
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

***************************************** 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา  จะด าเนินการรับสมัครนัก เรียนเพื่ อคัด เลือก เข้าศึกษา                

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปี

การศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา  

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

1. วัตถุประสงค ์

 1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ก าลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 

จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน 

และพะเยา 

2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคมของภูมิภาคในเขตภาคเหนือตอนบน 

3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ        

ในเขตภาคเหนือตอนบน 
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย 

ได้ก าหนด ได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย สายสามัญ หรือผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษา  

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน หรอืสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ ในเขตจังหวัด

เชยีงใหม่ เชยีงราย แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน แมฮ่่องสอน และพะเยา 

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

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

3.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

1) มีสัญชาติไทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

2) เป็นนักเรียนที่ก าลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

หรือผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตจังหวัด

เชยีงใหม่ เชยีงราย แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน แมฮ่่องสอน และพะเยา 

 3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรง และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหติสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 6) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด        

อันกระท าโดยประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 7) ผูผ้า่นการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติ 

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

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

    4.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

         1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้ หลังจาก

ส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล 

ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 

          2) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังตอ่ไปนี้ 

       2.1) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ 

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
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  2.2) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตราย 

ต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

     2.3) มีความพิการทางร่างกายอัน เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติ งาน 

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

     2 .4) มีความผิดปกติ ในการได้ยิ นทั้ งสองข้าง โดยมี ร ะดับการได้ยินที่ ค วามถี่  

500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด ( speech 

discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาท 

ก าร ได้ ยิ น  (sensorineural hearing loss) อั น เป็ น อุ ป ส รรค ต่ อ ก ารศึ ก ษ า  ก ารป ฏิ บั ติ ง าน 

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

     2.5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วย 

แว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 และเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน  

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

              2.6) มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น 

โรคจิต (Psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) โรคบุคลิกภาพผดิปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders 

หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

  2.7) โรค หรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

          ทั้งนี้ ส าหรับปัญหาสุขภาพ หรืออาการของโรคในข้อ 2 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน  

ซึ่งผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 

          หมายเหตุ ไม่จ ากัดสิทธิผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีตาพร่องสี  ในการเข้าศึกษาหลักสูตร 

เภสัชศาสตรบัณฑิต และมหาวิทยาลัยอาจท าการตรวจตาพร่องสีให้กับนิสิตตามวิธีการทดสอบ 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อประโยชน์ของนิสติ 

 4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

             ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้ นรุนแรง อัน เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่ านการตรวจ 

FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่า หรือเท่ากับ 10 เส้น 

ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์  

แหง่ประเทศไทย 

    4.3 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

          มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความ

ผดิปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 
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    4.4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

          เพื่ อประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์  ซึ่ งมีการเรียนทั้ งภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝกึให้การพยาบาลผูร้ับบริการ ผูส้มัครเข้าศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (มีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 

เซนติเมตร) และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

ดังตอ่ไปนี ้

            1) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการ 

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

            2) โรคไม่ติดตอ่ หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

                2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 

โดยมีการรับรองจากแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

                2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

                2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

                2.4) ภาวะไตวายเรือ้รัง 

                2.5) โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

            3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

            4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างนอ้ยข้อใดข้อหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

                4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมสีายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองขา้ง 

       4.2) สายตาข้างด ีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดทีี่สุดแลว้ 

                4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 

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

ทางประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดขีึน้ 

                 6) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดย เฉพาะ  Antisocial Personality หรือ  Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

           7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า 

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค 

ตรวจรา่งกายบุคคลเพิ่มเติมได้ 
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5. หลักสูตร / สาขาวิชา และจ านวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี โครงการ

ผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิน้ 64 คน ใน 8 จังหวัด

ภาคเหนอืตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน แม่ฮอ่งสอน และพะเยา ดังนี ้

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) แผนการเรียน 

0301 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

16  วิทย์ – คณิต 

0302 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

16  วิทย์ – คณิต 

0303 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑติ  16  วิทย์ – คณิต 

0304 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 16  วิทย์ – คณิต 
 

 

6.  การรับสมัครเข้าศึกษา    

1) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์  www.mytcas.com ระหว่างวันที่  1-14 

ธันวาคม 2561 

2) สมัครผ่านเว็บ ไซต์  www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่  1-14 ธันวาคม 2561 

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง 

ติดรูปผู้สมัครตามที่ก าหนดไว้ และพิมพ์ใบช าระเงินพร้อมช าระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้ง

ช าระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) 

ไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 

56000 ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ)  

หมายเหตุ (วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการผลติบุคลากรทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2562”) 

 3) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษา 

เพียง 1 ล าดับ 

หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์    

ในการคืนเงนิค่าสมัคร 

 

7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1) ใบสมัครที่สั่ งพิมพ์จากเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง 

(รูปสีหรอืขาว-ด า) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 รูป 

ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

/2) ใบแสดง... 
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 2) ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ฉบับจริง จ านวน  

1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน) 

หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ     

ในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสาร

เท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้ งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร 

หรอืได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผู้ส้มัครยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 

8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

1) ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)    

    5 ภาคเรียน 

        กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่าจ านวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงล าดับผลการเรียน

จากมากไปหาน้อย โดยแยกตามขนาดกลุ่มโรงเรียนของผู้สมัคร ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือก        

ของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 

หมายเหตุ การแบ่งกลุ่มโรงเรยีน ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรยีนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียน/สถานศกึษาที่มจี านวนนักเรียน 

            ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ที่ก าลังศกึษาในปีการศึกษา 2561 จ านวน 230 คนขึน้ไป 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรงเรยีนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษาที่มจี านวนนักเรียน 

            ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ที่ก าลังศกึษาในปีการศึกษา 2561 จ านวน ระหว่าง 100 – 229 คน 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มโรงเรยีนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียน/สถานศกึษาที่มจี านวนนักเรียน 

            ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ที่ก าลังศกึษาในปีการศึกษา 2561 จ านวน ไม่เกิน 99 คน 
 

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

 วันที ่14 มกราคม 2562 
 

10. วันตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

       ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 14 - 19 มกราคม 2562 

 

11. วันสอบสัมภาษณ์ 

 วันที่ 20 มกราคม 2562 
 

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

 วันที่  23 มกราคม 2562 
 

 

/13. วันยนืยัน... 
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13. วันยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house)   

วันที ่30 - 31 มกราคม 2562 
 

14. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2562  
 

15. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ช าระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

16. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (ส าเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
                                                                     

17. วันเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวติในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสิตชั้นปทีี่ 1 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

18. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่     2   พฤศจกิายน พ.ศ. 2561   
 

                                                                                

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน                                                      

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

                            

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

