
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

 ประจำปีการศกึษา 2564 
 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา  จะดำเนินการรับสมัครนัก เรียนเพื่ อคัด เลือก เข้าศึกษา                

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาผลิตบุคลากร 

ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียน 

หรือสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง 

ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

1. วัตถุประสงค ์

 1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 

จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน 

และพะเยา 

2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคมของภูมิภาคในเขตภาคเหนือตอนบน 

3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ        

ในเขตภาคเหนือตอนบน 
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย 

ได้กำหนด ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย สายสามัญ หรือผู้ที่กำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา  

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศกึษา... 
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การศึกษาเอกชน  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน 

แม่ฮ่องสอน และพะเยา 

3) เป็ นนั ก เรียนที่ มี ผลการเรียนดี  มีทั ศนคติที่ ดี และมีความมุ่ งมั่ น ในการศึกษา                   

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

3.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

1) มีสัญชาติไทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

2) เป็นนักเรียนที่กำลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน สำนั กงานคณ ะกรรมการส่ งเสริมการศึ กษาเอกชน 

สำนักงานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่ น  หรือสำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน 

และพะเยา 

 3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหติสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 6) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด        

อันกระทำโดยประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 7) ผูผ้่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติ 

 8) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 3.00 ขึน้ไป แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

 4.1 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 

          มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีความ

พิการทางด้านร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 4.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

          เพื่ อประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์  ซึ่ งมีการเรียนทั้ งภาคทฤษฎี  

และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝึกให้การพยาบาลผูร้ับบริการ ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

จะต้อง... 
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จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 

เซนติเมตร) และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

ดังต่อไปนี ้

            1) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการ 

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

            2) โรคไม่ติดต่อ หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

                2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 

โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

                2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

                2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

                2.4) ภาวะไตวายเรือ้รัง 

                2.5) โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

            3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

            4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

                4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมสีายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองขา้ง 

       4.2) สายตาข้างด ีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดทีี่สุดแลว้ 

                4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 

           5) หูหนวก หรือหูตึ ง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติ  

ทางประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น 

                 6) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุ คลิกภาพแปรปรวน  โดย เฉพาะ  Antisocial Personality หรือ  Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

            7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า 

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค 

ตรวจร่างกายบุคคลเพิ่มเติมได้ 

    4.3 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

          1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากสำเร็จการศึกษาแลว้ 

          2) ก่อนเข้าศึกษาจะต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 คือ เป็นสัญญาที่กำหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่จะต้อง

ปฏิบัติตาม... 
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ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯ โดยตรงทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้

ผูกพันใหส้่วนราชการตอ้งบรรจเุข้ารบัราชการ หรอืเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ 

 3) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรอืความพิการอันเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 

       3.1) เป็นโรคติดต่อระยะอันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อ

การศกึษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น โรคเรือ้น โรคเท้าช้าง 

  3.2) เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม เช่น 

 3.2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่าง

น้อย 3 ปี) โดยมีการรับรองจากแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้ 

 3.2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม 

 3.2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพ

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

 3.2.4) ภาวะไตเรือ้รัง 

 3.2.5) โรคติดสารเสพติด 

     3.3) มคีวามผิดปกติในการเห็นภาพ อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 3.3.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาตำ่กว่า 6/24 ทั้งสองขา้ง 

 3.3.2) สายตาขา้งดตี่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดทีี่สุดแลว้ 

 3.3.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นมติิ 

 3.4) หูหนวก หรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40dB) จากความผิดปกติทาง

ประสาทตา และการได้ยิน (Sensorincural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น 

     3.5) มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychotic) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocail Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและเภสัชกรรม 

          ทั้งนี้ สำหรับปัญหาสุขภาพ หรืออาการของโรคในข้อ 3 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน 

ซึ่งผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

4.4 หลักสูตร... 
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 4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

1) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรอืมีความ

ผดิปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2) ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึก ษา โดยผ่านการตรวจ 

FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะต้องไม่มี เส้นตัดขวางมากกว่า หรือเท่ากับ 10 เส้น 

ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลั ยจักษุแพทย์ 

แห่งประเทศไทย 
 

5. หลักสูตร/สาขาวิชา และจำนวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี โครงการ 

รับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ประจำปีการศึกษา 2564 

จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ใน 8 จังหวัดภาคเหนอืตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง 

ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา ดังนี ้

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ (คน) แผนการเรียน 

0401 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑติ  20 วิทย์ – คณิต 

0402 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 20  วิทย์ – คณิต 

0403 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

20  วิทย์ – คณิต 

0404 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

20  วิทย์ – คณิต 

 

 

6.  การรับสมัครเข้าศึกษา    

1) สมั ครผ่ าน เว็บ ไซต์  www.admission.up.ac.th ระหว่ างวันที่  1 ธัน วาคม  2563  – 

15 มกราคม 2564 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสาร

ใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 

200 บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งน้ี ไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กับ

มหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได้ หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว 

2 วันทำการ (ใบสมัครและใบแสดงผลการเรยีนให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์) 

 2) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com ในวันที่ 5 มกราคม 

2564 เป็นต้นไป 

 3) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษา 

เพียง 1 ลำดับ 

หมายเหตุ... 
 

http://www.mytcas.com/
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หมายเหตุ: กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์        

ในการคืนเงินค่าสมัคร ทั้งนี้  หากตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครเป็นเท็จ  

มหาวิทยาลัยพะเยาจะพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที และดำเนนิคดีอาญาตามกฎหมาย 
 

6. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

1) ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียน เฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรียน 

        กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาทีม่ีผูส้มัครมากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับผลการเรียน

จากมากไปหาน้อย โดยแยกตามขนาดกลุ่มโรงเรียนของผู้สมัคร ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือก        

ของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 

หมายเหตุ: การแบ่งกลุ่มโรงเรียน ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียน/สถานศกึษาที่มจีำนวนนักเรียน 

            ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ที่กำลังศกึษาในปีการศกึษา 2563 จำนวน 230 คนขึน้ไป 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรยีน/สถานศกึษาที่มจีำนวนนักเรียน 

            ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศกึษาในปีการศกึษา 2563 จำนวน ระหว่าง 100 – 229 คน 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรยีน/สถานศกึษาที่มจีำนวนนักเรียน 

            ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ที่กำลังศกึษาในปีการศกึษา 2563 จำนวน ไม่เกิน 99 คน 
 

7. วนัตรวจสอบหรอืแก้ไขข้อมูลการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที ่25 – 26 มกราคม 2564 

8. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที ่29 มกราคม 2564 
 

9. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

     ของรฐั/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที ่29 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 
 

10. วันสอบสัมภาษณ ์

 วันที ่6 กุมภาพันธ์ 2564 
 

11. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที ่11 กุมภาพันธ์ 2564 
 

 

12. วันยืนยัน... 
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12. วันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com 

วันที ่22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 
 

13. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที ่27 กุมภาพันธ์ 2564 
 

14. วันชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (คา่ธรรมเนียมการศึกษา) 

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 
 

15. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

16. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สำเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
                                                                     

17. วันเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสิตชั้นปทีี่ 1 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

18. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2564 

 จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   24  กันยายน   พ.ศ. 2563   
 

  

 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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