
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี



 สถานการณ์เด็กและเยาวชน  

แบง่เป็น 2 ประเภท คอื 
1. เด็กทีเ่รยีนอยูป่ระจ าในพืน้ที่
2. เด็กเรยีนนอกพืน้ที ่มที ัง้ไปเชา้-เย็นกลบั และไปเชา่หออยูป่ระจ า

(จบ ม. 6 ไปตอ่เรยีนอาชวีะ และมหาวทิยาลยั) ท าใหก้ารรวมตวัของเด็ก
และเยาวชนในพืน้ทีค่อ่นขา้งล าบาก เนือ่งจากเด็กกระจายกนัอยู ่

**เยาวชนสว่นใหญไ่มช่อบงานเกษตร ไมช่อบงานกลางแดด แตจ่ะ
ออกนอกพืน้ทีไ่ปรบัจา้งท างานในเมอืงแทน



สถานการณด์า้นเด็กและเยาวชน

 จ ำนวนเด็กและเยำวชนประมำณ 993 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18 ของจ ำนวน
ประชำกรทัง้หมดในพืน้ที่ เทศบำลต ำบลเนน้กำรจัดกจิกรรมเพือ่ใหเ้ด็กและ
เยำวชนเพือ่ใหเ้ด็กและเยำวชนในพืน้ทีเ่ขำ้รว่มกจิกรรมกบัทำงเทศบำลฯ

 เทศบำลต ำบลขนุพัดเพ็งใหค้วำมส ำคญัเกีย่วขอ้งกบัเด็กและเยำวชน มกีำร
พดูคยุเขำ้ถงึตวัเด็กแบบ X-Ray หมำยควำมวำ่ พดูคยุแบบเชงิลกึเป็นรำยคน 
สอบถำมเรือ่งปัญหำของเด็กและเยำวชน ทัง้ 10 หมูบ่ำ้น 13 ชมุชน 

 มกีำรจัดตัง้สภำเด็กขึน้มำ โดยมคีณะกรรมกำรรวม 20 คน และคณะบรหิำรสภำ
เด็กและเยำวชน 58 คน ปัจจบุนัทำงสภำเด็กและเยำวชนยังไมค่อ่ยมเีวทใีหเ้ด็ก
ไดแ้สดงควำมสำมำรถ มแีตก่ำรจัดโครงกำรในระยะสัน้ ๆ ใหก้ลุม่สภำเด็กเขำ้
มำรว่มเป็นโครงกำร โครงกำรไป  เนือ่งจำกสมำชกิสว่นใหญต่ดิเรยีน 



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรยีน 4 แหง่ 

โรงเรยีนวัดคลองตนั              ระดบัอนุบำล-ประถมศกึษำ    จ ำนวน 151 คน
โรงเรยีนวัดบอ่คู ่ ระดบัอนุบำล-ประถมศกึษำ     จ ำนวน  37 คน
โรงเรยีนวัดหนองยำยทรัพย ์   ระดบัอนุบำล-ประถมศกึษำ     จ ำนวน 109 คน
โรงเรยีนวัดใหมป่ทมุสตูร      ระดบัอนุบำล-ประถมศกึษำ     จ ำนวน 66 คน  

ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก  1 แหง่

ศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กบำ้นคลองตนั



นโยบายดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน

... เนน้การป้อมปราบ รณรงค ์มากกวา่งานที่
จะฝงัตวัหรอืสานตอ่ในระยะยาว ตอ้งการใหเ้ด็ก
และเยาวชนในพืน้ทีม่ทีกัษะชวีติในการอยู่

รว่มกบัสงัคม  เสรมิทกัษะในการด าเนนิชวีติ... 



