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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)
------------------------------------------มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรี อยุ ธยา ประสงค์จะรับสมัค รคัดเลื อกบุ คคลเพื่ อเป็ น นักศึ กษา ระดั บ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ในระหว่างวันที่ 14 มิ ถุนายน 2564 ถึง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ด้วยวิธีการคัดเลือกนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
1.1 มีความต้องการจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.2 มีสัญชาติไทย หรือตามที่สาขาวิชากำหนดในหลักสูตร และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
1.3 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเมื่อเป็นนักศึกษา
1.4 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด โดยให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะ
1.5 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้น โดยไม่สามารถเลือกสมัครเรียน
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา เป็นลำดับที่ 2 ได้
2. คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ระยะเวลาที่ศึกษา จำนวน และคุณสมบัติเฉพาะ
คณะ

ครุศาสตร์

หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

ระยะเวลา
ที่ศึกษา

จำนวน
(คน)

คอมพิวเตอร์ศึกษา

4 ปี

20

การประถมศึกษา

4 ปี

3

การสอนภาษาไทย

4 ปี

4

การสอนภาษาอังกฤษ

4 ปี

12

การศึกษาปฐมวัย

4 ปี

1

วิทยาศาสตร์

4 ปี

13

คุณสมบัติเฉพาะ
-ม.ปลายหรือเทียบเท่า (ในกรณีสำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ต้องเป็นสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า (สายวิทย์-คณิต)
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

-2คณะ

ครุศาสตร์

ระยะเวลา
ที่ศึกษา

จำนวน
(คน)

สังคมศึกษา

4 ปี

2

พลศึกษา

4 ปี

5

คณิตศาสตร์

4 ปี

4

การพัฒนาชุมชนและสังคม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
สหวิทยาการอิสลาม
เพื่อการพัฒนา
นิเทศศาสตร์ดิจิทลั
นิติศาสตร์
ประยุกต์ศิลป์
ศิลปะการแสดง

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

15
10
20
30

-ม.ปลาย
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต หรือ
สายคณิต-ภาษาศาสตร์)
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

4 ปี

30

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

20
41
20
18

ดนตรีสากล

4 ปี

20

ครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

4 ปี

20

ครุศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาจีน

4 ปี

20

รัฐประศาสนศาสตร์

4 ปี

5

การปกครองท้องถิ่น
คณิตศาสตร์ประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คหกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

41
30
30
30
20
20
20
20

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย
1 ชนิด หรือสามารถขับร้องเพลงได้
-สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีหรือขับร้อง
บทเพลงพระราชนิพนธ์ได้อย่างน้อย 1 เพลง
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลายหรือเทียบเท่า
-ม.ปลายหรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)

หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คุณสมบัติเฉพาะ

-3คณะ

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ระยะเวลา
ที่ศึกษา

จำนวน
(คน)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

4 ปี

20

จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

4 ปี
4 ปี
4 ปี

20
30
30

วิศวกรรมการจัดการ

4 ปี

30

สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ

4 ปี
(เทียบโอน)

30

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยาการ
จัดการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง)
การบัญชี
การท่องเที่ยว
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
และซับพลายเชน
การจัดการ
การตลาด
การจัดการธุรกิจชุมชน

4 ปี
4 ปี
(เทียบโอน)

2 ปี
(ต่อเนื่อง)
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

30
30

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)
-ม.ปลายหรือเทียบเท่า, ปวช.
(ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา)
-ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)
-ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)
หรือ ปวช. (สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง)
-ปวส. (สาขาไฟฟ้าหรืออืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

30

-ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)

30
30
20
20

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

4 ปี

5

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

4 ปี
4 ปี
4 ปี

20
30
30

4 ปี

25

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า และผ่านการ
คัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศ
หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ
3. มีเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ
3.1 TOEIC 250-350
3.2 IELTS 2-2.5 และ
3.3 TOEFL IBT 19-29 หรือในกรณี
ที่ไม่มผี ลคะแนนภาษาอังกฤษมายืน่ ให้
นักศึกษามาทำการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจโรงแรม
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติเฉพาะ

-4คณะ

วิทยาการ
จัดการ

หลักสูตร

สาขาวิชา

ระยะเวลา
ที่ศึกษา

จำนวน
(คน)

คุณสมบัติเฉพาะ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่

4 ปี

3

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
1. เป็นหลักสูตรปริญ ญาตรี 4 ปี หลักสูตร
ปฏิบัติการ
2. ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ 20,000
บาท บริษัทฯให้ทุนการศึกษา 70%
นักศึกษาต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา 30%
(6,000 บาท)
3. ภาคการศึกษาที่ 1 กันยายน-กุมภาพันธ์
(6 เดือน) และภาคการศึกษาที่ 2 มีนาคมสิงหาคม (6เดือน)
4. การจัดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
แยกเป็น
-เรียนทฤษฎีที่มหาวิทยาลัย 3 เดือน
-ฝึกปฏิบัติที่ร้าน 7-ELEVEN บริษัทซีพี
ออลล์ 3 เดือน
5. ระหว่างฝึกปฏิบัตจิ ะได้รับเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการในการปฏิบัติงานเทียบเท่า
พนักงานร้าน 7-ELEVEN
6. เงื่อนไขของการรับทุนการศึกษา
หากสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานในบริษัทซีพีออลล์
และบริษัทในเครือ เป็นเวลา 2 ปี
7. หากไม่สำเร็จการศึกษาหรื อพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา จะต้องชดใช้ทุนการศึกษาเต็ม
จำนวน

