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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  รายช่ือผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑติศึกษา ปการศึกษา 2565 ครัง้ท่ี 2 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ เขาศึกษา                      

ในมหาวทิยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศกึษา ปการศึกษา 2565 ครัง้ที่ 2 (ดังแนบ) โดยใหผูผานการคัดเลอืก

ดําเนินการ 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    23   พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

 

      

                       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา  เทพหินลัพ) 

รองอธกิารบดฝีายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัตกิารแทน

อธกิารบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 



 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1503 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ แบบ 2.1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045098 นายณัฐพล รังสฤษฎ์วรการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/เชียงราย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

1510 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบ 2.1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045195 นายกมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์

1511 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 2.1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034875 นายณัฐวุฒิ พลอาสา มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการจัดการ

1523 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ แบบ 2.1
(วิทยาลัยการจัดการ)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034844 นายสุเมธ จันทร์สุทนพจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพมหานคร

2 65041009 นายชินธิเชษฐ รุ่งศรีตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/นครราชสีมา

3 65041010 นางสาวรมิดา กิตติชัยกุลกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพมหานคร

4 65045047 นายพัดยศ เพชรวงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพมหานคร

5 65045117 อาจารย์จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/กรุงเทพมหานคร

6 65045118 พระครูโฆษิตสุทธสร บงศ์บุตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/กรุงเทพมหานคร

7 65045176 อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ ต่างประเทศ/ต่างประเทศ
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการจัดการ

1524 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1 (วิทยาลัยการจัดการ)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034958 นายสุปวีณ์ ชูรัศมี มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 65037264 นายกฤษณะ เริงสูงเนิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น

3 65041555 นางอัจฉรา นิตยวัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/กรุงเทพมหานคร

4 65043013 นายปิยะพงษ์ งอกผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

5 65045032 นายภาคภูมิ ทองลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/สกลนคร

6 65045035 นายอัมรินทร์ เหนือร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

7 65045208 นายอภิชาติ ลำภูพินิจพงศ์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

1519 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034789 นางสาวขวัญทิรา ทิราวงศ์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

1520 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1 (2)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65044724 นางสาวพัชริดา ลำนักเนตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

2 65044834 นางอลิสตรา อ่อนอัด มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์

2805 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 1.1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045224 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ ตันเจริญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2803 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045220 นายศุภฤกษ์ ขาวแดง มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1601 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045162 นางสาวภาณุภรณ์ วงค์ฉายา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1602 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65044604 นางสาวศศิวิมล สุมาลา มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1605 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65041283 นายอรรถพล ตลึงจิตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/เชียงราย

2 65045200 นายภูษณะพงษ์ เวียงยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

3 65045201 นางพัฒนา แสนโข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1606 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045136 นางสาวกุสุมา ใจสม มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 65045148 นางสาวภพรัตน์ ศุภศร มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1611 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65036445 นายณัฐชานนท์ บุญเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

2 65040677 นางสาวชุติมนฑ์ พรมมา มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

3 65045141 นางสาวนัฐมาพร คงเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

4 65045211 นายประสาร สังวาลเพชร มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1613 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045164 นายภัทรพงษ์ ปรารมภ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก

2 65045242 นายอดิสร ผลศุภรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

3 65045243 นายพิชัย ไชยกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา/พะเยา

4 65045252 นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1615 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045068 นางสาวกรรณิการ์ เม้ามูล มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 65045069 นางสาวศิริวรรณ รื่นรมย์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

3 65045104 นายวัชร ดอนลาว มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1618 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์  แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045137 นางสาวปานฤทัย เวียงนาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

2 65045143 นายปิยะพงษ์ ศรไชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพมหานคร

3 65045144 นางสาวธนัตชนก ชุ่มมงคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1619 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045253 ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1620 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034948 นายจรัสพงศ์ เทพมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย/เชียงราย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะนิติศาสตร์

1622  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045135 นายภาณุพงศ์ ปารมีศิริกุล มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะนิติศาสตร์

1623  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045151 นายธนกร สุกิน มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 65045194 นางสาวชณัฐดา มะโนชัย มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะนิติศาสตร์

1624  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034914 นายปัณณวิชญ์ สุปันต๋า มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

2 65038816 นางสาวพรยมล อินธิศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/เชียงราย

3 65041418 นางสาวพิชชาพร ชาดุ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

4 65042222 นางสาวอรณิชา คลืนสันเทียะ สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

5 65045225 นายกันตพงศ์ ทวีสิงห์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะพยาบาลศาสตร์

1632 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034859 นางกานดา ศรีวิชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา/พะเยา

2 65042968 นายธีระพงษ์ วงศ์น้อย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง/ลำปาง

3 65045125 นางสาวกัญญณัฐ ปัญญาดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา/พะเยา