ความคาดหวงัตอ่ตวันกัถกัทอ

“หวงัใหน้กัถกัทอสามารถน าเอาความรู ้

ทีไ่ดม้าปรบัใชก้บัชุมชนของตวัเองได้

อยากเห็นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข ึน้

จากการทีเ่ราไดไ้ปศกึษาหาความรู ้กลบัมา

พฒันา ถอืวา่คณุเป็นคนหนึง่ทีไ่ดก้ลบัมา

พฒันาทอ้งถิน่ ถา้ทกุคนท างานดว้ยจติอาสา

เชือ่วา่นกัถกัทอแตล่ะทา่นจะไมท่ าให้

ผดิหวงั”

รองนายก
ศกัดิอ์นนัต ์ทรพัยส์ง่เสรมิ



งบประมาณ

แบง่เป็นงบประมำณทีม่ำจำกกำรจัดท ำแผนโครงกำรเพือ่ขอรับเงนิ
สนับสนุนจำกโครงกำรหรอืหน่วยงำนทีจ่ะไดม้ำซึง่งบประมำณในกำร
จัดกจิกรรมใหเ้ด็ก  และงบประมำณจำกทำงเทศบำลเอง 

โครงการทีท่ าภายใตก้ารจดัท าแผนเพือ่ขอรบัเงนิสนบัสนนุ 

 โครงการศภุนมิติ 

 โครงการอาสาสมคัรอเมรกิา

 โครงการฟตุบอล 7 คนตา้นยาเสพตดิ

 จดักจิกรรมทศันะศกึษานอกหอ้งเรยีน

 จดังานวนัแม่



โครงการศภุนมิติ

โครงการอาสาสมคัรอเมรกิา 

เป็นกำรท ำงำนรว่มกบัหน่วยสนัตภิำพสหรัฐอเมรกิำ ดสูง่เสรมิเด็ก โดยทำง 
เทศบำลท ำกำรเขยีนโครงกำรไป และไดรั้บเลอืก เป็น 1 ใน 3 ของจังหวดัสพุรรณบรุ ี
ควำมคำดหวงั : ไดค้รสูอนภำษำองักฤษมำเตมิเต็มครใูนชมุชน 
รปูแบบกำรท ำกจิกรรม : ใชเ้ทคนคิกำรพดูคยุ กำรอยูร่ว่มกนั ใหเ้กดิควำมคุน้ชนิ เพือ่
แลกเปลีย่น  ภำษำและวฒันธรรม น ำมำซึง่กำรเปลีย่นแปลงของเด็ก 
เป้ำหมำย: เพือ่ใหเ้ด็ก เกดิกำรเรยีนรูส้มัผัสกบักจิกรรมทีเ่รำจัดให ้

น ำเด็กมำเขำ้คำ่ย ปลกูฝัง เชญิผูป้กครองเขำ้มำรว่มกจิกรรม พำสศกึษำชมุชน 
ใหเ้ด็กแสดงควำมคดิเห็น ท ำงำนเชงิรกุกบัคณะกรรมกำร 9 ทำ่น ดงึจำก
คณะท ำงำนผูใ้หญบ่ำ้น แมบ่ำ้นมำท ำงำนรว่มกนั มกีำรจัดท ำประชำคมถงึ
สภำพเด็ก กลุม่เสีย่ง กลุม่ทีอ่ำจจะถกูละเมดิ ยำเสพตดิ



โครงการฟุตบอล 7 คนตา้นยาเสพตดิ

ควำมคำดหวงั : ใหเ้ยำวชนเกดิควำมสมัพันธม์ำกขึน้  รูจั้กกนั เห็นบรรยำกำศของคน
ในชมุชนทีท่ ำกจิกรรมรว่มกนั 
รปูแบบกำรท ำกจิกรรม : จัดกำรแขง่ขนัชว่งปิดภำคเรยีน (จัดมำแลว้ 12 ปี แขง่5 วนั 
แบง่สำย เก็บแตม้) 

จดังานวนัแม่

กลุม่เป้ำหมำย: เด็ก เยำวชน และผูส้งูอำย ุ60 ปี 
รปูแบบกำรท ำกจิกรรม: มกีำรแขง่กฬีำพืน้บำ้น แจกโลร่ำงวลัใหแ้มด่เีดน่ 
(เพือ่เป็นกลไกใหเ้ด็กไมก่ลำ้ท ำผดิเพรำะกลัวแมจ่ะไมไ่ดรั้บรำงวัล ตวัแม่
เองก็พยำยำมเป็นแมท่ีด่ ีเพือ่ใหเ้สนอชือ่เขำ้รับคดัเลอืกเป็นแมด่เีดน่ในปี
ถดัไป)  



มกีำรจัดของบประมำณโดยกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่สรำ้งสนำมกฬีำใหก้บัเด็ก



รปูแบบกจิกรรม : เชญิอำสำสมคัรในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงมำรว่มกจิกรรม เป็นกจิกรรมทีใ่ช ้

กฬีำและนันทนำกำรมำเชือ่มโยง แลว้คอ่ย ๆ สอดแทรกควำมรูเ้ขำ้ไป 
แนวคดิ: เกดิจำกชว่งทีม่อีำสำสมคัรเขำ้มำ แลว้ทำงหน่วยสนัตภิำพเชญิไปประชมุท ำ
ใหเ้กดิแรงกระตุน้ใหอ้ยำกท ำกจิกรรมนีข้ ึน้มำ 

โครงกำร Life To Play พัฒนำทักษะชวีติ

คำ่ยภำษำอังกฤษ
รปูแบบกจิกรรม: ยงัไมไ่ดล้งรำยละเอยีด (คำดวำ่จะจัดชว่งเดอืนตลุำคม)
กลุม่เป้าหมาย: เด็กและเยำวชน อำยตุัง้แต ่12-20 ปี 

โครงการทีใ่ชง้บประมาณของทางเทศบาล 



ปญัหาการเขา้ถงึเด็กและเยาวชน

 เยำวชนไมใ่สใ่จทีจ่ะเรยีนรูใ้นกำรจัดกจิกรรม 

 เด็กมโีลกทัศนท์ีค่อ่นขำ้งกวำ้ง กจิกรรมทีจ่ัดใหก้บัเด็กถอืวำ่เป็นไป
คอ่นขำ้งยำก

 เด็กและเยำวชนไปเรยีนนอกพืน้ที ่ท ำใหก้ำรรวมตวัคอ่นขำ้งยำก 

 ผูน้ ำหมูบ่ำ้น คดิแทนเยำวชน

 บคุลำกรขำดทกัษะกระบวนกำรในเชงิพัฒนำชนบท ทกัษะกำร
สือ่สำร กำรท ำงำนรว่มกบัชมุชน

ตน้ทนุของเทศบำลคอื ควำมสมัพันธท์ีด่กีบัผูน้ ำ แต่
กระบวนกำรพัฒนำยังไมพ่อ ท ำอยำ่งไรทีจ่ะใหผู้น้ ำพำเทศบำลไปสู่

กลุม่เป้ำหมำยได ้(เยำวชน) เพรำะตอนนีผู้น้ ำท ำหนำ้ทีแ่ค่
ประสำนงำนให ้



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภำยใน

ภาค/ี
เครอืขา่ย

บทบาท โครงการ/กจิกรรมทีท่ ารว่มกนั

รพสต. สนับสนุนวทิยำกรใหค้วำมรูด้ำ้นสำธำรณสขุ จัด
อบรมเรือ่งสขุภำพกำรป้องกนัโรค กำรมี
เพศสมัพันธก์อ่นวยัอนัควร ยำเสพตดิ

 งำนตำ่งๆ ทีท่ำงทต.จัด เชน่ งำนวนั
เด็ก (เนน้เรือ่งสขุอนำมัยของเด็ก)

ต ำรวจ ลงมำเป็นครสูอนเรือ่งของกำรหลกีเลีย่งตอ่
ควำมเสีย่งตำ่งๆ  ใหต้ ำรวจมำเป็นครจัูบมอื
ท ำงำนรว่มกนัระหวำ่งเทศบำลกบัโรงพัก 

 โครงกำรเกีย่วกบัยำเสพตดิ

โรงเรยีน สง่เด็กกลุม่เป้ำหมำยเขำ้รว่มกจิกรรมกบัทำง
เทศบำลฯ



กลุม่ควำมรว่มมอื/ภำค/ีเครอืขำ่ย 
งำนดำ้นเด็กเยำวชน

ภำยนอก

ภาค/ีเครอืขา่ย บทบาท โครงการ/กจิกรรมทีท่ ารว่มกนั

สถำบนัพัฒนำองคก์ร
ชมุชน (พอช.) 

