
 
 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การรอ้งทุกขแ์ละการพิจารณาเร่ืองร้องทกุข ์

พ.ศ.๒๕๕๔ 
______________ 

 

โดยที่เป็นการสมควรวางหลักเกณฑ์เก่ียวกับการร้องทกุข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพ่ือเป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๕/๑  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๑๘ 
(๒) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ จึงมีมติให้ออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การร้องทุกข์
และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๔” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ในข้อบังคับน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“คณะกรรมการ ก.อ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสงักัดมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน 
ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือ
กอง และหัวหน้าส่วนงานภายในที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๐ 

ข้อ ๔  กรณีที่อาจร้องทุกข์ การร้องทุกข์และการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับน้ี 

ข้อ ๕  ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  ใหค้ณะกรรมการ ก.อ.ม. เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย 
ข้อ ๖  ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยอาจร้องทุกข์ได้ในกรณีดังน้ี 



 ๒ 

(๑)  กรณีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเน่ืองจากการกระทําหรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชา 
เป็นต้นว่า ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

(๒)  กรณีมีความคับข้องใจเน่ืองจากการกระทําหรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชาต่อตนดังน้ี 
 (ก) บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เร่ืองถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อกฎหมาย 
  (ข) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ หรือ 
  (ค) ประวิงเวลาหรือหน่วงเหน่ียวการดําเนินการบางเร่ือง เป็นเหตุให้เสียสิทธิหรือไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับความเป็นธรรมหรอืมีความคับ 
ข้องใจที่อาจร้องทุกข์ได้ตามขอ้ ๖ ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ ก.อ.ม. ภายในสามสบิวันนับแต่วันท่ีได้แจ้งถึงการ
กระทําหรือได้รับคําสั่งหรือทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ โดยหนังสือร้องทุกข์จะย่ืนหรือส่งตรงต่อประธาน
คณะกรรมการ ก.อ.ม. หรือผา่นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ได้ 

ข้อ ๘ การร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้สําหรับตนเองเท่าน้ัน จะร้องทุกข์แทนผู้อ่ืนหรือมอบหมายให้
ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้ 

คําร้องทุกข์ใหท้ําเป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ม. ลงลายมอืช่ือและตําแหน่งของผู้ร้องทุกข์และต้อง
มีสาระสําคัญทีแ่สดงข้อเท็จจริง และปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
เน่ืองจากการกระทําหรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างไร พร้อมทั้งระบุความประสงค์ของการร้องทุกข์ และให้ย่ืน
หรือส่งที่มหาวิทยาลัย 

ผู้ร้องทุกข์จะย่ืนหรือส่งหนังสอืร้องทุกข์พร้อมสําเนารับรองถูกต้องจํานวนหน่ึงชุดผ่านผู้บังคับบัญชา 
ผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ได้ และให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวดําเนินการตามข้อ ๑๔ วรรคสอง ถ้าผู้ร้องทุกข์
ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการ ก.อ.ม. ให้แจ้งไว้ในหนังสือร้องทุกข์หรือจะ
ทําเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องย่ืนหรือส่งก่อนที่คณะกรรมการ ก.อ.ม. เร่ิมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์โดยย่ืน
หรือส่งตรงต่อประธานคณะกรรมการ ก.อ.ม. 

ข้อ ๙ ผู้ร้องทุกข์มีสทิธิคัดค้านคณะกรรมการใน ก.อ.ม. ได้โดยให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐  ในกรณีที่มีผู้นําหนังสือร้องทุกข์มาย่ืนเอง ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรา
รับหนังสือและลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณและให้
ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันย่ืนหนังสือร้องทุกข์ ในกรณทีี่ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ ให้ถือ
วันที่ท่ีทําการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา
รับที่ซองหนังสอื เป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์ 

ข้อ ๑๑  เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ไว้แล้ว ผู้ร้องทุกข์จะย่ืนหรือสง่หนังสือร้องทุกข์หรือ
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมก่อนที่คณะกรรมการ ก.อ.ม. พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์เสร็จสิ้นก็ได้ โดยย่ืนหรือส่งตรงต่อ
ประธานคณะกรรมการ ก.อ.ม. 

ข้อ ๑๒  เพ่ือประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์ ให้ถือปฏิบัติดังน้ี 



 ๓ 

(๑)   ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากการท่ีผู้บังคับบัญชามีคําสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถอื
วันที่ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งเป็นวันได้รับคําสั่ง 

ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง และมีการแจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอบ
สําเนาคําสั่งใหผู้้ถูกสั่งแล้วทําบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานทีท่ี่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้งพรอ้มทั้งพยานรู้
เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถอืวันที่แจ้งน้ันเป็นวันได้รับคําสั่ง ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบ
คําสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ที่อยู่ของ 
ผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่งสําเนาคําสั่งไปให้สองฉบับเพ่ือให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หน่ึงฉบับ 
และใหผู้้ถูกสั่งลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปี ที่รับทราบคําสั่งส่งกลับคืนมาเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานหน่ึงฉบับ ใน
กรณีเช่นน้ีเมื่อครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันท่ีปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับ
เอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไมไ่ด้รับสําเนาคําสั่งฉบับที่ใหผู้้ถูกสั่งลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่
รับทราบคําสั่งกลับคืนมา ใหถื้อว่าผู้ถูกสั่งได้รับคําสั่งแล้ว 

(๒)  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่มีคําสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันที่มีหลักฐาน
ยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรได้ทราบคําสั่งน้ันเป็นวันได้รับแจ้งถึงการกระทําหรือได้รับคําสั่ง 

(๓)  ในกรณีทีผู่้บังคับบัญชาปฏิบัติหรือใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องหรือไมป่ฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมายต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีคําสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผูร้อ้งทุกข์ควรได้ทราบถึงการปฏิบัติหรือ
การใช้อํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันได้รับแจ้งถึงการกระทํา 

ข้อ ๑๓  ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป จะขอถอนเร่ือง
ร้องทุกข์ก่อนที่คณะกรรมการ ก.อ.ม. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้นก็ได้ โดยทําเป็นหนังสือย่ืนโดยตรงต่อ
ประธานคณะกรรมการ ก.อ.ม.  