4 65045129 นางสาวรุจิรา อยู่อินทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

1626 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65042207 นางสาวรัตติกร ทะอินตา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี

2 65045070 นางสาวสุนิษา ฉาวกระโทก มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

3 65045090 นายคงฤทธิ์ เชื้อสะอาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

4 65045161 นางสาววนัสนันท์ ธรรมยศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่

5 65045213 นางสาววิจิตรา สุวรรณโกเมน มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก

6 65045235 นางสาวจุติพร แสงธิกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

1628 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045041 นางสาวนภสร อินทร์บึง มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก

2 65045138 นางสาวเจษฎี จิตต์ปรีชา มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์

1642 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65042676 นางสาวปภัสรา อินทร์ครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

2 65045087 นายปภินวิช เปี่ยมแสง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์

1643 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก แบบ ก1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65043155 นางสาวกนกอร สายบรรดิษ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น/ขอนแก่น
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์

1646 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045221 นายกฤติเดช หนูเผือก มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์

1647 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034925 นายศรัณย์กร ทศพงศ์พัฒน์ วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์

1648 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  แผน ข
(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045168 นายอดิศร ธุระยศ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 65045170 นายสุภัทโชค เสาร์จันทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1652 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65041176 นายวรากร สุยะต๊ะ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 65044970 นายอาทิตย์ เรืองยศ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะศิลปศาสตร์

1654 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045059 นายฐานทัพ ชุ่มจันทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 65045241 นางสาวpinxian liu ต่างประเทศ/ต่างประเทศ
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะศิลปศาสตร์

1655 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045218 นางสาวพรทิพย์ ทิศอุ่น มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 65045231 นายguofeng mel ต่างประเทศ/ต่างประเทศ

3 65045232 นางสาวxinyue lin ต่างประเทศ/ต่างประเทศ

4 65045234 นางสาวchen lei ต่างประเทศ/ต่างประเทศ

5 65045236 นางสาวzhang jia ต่างประเทศ/ต่างประเทศ

6 65045237 นางสาวrui qi tang ต่างประเทศ/ต่างประเทศ

7 65045239 นางสาวxueqing wang ต่างประเทศ/ต่างประเทศ

8 65045240 นางสาวrun ma ต่างประเทศ/ต่างประเทศ
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะศิลปศาสตร์

1657 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65044042 พระVixay Chittaphone มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะศิลปศาสตร์

1658 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65039245 นายกันตินันท์ สิริไวทยนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา/ยะลา

2 65045122 นายวรวัฒน์ กองสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1635 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65042138 นางสาวจรินทนา เชื้อสะอาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

2 65045093 นายวิภาคย์ มะลิขาว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1636 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65042319 นายอิศรา ปัญญาฤทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1637 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045154 นางสาวสุภาพรรณ คิเห็ง มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการจัดการ

1678 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข (วิทยาลัยการจัดการ)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034973 นายสมพล นาลาดทา มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 65038044 นางสาวชัญญานุช ฟูแก้ว มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

3 65038416 นางสาวอาภากร ทิพย์พรหม มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ/กรุงเทพมหานคร

4 65042000 นางสาวสุวพัชร แกมนิรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต/ภูเก็ต

5 65043216 นางสาวประพิณญา ทิพย์แสง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/ร้อยเอ็ด

6 65043224 นายวศิน แสงสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม/นครปฐม

7 65044522 นางสาวชลลดา หนูนิลปลอดดี มหาวิทยาลัยทักษิณ/สงขลา

8 65044857 นายภานุเดช ค้าขาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา/นครราชสีมา

9 65045006 นางสาวอินทิรา เอมสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/กรุงเทพมหานคร

10 65045084 นางสาวณัจฉรียา เลิศชัยวีระกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/กรุงเทพมหานคร

11 65045103 นางสาวสิริพร บุญพา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา/นครราชสีมา

12 65045166 นางสาวนุจรินทร์ ก้อนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

13 65045179 นายธนวัฒน์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/กรุงเทพมหานคร

14 65045184 นางสาวภิญญาพัชร์ แจ่มเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์/ปทุมธานี

15 65045214 นางสาวสุกัญญา อดิษะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการจัดการ

1679 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ แผน ก แบบ ก2
(วิทยาลัยการจัดการ)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034944 อาจารย์ปรีณาภา ลีดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา/ชลบุรี
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

1661 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65042426 นางสรญา จรัสโสภาสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

1662 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034783 นางสาวฐิติรัตน์ สมงาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)/กรุงเทพมหานคร

2 65034800 นางสาวพราวรวี ปัญญาดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

3 65034803 นายดวงชีพ กันทะลือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์

4 65034908 นางสุกัญญา ณ น่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์

5 65034957 นายกนกพล นุระธนะ สถาบันราชภัฏลำปาง/ลำปาง

6 65036498 นางสาวปัทมพร แก้ววิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์