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์การเงิน
การธนาคาร

4 ปี

30

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ
1. ผู้สมัครเรียนคณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ในส่วนของใบประกอบวิชาชีพครูให้เป็นไปตามประกาศของคุรุสภา
2. สาขาวิชาที่ ระบุ (เที ยบโอน) รับนักศึกษาที่ มี วุฒิ การศึ กษาระดั บ ปวส. ขึ้ นไป และเมื่ อเข้าศึ กษาแล้วจะต้ องทำการเที ยบโอนผลการเรียน
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งอาจใช้เวลาการศึกษาน้อยกว่า 4 ปี ขึ้นอยู่กับผลการเทียบโอนของแต่ละคน
3. กรณี ห ลั ก สู ต ร (ต่ อ เนื่ อ ง) สามารถรั บ สมั ค รผู้ จ บในสาขาที่ สั ม พั น ธ์ ได้ แต่ อ าจไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกณฑ์ ก ารให้ ป ริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ยม
(ในกรณีที่ระบุเป็นสาขาเดียวกัน)
4. มหาวิทยาลัยอาจงดเปิดการสอนในสาขาวิชาที่มีผู้สมัครมีจำนวนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะให้ผู้สามารถเลือกสาขาวิชา
อื่นตามความประสงค์และตามเงื่อนไขของหลักสูตร
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3. การรับสมัคร ผู้สมัครเรียนสามารถสมัครเรียน ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
3.1 การสมั ครเรี ยนด้ วยตนเอง ผู้ สมั ครสามารถมาสมั ครเรี ยนด้ วยตนเอง ในระหว่ างวั นที่ 14
มิ ถุ นายน 2564 ถึ งวั นที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้น วัน หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ) ณ กองบริก าร
การศึ ก ษา ชั้ น 1 อาคารศรี อโยธยา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธ ยา พร้ อมชำระเงิน ค่ า ธรรมเนี ย ม
การสมัคร จำนวน 200 บาท ที่งานการเงินและบัญชี ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.aru.ac.th
หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196 หรือ 0-3527-6555
3.2 การสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผู้ สมัครสามารถสมัครเรียนผ่ านระบบออนไลน์ ในระหว่าง
วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2564 ถึ ง วั น ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ได้ ที่ www.aru.ac.th หรื อ ที่ เว็ บ ไซต์ http://
e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission เลื อกหั วข้อสมัครเรียนภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5 (รับตรง
อิสระ) โดยผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ และอื่น ๆ ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร โดยให้ดำเนินการดังนี้
1) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนยืนยันการสมัคร
2) ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร
3) นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา โดยชำระเงินค่าสมัคร
จำนวน 200 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท ผู้สมัครสามารถชำระค่าสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
4) ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร โดยต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครไปยังกองบริการการศึกษา ดังนี้
1. ใบสมัครที่ กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ผ่ านเว็บไซต์ www.aru.ac.th หรือที่ http://
e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission โดยผู้สมัครต้องติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร
2. สำเนาผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ
(รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยให้ผู้สมัครเก็บต้นฉบับไว้เป็นหลักฐาน
5) ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเรียนออนไลน์ตามข้อ 4 (4.1-4.5) ไปยังกองบริการการศึกษา โดยจ่าหน้า
ซองถึง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์
ตำบลประตู ชั ย อำเภอพระนครศรี อยุ ธยา จั งหวั ดพระนครศรี อ ยุ ธยา รหั ส ไปรษณี ย์ 13000 โดยส่ ง เอกสาร
ทางไปรษณี ย์ไทย (EMS) หรือบริการขนส่งเอกชน และวงเล็บมุมซองจดหมาย “สมัครเรียนออนไลน์” หรือส่ง
เอกสารมาที่ Email: regis@aru.ac.th หรื อ เพจ Facebook กองบริ ก ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา หรือที่ Line : @268guqcr ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
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เพจ Facebook กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Line : @268guqcr
กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6) การสมัครผ่านระบบออนไลน์ผู้สมัครสามารถสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น หากผู้สมัครเคยสมัครเรียน
ที่มหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องทำการยกเลิกการสมัครเรียนก่อน โดยให้ติดต่อที่กองบริการการศึกษาโดยตรง เพื่อทำ
การยกเลิกการสมัครเรียนในระบบการรับสมัคร ทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196
4. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (พิมพ์ในระบบรับสมัคร และลงลายมือชื่อผู้สมัคร)
4.2 สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.5 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ : เงื่อนไขการสมัครผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ วิชาที่ต้องสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก
ตามที่คณะ และสาขาวิชากำหนดให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิ์ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือก กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. กำหนดการสอบคัดเลือก และการตัดสินผลสอบ
5.1.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.
5.1.2 สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์
5.1.3 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.
5.1.4 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์
5.1.5 เกณฑ์การตัดสินผลสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตัง้ เป็นผู้พิจารณา
หมายเหตุ : กำหนดการสอบคัดเลือกและตัดสินผลสอบของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 :
COVID-19)
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ทั้งนี้ หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูก ต้องครบถ้วนตามที่กำหนดหรือ
ไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

