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        วัสดีเพื่อนบุคล�กร และนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณที่รักทุกท�่นครับ พบ

กับ TSU Newsletter หรือจดหม�ยข่�วเพื่อก�รประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีกครั้งหนึ่ง TSU Newsletter ฉบับเดือนกันย�ยนนี้ตรง

กับว�ระสำ�คัญของช�วมห�วิทย�ลัยทักษิณอีกว�ระหนึ่ง วันที่ 1 ตุล�คม 2558 ซึ่ง

เป็นวันคล้�ยวันสถ�ปน�มห�วิทย�ลัยทักษิณครบรอบปีที่ 47 นับตั้งแต่ก�รก่อตั้ง

วิทย�ลัยวิช�ก�รศึกษ� สงขล� ขึ้นอย่�งเป็นท�งก�ร ณ ตำ�บลเข�รูปช้�ง อำ�เภอ

เมืองสงขล� เมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2511  ช�วมห�วิทย�ลัยทักษิณทุกคนได้ร่วมกันทำ�

หน้�ที่เพื่อขับเคลื่อนมห�วิทย�ลัยแห่งนี้ และมีส่วนร่วมในก�รสร้�งบัณฑิตคุณภ�พ

ออกไปรับใช้สังคมรุ่นแล้วรุ่นเล่� จนถึงวันนี้มห�วิทย�ลัยทักษิณได้ก้�วสู่คว�มเป็น

มห�วิทย�ลัยเพื่อรับใช้สังคม มห�วิทย�ลัยแห่งคว�มภ�คภูมิใจของศิษย์เก่� นิสิต

ปัจจุบัน และบุคล�กร ในว�ระสำ�คัญนี้จึงขอเชิญชวนนิสิตและบุคล�กรทั้งวิทย�เขต

สงขล� และวทิย�เขตพทัลงุเข�้รว่มกจิกรรมในวนัคล�้ยวนัสถ�ปน�มห�วทิย�ลยั วนั

ที ่1 ตุล�คม 2558 โดยจะมีกิจกรรมทำ�บญุตกับ�ตรในชว่งเช�้ ก�รปลูกตน้ไม ้กจิกรรม

บำ�เพ็ญประโยชน์ และง�นสังสรรค์ศิษย์เก่�ในช่วงค่ำ� (วิทย�เขตสงขล�) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ 

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

E-mail: sukrakanchana@hotmail.com

ส
Editor’s Message

การปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 4

สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานด้านกฎหมาย

ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 

อธิการบดีอนุมัติ
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 ข่�วดีสำ�หรับพนักง�นมห�วิทย�ลัยทักษิณ เพื่อขวัญกำ�ลังใจ
ในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของพนักง�นมห�วิทย�ลัย อธิก�รบดีได้
พิจ�รณ�อนุมัติก�รปรับเพ่ิมเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักง�น
มห�วิทย�ลัย ต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎ�คม พ.ศ. 
2558 แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม พ.ศ. 2557 โดยให้
พนักง�นมห�วิทย�ลัยประเภททั่วไป และประเภทวิช�ก�ร ส�ย
สนับสนุน ที่มีอัตร�เงินเดือนไม่เกิน 59,445 บ�ท และพนักง�น
มห�วิทย�ลัยประเภทวิช�ก�ร ส�ยคณ�จ�รย์ ที่มีอัตร�เงินเดือน
ไม่เกิน 67,371 บ�ท ซึ่งยังปฏิบัติหน้�ที่อยู่ ณ วันที่ 21 กันย�ยน 
2558 ไดร้บัก�รปรบัเพิม่เงนิเดอืนในอตัร�ร้อยละ 4 ของเงนิเดอืน
ที่ได้รับ ณ วันที่ 1 ธันว�คม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้มห�วิทย�ลัยทักษิณ
เป็นมห�วิทย�ลัยแรกๆ ท่ีได้ดำ�เนินก�รต�มมติคณะรัฐมนตรีดัง
กล�่ว โดยใชง้บประม�ณจ�กกองทนุพนกัง�นมห�วทิย�ลยัทักษิณ

 เมื่อวันที่ 18 กันย�ยน พ.ศ. 2558 คณะบุคล�กร
กองกฎหม�ย สำ�นักง�นอธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยบูรพ� 
นำ�โดยผู้รักษ�ก�รแทนผู้ช่วยอธิก�รบดี ศึกษ�ดูง�นด้�น
กฎหม�ยมห�วิทย�ลัยทักษิณ และร่วมห�รือและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้�นก�รจัดทำ�ระเบียบข้อบังคับ ก�รจัดทำ�
สญัญ� บนัทกึขอ้ตกลง บนัทกึคว�มเข�้ใจ และก�รพฒัน�
ง�นด้�นก�รส่งเสริมและพัฒน�คุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้ปฏิบัติง�นในมห�วิทย�ลัย โดยมีผู้ช่วยอธิก�รบดี
ฝ่ �ยพัฒน�องค์กรและทรัพย�กรบุคคล (ผู้ ช่ วย
ศ�สตร�จ�รย์นพดล ศุกระก�ญจน์) และบุคล�กรสังกัด
ฝ่�ยบรหิ�รกล�งและทรพัย�กรบคุคล ใหก้�รตอ้นรบัและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 4