7 65037415 นางสาวกฤษติยาภรณ์ ไชยวรรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก

8 65037783 นางสาวเบญจวรรณ ชำนาญยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

9 65040090 นายจิรวัฒน์ ขอกลาง สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา/กรุงเทพมหานคร

10 65040098 นางสาวจณิสา สัมพันธสิทธิ์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา/กรุงเทพมหานคร

11 65041223 นางสาวญาณิกา หงสนันทน์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

12 65041413 นางสาวจุฑามาศ กาละพวก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

13 65042289 นางสาวพัชรินทร์ พุ่มจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง

14 65043071 พระมหาวุฒิชัย กาวิละหทัยสกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พะเยา/พะเยา

15 65043093 นางสาวทิพวรรณ ชุ่มวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

16 65043500 นายเจษฎา ใจคำ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่/เชียงใหม่

17 65044020 นางสาววณัฐดา ฟูแสง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

18 65044851 นางสาวจิดาภา ศรีมูล มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

19 65044962 นางสาวธัญญารัตน์ ห้อขุนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง

20 65044963 นางสาวขนิษฐา ปันทะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

21 65044965 นางสาวกชพร อภิวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน/น่าน

22 65044966 นางสาวกุลชาติ วิชายะ สถาบันราชภัฏลำปาง/ลำปาง

23 65045057 นางสาวพัชรา ภาพแสนหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง

24 65045058 นางสาวยุพาวรรณ สมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง

25 65045105 นายพัชรพล หนองภิวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

26 65045106 นางสาวพรนิภา ประสพสงค์ สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

27 65045107 นางสุณิสา ระวังใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

28 65045115 นางสาวทิพย์สุดา หอมนาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

29 65045150 ว่าที่ร้อยตรี นิพิฐ เวียงคำ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่/เชียงใหม่

30 65045152 นางสาวสุภาพร ใจยะสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

1662 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

31 65045173 นางหทัยปภัสร์ พินิจสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์

32 65045177 พระพงศกร ไกลถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พะเยา/พะเยา

33 65045180 นายศุภเมธา ธาดาชลวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง

34 65045182 พระสิริศักดิ์ สิงห์แก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา/พระนครศรีอยุธยา

35 65045183 นางสาวไพริณ สุระเสียง สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

36 65045189 นางสาวนริศรา วงษารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

37 65045190 นางสาวกรทิพย์ นุแปงถา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

38 65045192 นางสาวพรรณิษา ทองดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

39 65045193 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทักษพร อรัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

40 65045207 นางสาวหทัยชนก วงศ์วิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

41 65045210 นางสาวพิมพ์พิกา เขื่อนวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

42 65045245 นางเดือนเพ็ญ อนุตรพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

1663 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034788 นางสาวสุวนันท์ สุทธสม มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 65034801 นางสาววีณา คำมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์

3 65034855 นางสาวกรนิกา เชื้อเมืองพาน มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

4 65034877 นางสาวฐิติชญาณ์ วงค์ก่ำ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

5 65034911 นายไชยพร บุญทา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา/พะเยา

6 65034950 นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

7 65034951 นางสาวรุ่งนภา ดอนเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

8 65034960 นางสาวมัชฌิมา เตชะคฤหะ มหาวิทยาลัยบูรพา/ชลบุรี

9 65034964 นางสาวสิริวรรณ พาที มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

10 65039411 นางสาวจีรนันท์ เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

11 65041178 นางสาวธิดารัตน์ ชมภูชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร/กรุงเทพมหานคร

12 65041314 นายอุดมศักดิ์ สันสมบัติ สถาบันราชภัฏเลย/เลย

13 65041412 นายวัศพล ชุตินทราศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

14 65041442 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นันทนา สีวะโสภา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

15 65041763 นางสาวปาจรีย์มาศ เหลืองสกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา /พิษณุโลก

16 65042297 นางนันท์นภัส คำจันทร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/กรุงเทพมหานคร

17 65042305 นางสาวกรรณิการ์ กันทะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

18 65042374 นางวีราภรณ์ สุยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

19 65042657 นางสาวประภัสสร โคตรประดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

20 65042677 นางสาววิภาวรรณ์ กันธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

21 65042716 นายสรศักดิ์ ภู่ระโหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี/นนทบุรี

22 65043534 นางสาวสุดารัตน์ ชุ่มใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

23 65043548 นายเฉลิมพล กันทะวงค์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

24 65043829 นางสาวจีราภรณ์ สัตย์สม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

25 65044840 นายสมชาย รวมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

26 65044880 นายณฐวร จิณะไชย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

27 65044896 นายชัยวัฒน์ วงศ์บุญเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

28 65045046 นางสาวศิรินาถ แสนธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