ชว่ยเรือ่งของสภำองคก์ร 
ใหค้วำมรว่มมอืของคน ทักษะกำร
ท ำงำน 

โครงกำรเกีย่วกบัเด็กและเยำวชน

สสส. สนับสนุนดำ้นงบประมำณ โครงกำรดำ้นสขุภำพ / เยำวชน

ส ำนักพัฒนำสงัคม
จังหวดั /ศนูยพ์ัฒนำ

สงัคม 65 

เฝ้ำระวงักลุม่เสีย่ง รว่มกนักบั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขต
สพุรรณบรุี

โครงกำรเกีย่วกบัครอบครัว 

พมจ. เทศบำลฯ เขยีนโครงกำรเพือ่ของบ เป็นเรือ่งเกีย่วกบัสภำเด็กและ
เยำวชน



นักถักทอเทศบำลต ำบลขนุพัดเพ็ง



ช่ือ: นายสนัต ิพฒันพ์นัธุ ์ช่ือเลน่: ติ

ต าแหน่ง: เจา้หนา้ที่สนัทนาการ กองการศึกษา

บทบาทหนา้ที่: ท าเกี่ยวขอ้งกบัเดก็และเยาวชนโดยตรง จดัตัง้สภาเดก็และ

เยาวชน ท างานเกี่ยวกบัโรงเรียน ศูนยเ์ดก็เลก็ ,

ประวตักิารศึกษา : จบวิทยาการคอมพวิเตอร์

ประวตักิารท างาน: 

การท างานดา้นเดก็และเยาวชน:เป็นแกนหลกัในการพาเดก็ในพ้ืนที่ท  า
กจิกรรมร่วมกบัชุมชน อาท ิพาเดก็ลงไปพฒันาศูนยก์ารเรียนรูบ้อ่กุง้ เกบ็ขยะ 

ความคาดหวงัตอ่หลกัสูตร: อยากเรียนรูท้กัษะการส่ือสารเกี่ยวกบัเดก็และ

เยาวชน โดยเฉพาะทกัษะการพูดจูงใจใหเ้ดก็เขา้ร่วมโครงการของทาง ทต.

นักถกัทอเทศบาลต าบลขุนพดัเพง็



นักถักทอเทศบำลต ำบลขนุพัดเพ็ง

ชือ่ นายเฉลมิศกัดิ ์ชูตาลดั ชือ่เลน่ : ตึง๋
ต าแหนง่: นักพัฒนำชมุชน 

บทบาทหนา้ที:่ ดแูลเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำย ุผูพ้กิำร โรคเอดส ์และ
สงเครำะหค์นยำกจน 

การศกึษา: ปรญิญำตร ีศกึษำศำสตร ์มหำวทิยำลยัขอนแกน่

ประวตักิารท างาน: เคยเป็น NGO กอ่นทีจ่ะเขำ้มำรับรำชกำรที่
เทศบำลต ำบลขนุพัดเพ็ง ไดป้ระมำณ 5 ปี

ผลงาน: จัดตัง้สภำองคก์รชมุชน (อยูใ่นชว่งรวบรวมกรรมกำรและ
ขอ้มลู)

ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร : หวงัวำ่จะไดป้รับทศันคตกิำรท ำงำนกบั
ชมุชน ทัง้เรือ่งเด็กและเยำวชน และกำรพัฒนำอืน่ ๆ เชน่ แผนชมุชน 
สำธำรณสขุ เตมิเต็มกระบวนกำรท ำงำนในชมุชน



ชือ่ นำยขวญัเมอืง ชำ่งเกวยีนด ีชือ่เลน่:เมอืง

ต าแหนง่:เจำ้หนำ้ทีว่เิครำะหน์โยบำย

บทบาทหนา้ที:่ ดแูลเรือ่งแผนนโยบำย งบประมำณ กจิกรรมโครงกำร ตดิตำมผล
ของแผนกำรด ำเนนิกำรวำ่เป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวห้รอืไม่

