปรแกรม Zoom 

ในวันที ่22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.  

2. ผูม้สีทิธิ์สอบสมัภาษณ์แจง้ช่ือ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

และ E-mail ของตนเอง ไปยงั E-mail: 

academicpharmacy44@gmail.com ภายในวันที่ 20 มกราคม 

2565 และคณะจะตอบกลับ ภายในวันที ่21 มกราคม 2565 

ทัง้นี้ กรณผีูม้สีทิธิ์สอบสัมภาษณ์ไมไ่ดรั้บ E-mail ตอบกลับ 

หรอืมปีัญหาและขอ้สงสัยสามารถตดิต่อไดท้ี ่0 5446 6666 

ต่อ 3182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ... 
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คณะ รายละเอยีด 

คณะสหเวชศาสตร์ 

(หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์) 

 

1. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผา่นโปรแกรม Zoom 

ในวันที ่22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

2. ผูม้สีทิธิ์สอบสมัภาษณ์แจง้ช่ือ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

และ E-mail ของตนเอง ไปยงั Website: http://tiny.cc/ahs-tcas1 

ภายในวันที ่20 มกราคม 2565 และคณะจะตอบกลับ ภายใน

วันที่ 21 มกราคม 2565 ทัง้นี้ กรณผีูม้สีทิธิ์สอบสัมภาษณไ์ม่ได้

รับ E-mail ตอบกลับ หรอืมปีัญหาและข้อสงสัยสามารถตดิต่อได้

ที่ 08 5605 2263 
 

 

หมายเหตุ: 1. หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายใด ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย

กำหนด ในวัน เวลาขา้งตน้ มหาวทิยาลัยจะถอืว่าสละสทิธิ์ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทัง้สิ้น  

  2. ดำเนินการตรวจสอบรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ในวันที่ 25 มกราคม 2565 

    2.2 คณะที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ 

          คณะพยาบาลศาสตร์ 

 3. การยนืยันสทิธิ์เข้าศึกษาในระบบมหาวทิยาลัยพะเยา 

 ผู้ผ่านการคัดเลอืกมากกว่า 1 โควตาดำเนนิการยนืยันสทิธิ์เขา้ศึกษาในระบบ

มหาวทิยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 

 4. การยนืยนัสทิธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com 

 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์ 

เขา้ศกึษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com ระหว่างวนัที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 

 5. การประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

 ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ 

www.admission.up.ac.th ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

ทั้งนี้ หากคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ไม่เป็นไปตาม

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่าผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในครั้งนี้

เป็นโมฆะ 

6. การชำระค่ายืนยนัสทิธิ์ 

    ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนยีมการศกึษา) ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 

5 มนีาคม 2565 

 

7. การส่งผล... 

mailto:acedemicpharmacy44@gmail.com%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99
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 7. การสง่ผลการตรวจสุขภาพ 

                          ส่งผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่มหาวิทยาลัย

กำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบยีนนสิติใหม่ 

8. การบันทึกข้อมูลระเบียนนิสติออนไลน์ และการรายงานตัวขึ้นทะเบียน

นิสติใหม่ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 

     จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง 

9. การเปดิภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2565 

    จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 
 

สำหรับนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก 

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาในสังกัดที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ทั่วประเทศ  ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 

ปกีารศกึษา 2565  
   

ประกาศ  ณ  วันที่   14  มกราคม พ.ศ. 2565    

      

 

                                                                                                   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธดิา  เทพหนิลพั) 

รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

 

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