29 65045050 นายภรัญญู ณ ลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

30 65045108 นางขนิษฐา ใจกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

1663 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

31 65045119 นางสาวรมิดา ใจสืบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

32 65045175 นายวีระพงษ์ จิโนปง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

33 65045198 นางสาวอัจฉรา ทองปัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

34 65045202 นายวิทยา ตะนันกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

1673 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034876 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัณณิตา กุลาชัย มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 65044998 นางสาวกนกพรรณ แอบแฝง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

3 65045056 นายปริญญา บุญปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

1674 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข (1)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034792 นายพิชญ์ สุวรรณพิมพ์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 65034831 นางนงลักษณ์ ไชยวิชู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์

3 65044926 นางสาวประภาศรี จันปวงเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

4 65045091 นายณัฐภาส นามแสงโคตร มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก

5 65045097 นางสาวภรภัทร สิงหภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/เชียงราย

6 65045134 นางสาวมินญาดา พันธ์วงศ์ สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

7 65045216 นางสาวชรินธร คำชุม มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

1675 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  แผน ข (1) (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034848 นายธีรภพ หาลือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

2 65034926 นางสาวณิชาภา จันริยา มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

3 65045074 นางสาวพิมพ์วรรณ เตจ๊ะเสาร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

4 65045205 นางสาวจุฑาลักษณ์ ไชยมะงั่ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

1676 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข (2)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034895 นางสาวอภิชญา มะโนสีลา ต่างประเทศ/ต่างประเทศ

2 65041581 นายธนพล สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

3 65041984 นายกิตติ กิติพจน์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

4 65042581 นางสาวปริญญาพร ผิวขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

5 65045187 นายเปรมณัช ตันอุตม์ สถาบันราชภัฏลำปาง/ลำปาง

6 65045191 นางสาวสิริวิมล ประเสริฐกุล มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

7 65045219 นายชนพัฒน์ สุวรรณชัยโฆษิต มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการศึกษา

1677 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  แผน ข (2) (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034796 นางสาวคัณฑ์ทิญา สุภาวดี มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 65034878 นางสาวมณีโชติรัตน์ สันธิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่

3 65042747 นายสุทธิศักดิ์ อินโนนพะเนา วิทยาลัยพลศึกษาชัยภูมิ/ชัยภูมิ

4 65044175 นางสาวกชกร ดิสเป๋า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

5 65044924 นางสาวฐิติวรดา มหาลือ มหาวิทยาลัยเชียงราย/เชียงราย

6 65045049 นายศิรกาญจน์ จรรยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/มหาสารคาม
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

1641 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034784 นายชเนรินทร์ ใจแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร/กรุงเทพมหานคร

2 65034888 นายอรรถพล คงคา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

3 65038342 ว่าที่ร้อยตรี ชนินทร์ หาญจริง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง

4 65042405 นางสาวกมลชนก ตาหล้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ปทุมธานี

5 65045094 นายมนูญศักดิ์ พิบูลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น/เชียงใหม่

6 65045140 นางสาวนันทิดา ซื่อสัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

7 65045155 นางสาวธนัชยา นรนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง

8 65045254 นางสาววิภา ปัญญามูล มหาวิทยาลัยพายัพ/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์

1659  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034839 นางสาวพิชญานิน แสงอุทัย มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 65045163 นายวัชรพงษ์ กุลดา มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์

1660 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65034794 นางสาวธาราทิพย์ หลวงวงค์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 65034795 นายวรุฒ ดวงจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

3 65034881 นายจันทกรณ์ จีกัน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก/พิษณุโลก

4 65041637 นายนายพูลศักดิ์ ฉัตรชัยเจนกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก

5 65042203 นางสาวพัทธ์ธีรา เทพวงค์ มหาวิทยาลัยบูรพา/ชลบุรี

6 65042487 นางสาวณัฐธิดา บุญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

7 65042712 นายจรัญ จรจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

8 65043221 นางสาวมยุรี กันนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

9 65043666 นางสาวศิราณี ชัยมงคล มหาวิทยาลัยเชียงราย/เชียงราย

10 65043859 นางสาวฐิติมา รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

11 65045061 นายธนญญ์นภสสร์ ไชยมงคล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก/พิษณุโลก

12 65045120 นางสาวพีรชญา ไขปัญญา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี/อุบลราชธานี

13 65045126 นายอนุพันธ์ ใจตรง มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก

14 65045127 นางสาวพัชราภรณ์ มาลารัตน์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

15 65045130 นายวรพจน์ บุญเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์

16 65045146 นางสาวศิริพร เรือนมูล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ/กรุงเทพมหานคร

17 65045215 นายปริญญา การินไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน/น่าน

18 65045223 นายพงศกร อินยม มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

19 65045250 นายกิติชัย พงศ์วรินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2902 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 65045246 นางสาวชลลดา ก๋าใจ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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