
 
ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา 

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) 
 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา                      

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ดําเนินการ ดังนี้ 

1. การบันทึกข้อมูลทะเบียนนิสิตใหม่ 

  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาบันทึกข้อมูลทะเบียนนิสิตใหม่

ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ระหว่างวันที่ 20 -22 มิถุนายน 2563 

2. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต (ออนไลน์) 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิต (ออนไลน์) 

ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ระหว่างวันที่ 20 -22 มิถุนายน 2563 

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวจัดเตรียมเอกสารเพ่ือรายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิต

(ออนไลน์) ดังนี้ 

 2.1 เอกสารข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่ (ออนไลน์) 

   2.1.1 Upload File รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 น้ิว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป 

       2.1.2  Upload File สําเนาทะเบียนบ้าน    

       2.1.3 Upload File สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

   2 .1.4 Upload File สํ าเนาใบ เป ล่ียน ช่ือ  - สกุล  (กรณี ข้อมู ล ไม่ตรง 

กับเอกสารทางการศึกษา)   

   2.1.5 Upload File สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาใบหย่า (กรณีข้อมูล 

ไม่ตรงกับเอกสารทางการศึกษา)  

   2.1.6 Upload File สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ  

   2.1.7 Upload File สําเนาใบแสดงผลการเรียน 

หมายเหตุ:  เอกสารข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่ทุกฉบับให้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องก่อนทําการ

Upload File 

2.2 เอกสาร... 



 2.2 เอกสารทําบัตรประจําตัวนิสิตกับทางธนาคารจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

3. การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

  ให้ ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ เข้าศึกษาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563 

 กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ไม่มารายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิต     

ตามวัน เวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
    

   ประกาศ  ณ  วันที่   15   พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

      

 

                       

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบตัิการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 



 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ
2 (ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะศิลปศาสตร์

2314 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63049349 อาจารย์กรุณา กลจักร์วงค์ษา Shiga University,Japan/ต่างประเทศ
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ
2 (ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยการศึกษา

2316 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63055564 นางสาวจันธิมา ทรายสาลี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

2401 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63056651 นายประสาธน์ เปรื่องวิชาธร มหาวิทยาลัยเนชั่น (มหาวิทยาลัยโยนก)/ลำปาง

2 63056652 นางสาวนริสรา กาวิวงศ์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะนิติศาสตร์

2416 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63055567 นางสาวฐิติภรณ์ หอมนาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/เชียงราย

2 63055591 นางสาวฐิตินันท์ จันทร์เยี่ยม มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะนิติศาสตร์

2417 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63055566 นางสาวภูพิงค์ สร้างกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 63055588 นางสาวศรัณย์พิชญ์ พานิชกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะนิติศาสตร์

2418 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63049353 นายวุฒิรณพัสษ์ ภูลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพมหานคร

2 63055571 นายสมาน กาบมาลา มหาวิทยาลัยศรีปทุม/กรุงเทพมหานคร

3 63055573 นางสาวศีตลา เสือทิม มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะแพทยศาสตร์

2426 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63057367 นางสาวจุฑาภรณ์ ทาจีนะ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

2431 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63055585 นายจิรศักดิ์ ชัยวรรณจินดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร/กรุงเทพมหานคร

2 63055596 นางสาวเนาวรัตน์ กองนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

3 63055607 นายวันชนะ แสนศรีเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม/นครปฐม
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

2432 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63055594 นางสาวธัญญารัตน์ จันทาพูน มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่

2 63055610 นางสาวพิมลแข ปัญญาฤทธิรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์

2442 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63049641 นายกิตติภพ ขวัญตน มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 63055605 นายทศพล ทุ่งฝนภูมิ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะศิลปศาสตร์

2445 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63049620 นางสาวอรทัย สายเครือวงษ์ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 63049649 นางสาวอารียา อิ่นคำ มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยการศึกษา

2450 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63049348 นายพิเชฐ โสภา มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 63049354 นายอนุพงษ์ สมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

3 63049355 นางสาวเสาวรัตน์ ฝั้นกา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์

4 63049357 นายวิโรจน์ ราชพลี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พิษณุโลก/พิษณุโลก

5 63049640 นายภานุวัฒน์ พัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

6 63049648 พระขวัญชัย ฝั้นคำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

7 63055565 นางสาวรวีวรรณ เลิศคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

8 63055589 นางสาวจิรกานต์ วงค์ลังกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ/กรุงเทพมหานคร

9 63055593 นางชฎาพร ยศกลาง สถาบันราชภัฏนครราชสีมา/นครราชสีมา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยการศึกษา

2451 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63055569 นายโชคชัย แสนวิชา วิทยาลัยพลศึกษาลำปาง/ลำปาง

2 63055570 นางสาวน้ำเพชร ชัยชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

3 63055578 นางสาววรรณภา ทะอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์

4 63055581 นายกชกร แสนทาโจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

5 63055582 นายรัฐเขตร แรงทน มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

6 63055584 นายวันชัย ปู่กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

7 63055590 นายเฉลิม ธนาวุฒิกูร มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

8 63055604 นายวีรยุทธ กองหล้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยการศึกษา

2452 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63049628 นางสาวกรัชกาย ใจวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

2 63049630 นางสาวณัฏฐณิชา หทัยพัฒน์โภคิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยการศึกษา

2453 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63049625 นางสาวฐิติวรดา มหาลือ /

2 63055587 นางสาวมะลิวัลย์ เมืองปัญโญ สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

3 63055595 นางสาวเสาวภา จันทร์แสง สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

4 63055602 นายธนภัทร บุญเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/เชียงราย

5 63055616 นางมัลลิกา จิตรคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

2429 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข

เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 63049624 นางสาววารุณี หมื่นจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

2 63049650 นายธนิน ใจวงศ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา/พระนครศรีอยุธยา

3 63055580 นางสาวศศิธร บุญปั๋น สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

4 63055601 นางสาวอัจฉรา ผาสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่
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