ประวตักิารศกึษา:ปรญิญำตร ีมรภ.กำญจนบรุ ีสำขำรัฐประสำนศำสตร ์
ปี 2556 จบปรญิญำโท ม.รำมค ำแหง สำขำรัฐศำสตร ์เอกสหวทิยำกำรเพือ่กำรพัฒนำ
ทอ้งถิน่ 

ประวตักิารท างาน 
บรรจเุป็นพนักงำนรำชกำร ปี 47 จนท.พัสด ุ(ใชว้ฒุอินุปรญิญำบรหิำรธรุกจิ)
ปี 52 สอบเปลีย่นสำยงำนเป็น จนท.วเิครำะหน์โยบำยและแผน

ประวตักิารท างานดา้นเด็กและเยาวชน 
เนือ้งำนไมค่อ่ยไดส้มัผัสกบังำนเด็กและเยำวชน สว่นมำกท ำงำนกบัคนโต เป็นครัง้
แรกทีเ่ขำ้มำท ำงำนรว่มกบัเยำวชน 

ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร 
เทคนคิกำรชกัจงูใจใหเ้ด็กและเยำวชนเขำ้มำรว่มกจิกรรมกบัทำงเทศบำลมำกขึน้
เพรำะปัจจบุนักำรท ำงำน หรอืกำรรว่มกจิกรรมระหวำ่งเด็กและเยำวชนยังนอ้ย

นักถักทอเทศบำลต ำบลขนุพัดเพ็ง

กำรพัฒนำคน ตอ้งเริม่ตัง้แต่

เด็ก แตส่ว่นมำกคนจะมองที่

คนโตมำกกวำ่ เด็กเหลำ่นีค้อื
อนำคตของชำต ิถำ้เขำเขม้แข็ง
มำตัง้แตแ่รก ก็น่ำทีจ่ะยั่งยนือยู่

ได ้



ชือ่: นางสาวจนัทมิา ยอดตลาด ชือ่เลน่: จนั
ต าแหนง่ :ผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั (รอเปลีย่นสำยงำน รองปลดัฯ)
บทบาทการท างาน : ควบคมุกำรเบกิจำ่ยงบประมำณของ ทต. กำรจัดซือ้จัดจำ้ง 
ประสำนงำนในแตล่ะกอง องิรำยไดเ้ดอืนตอ่เดอืน (รักษำกองกำรศกึษำ ท ำงำน
เกีย่วกบัเด็ก สภำเด็ก)
 ประวตักิารศกึษา
- ปวส.บรหิำรธรุกจิกรงุเทพ
- ปรญิญำตรตีร ีมรภ.กำญจนบรุ ีกำรจัดกำรท่ัวไป
- ปี 50 ป.โท รัฐประสำนศำสตร ์มหำวทิยำลยัขอนแกน่
 ประวตักิารท างาน
ปี 39 อบต.สระยำยโสม ต ำแหน่งกองคลงั
ปัจจบุนัเตรยีมเปลีย่นสำยงำนเป็น รองปลดัฯ
 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
ก ำลงัเริม่ดงึเด็กและเยำวชนจำกสภำเด็กใหเ้ขำ้มำมบีทบำทในต ำบลมำกขึน้ ตำมงำน
ประเพณี เชน่ งำนลอย (เด็ก อำยุ 13-25 ปี) รว่มวำงแผนกจิกรรมเด็กเดอืนละครัง้
 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
ตอ่ตวัเอง ควำมกลำ้แสดงออก เพรำะดว้ยหนำ้ทีไ่มไ่ดอ้อกนอกพืน้ที ่กำรเป็นนักถัก
ทอตอ้งพดูไมคเ์ป็น กำรเป็นนักถักทอท ำใหเ้รำไดท้ ำงำนมำกขึน้ ทัง้กำรประสำนงำน 
กำรพดูในชมุชน หดัใหเ้รำพดูเยอะ ๆ 