เมื่อได้ถอนเรื่องร้องทุกข์แล้ว การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์น้ันให้เป็นอันระงับไป 
ข้อ ๑๔  เมื่อคณะกรรมการ ก.อ.ม.ได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๘ แลว้ ให้ประธาน

คณะกรรมการ ก.อ.ม. มีหนังสือแจ้งพร้อมท้ังส่งสําเนาหนังสือร้องทุกข์ใหผู้้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้อง
ทุกข์ทราบโดยเร็ว และใหผู้้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์น้ัน สง่เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องและคํา
ชี้แจงของตน (ถ้ามี) ไปเพ่ือประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันได้รับหนังสือ 

เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ย่ืนหรือส่งตามข้อ  
๘ วรรคสาม ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทกุข์น้ันจัดส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งสําเนาและเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวข้องและคําช้ีแจงของตน (ถ้ามี) ไปยังประธานคณะกรรมการ ก.อ.ม. ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่
วันได้รับหนังสือร้องทุกข์ 

ข้อ ๑๕  การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้คณะกรรมการ ก.อ.ม. พิจารณาจากเร่ืองราวการปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และในกรณีจําเป็นและสมควรอาจขอ
เอกสารและหลกัฐานที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม รวมท้ังคําช้ีแจงจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรฐั  
ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใดๆ หรือขอให้ผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ ท้ังน้ีการ
พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ดังกล่าวต้องให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มหาวิทยาลยัได้รับหนังสือร้องทุกข์ 



 ๔ 

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ให้ผู้ร้องทุกข์เข้าแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการ ก.อ.ม. ผู้ร้องทุกข์มีสทิธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ก.อ.ม. ได้ การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ทําลงต่อหน้าผู้ร้องทุกข์ ให้ถือว่าเป็นการกระทําของ
ผู้ร้องทุกข์ เว้นแต่ผู้ร้องทุกข์จะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนัน้ 

ในกรณีที่นัดใหผู้้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อท่ีประชุม ใหแ้จ้งให้ผูบั้งคับบัญชาผู้เป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่าถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ใหม้าแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลที่
เก่ียวข้องเป็นผูแ้ทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งน้ันได้ ทั้งน้ี ใหแ้จ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณ ีและเพ่ือ
ประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์เข้าฟังคําแถลงการณ์ด้วยวาจาของ
ผู้ร้องทุกข์ได้ 

ข้อ ๑๖  เมื่อคณะกรรมการ ก.อ.ม.ได้พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ตามข้อ ๖(๑) แล้ว ถ้าเห็นว่า 
(๑)  การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์น้ันถูกต้องตาม

กฎหมายแล้ว ให้มีมติยกคํารอ้งทุกข์ 
(๒)  การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์น้ันไม่ถูกต้องตาม

กฎหมาย ให้มมีติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น หรือให้ปฏิบัติต่อ  
ผู้ร้องทุกข์ให้ถกูต้องตามกฎหมาย 

(๓)  การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์น้ันถูกต้องตาม
กฎหมายแต่บางส่วน และไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติใหแ้ก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

(๔)  สมควรดําเนินการโดยประการอ่ืนใดเพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมคีวามเป็นธรรม ให้
มีมติให้ดําเนินการได้ตามควรแก่กรณ ี

ข้อ ๑๗  เมื่อคณะกรรมการ ก.อ.ม.ได้พิจารณาวินิจฉัยเรือ่งรอ้งทุกข์ตามข้อ ๖(๒) แล้ว ถ้าเห็นว่า 
(๑)  การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มิได้มีลักษณะตามที่กําหนดในข้อ ๖(๒) ให้มมีติ

ยกคําร้องทุกข์ 
(๒)  การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มีลักษณะท่ีกําหนดในข้อ ๖(๒) ให้มมีติให้แก้ไข 

หรือถ้าแก้ไขไม่ได้ ให้สั่งดําเนินการประการอ่ืนหรือให้ข้อแนะนําตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ
ให้เกิดความคับข้องใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการหรือจรรยาบรรณของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๘  การพิจารณามีมติตามข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ให้บันทึกเหตุผลของการพิจารณาไว้ใน   
คําวินิจฉัยพร้อมลงลายมือชื่อของคณะกรรมการที่วินิจฉัยเรื่องน้ัน 

ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้มีสิทธิทําความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในคําวินิจฉัยได้ 
ข้อ ๑๙  เมื่อคณะกรรมการ ก.อ.ม. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งอธิการบดีทราบ เพ่ือสั่งและ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติน้ัน และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทุกข์และ
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบหรือปฏิบัติโดยเร็ว 

ข้อ ๒๐  กรณทีี่ผู้ร้องทกุข์ไมพ่อใจในคําวินิจฉัยเร่ืองรอ้งทุกข์ของคณะกรรมการ ก.อ.ม. ผู้ร้องทุกข์มี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 



 ๕ 

ข้อ ๒๑  การนับระยะเวลาตามข้อบังคับน้ี สาํหรับระยะเวลาเริ่มต้น ให้นับวันถัดจากวันแรกแห่ง
เวลาน้ันเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนระยะเวลาส้ินสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้
นับวันเริ่มเปิดทําการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 

ข้อ ๒๒  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และมีอํานาจในการวินิจฉัยตีความปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตาม หรอืการบังคับใช้ข้อบังคับน้ี  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

 

     คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 