นักถักทอเทศบำลต ำบลขนุพัดเพ็ง

“ฝันอยำกใหเ้ด็กในทอ้งถิน่มกีจิกรรม
ทีเ่ป็นรปูเป็นรำ่ง จำกโครงกำรนักถัก
ทอฯ สำนตอ่สภำเด็กใหก้จิกรรมของ
สภำโดดเดน่ขึน้ โครงกำรทีว่ำงไว ้
ตำมควำมชอบของเด็ก และควำม

เป็นไปไดข้องทอ้งถิน่”



ชือ่จรงิ : นายภาคนิ โพธิห์ริญั ชือ่เลน่: นนท์
ต าแหนง่ : เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานท ัว่ไป (เป็นคนในพืน้ที)่
บทบาทการท างาน : ท ำงำนดำ้นเอกสำร จัดกจิกรรม ตดิตอ่ประสำนงำน รำยงำนกำรประชมุ 
เป็นเจำ้ภำพหลักในโครงกำรวนัพอ่ วำงแผนประชมุคณะกรรมกำร พดูคยุแนวทำงกำรท ำงำน มหีวัหนำ้ปลัด
ท ำงำนรว่ม  

 ประวตักิารศกึษา
- ปี2547ไดท้นุส ำนักงำนทรัพยส์นิฯ
- ปี2549 ปรญิญำตร ีรัฐประศำสนศำสตร ์มรภ.นครปฐม (ท ำงำนไปดว้ยเรยีนไปดว้ย)
 ประวตักิารท างาน
- ผูช้ว่ยหมออนำมัย สถำนอีนำมัยเฉลมิพระเกยีรตหิว้ยมว่ง นครปฐม
- ฝึกงำนอทุยำนแหง่ชำตเิขำใหญ ่ในต ำแหน่งพอ่ครัว
- ผช.เจำ้หนำ้ทีธ่นำคำรไทยธนำคำร (CIMB) ประมำณ 5 เดอืน ทีส่พุรรณบรุี
- จนท.ปกครอง อ.อูท่อง สพุรรณบรุ ี
- สอบบรรจเุขำ้รับรำชกำรในต ำแหน่งเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรทั่วไป
 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
กอ่นหนำ้นีย้ังไมไ่ดท้ ำงำนดำ้นเด็กและเยำวชน สว่นมำกชว่ยงำนเล็ก ๆ นอ้ยๆ แตไ่มไ่ดล้งไปชว่ยเต็มตัว จนมี
โอกำสไดเ้ขำ้รว่มหลักสตูรนักทอฯ จงึมโีอกำสไดท้ ำงำนดำ้นเด็กและเยำวชน ประสำนแกนน ำเยำวชน ชว่ย
จัดกจิกรรมด ำเนนิรำยกำรเขำ้มำท ำเต็มตัวมำกขึน้ จัดกจิกรรมสนัทนำกำร โดยเอำจำกประสบกำรณ์ในกำร
อบรมมำปรับใชใ้นกำรจัดกจิกรรม  (ใหเ้ด็กคดิกจิกรรม ด ำเนนิรำยกำรเกีย่วกับประเพณี วฒันธรรม)
 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
เรือ่งกำรด ำเนนิรำยกำร สนัทนำกำร กำรเป็นวทิยำกร เพรำะเรำยังไมค่อ่ยมคีวำมรูด้ำ้นนี ้กำรด ำเนนิรำยกำร
ของเรำยังไมต่อ่เนือ่งยังไหลไมเ่ป็น ซึง่ตอ้งอำศัยประสบกำรณ์ ตอนนีพ้ยำยำมศกึษำ พยำยำมจับไมคใ์ห ้
บอ่ยมำกขึน้ 

นักถกัทอเทศบำลต ำบลขนุพัดเพ็ง

ฝันอยำกเป็นครตูัง้แตเ่ด็ก สว่น
หนึง่อยำกตอบแทนพระมหำ
กรณุำธคิณุของในหลวง อยำก
ใหโ้อกำสเด็ก ๆ อยำกเขำ้ไป

สอนเด็ก ๆ บนดอย อยำกใหเ้ขำ
มคีวำมรู ้มโีอกำส เหมอืนทีเ่รำ
เคยไดโ้อกำส แตต่ดิตรงเรำไมม่ี

วฒุคิร ู