ม.ทักษิณให้การต้อนรับบุคลากรกองกฎหมาย 

สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานด้านกฎหมาย

ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 

อธิการบดีอนุมัติ

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิชัย  ชำ�นิ
อธิก�รบดี
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คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

 เมื่อวันที่ 29 กรกฎ�คม 2558 คณะเศรษฐศ�สตร์
และบริห�รธุรกิจ ได้จัดโครงก�รบริก�รวิช�ก�ร ก�รเสวน�
ในหัวข้อ “ท�งรอดธุรกิจในเศรษฐกิจปัจจุบัน” ณ โรงแรม
เจบี อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่สะทอ้นแนวคิดจ�กผูบ้รหิ�ร ผูเ้ชีย่วช�ญด้�นก�รเงนิ 
ก�รคลัง เกี่ยวกับภ�วะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โอก�ส และ
ท�งรอดของเศรษฐกิจไทย เพ่ือให้ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และ
ประช�ชน ส�ม�รถตั้งรับก�รเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ
ท่ีจะเกิดข้ึน แลกเปล่ียน เรียนรู้คว�มคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง
ในประเด็นท�งรอดธุรกิจในภ�วะเศรษฐกิจปัจจุบัน และ
เพ่ือสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รกับหน่วยง�น 
องค์กร และประช�ชน เพ่ือคว�มร่วมมือในอน�คต 
 ก�รเสวน�ในครั้งนี้ดำ�เนินร�ยก�รโดยคณ�จ�รย์
คณะเศรษฐศ�สตรแ์ละบรหิ�รธุรกจิ มห�วทิย�ลยัทกัษณิ 
และไดร้บัเกยีรตจิ�กวทิย�กรผูมี้คว�มรูแ้ละประสบก�รณ์
ด้�นก�รเงินก�รคลัง และเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ อ�ทิ 

จัดเสวนา “ทางรอดธุรกิจในเศรษฐกิจปัจจุบัน”

 คุณสุภ�วดี ปุณศรี ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร ส�ยว�งแผนและ
งบประม�ณ ธน�ค�รแห่งประเทศไทย, ดร. วิจิตร สุพินิจ 
คณบดบีณัฑติวทิย�ลัย มห�วทิย�ลัยสย�ม (อดตีผูว้�่ก�ร
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย), คุณอภินันท์ ศรีสม�นุวัตร 
ประธ�นสภ�อุตส�หกรรมจังหวัดสงขล�, คุณสมพร               
สิริโปร�ณ�นนท์ ประธ�นหอก�รค้�จังหวัดสงขล�,               
คุณจักพงษ์ หวังวิทย�รัตน์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 

ธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน)
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 เมือ่วนัที ่9 กนัย�ยน 2558 มห�วทิย�ลยัทกัษณิ โดย
ฝ่�ยบริห�รกล�งและทรัพย�กรบุคคล สำ�นักง�นมห�วิทย�ลัย 
ได้จัดโครงก�ร “พัฒน�ผลง�นท�งวิช�ก�รเพ่ือก้�วสู่ตำ�แหน่ง
ท�งวิช�ก�รที่สูงขึ้น” ณ ห้องประชุมสำ�นักหอสมุด  
มห�วิทย�ลยัทกัษณิ วทิย�เขตสงขล� โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อกระตุ้นและสร้�งคว�มเข้�ใจในก�รพัฒน�ผลง�น 
ท�งวชิ�ก�รของคณ�จ�รยม์ห�วทิย�ลัยทกัษณิ และเพือ่
ใหค้ณ�จ�รย์ไดมี้โอก�สแลกเปลีย่นคว�มคิดเหน็เกีย่วกบั
ก�รพัฒน�ผลง�นท�งวิช�ก�รจ�กประสบก�รณ์ของ 
คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร
 โครงก�รดังกล่�ว ประกอบด้วยกิจกรรม เสวน�ก�ร
พัฒน�ผลง�นท�งวชิ�ก�รเพือ่ก�้วสูต่ำ�แหนง่ท�งวชิ�ก�ร
ที่สูงขึ้น กับคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร
มห�วิทย�ลัยทักษิณ ซึ่งประกอบด้วย ศ�สตร�จ�รย์            
ดร. พันธุ์ทิพย์ ร�มสูต ศ�สตร�จ�รย์ ดร. สุทัศน์ ยกส้�น 
ศ�สตร�จ�รย์ ดร. โสภิณ ทองป�น และ ศ�สตร�จ�รย์ 
ดร. สุวิมล ว่องว�ณิช และกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบก�รณ์ก�รทำ�วิจัยกับนักวิจัยมืออ�ชีพ กับรอง

ศ�สตร�จ�รย์ น�ยสัตวแพทย์ ดร. พงศ์ร�ม ร�มสูต ผู้
ชว่ยผูอ้ำ�นวยก�ร ด�้นจดัก�รทนุเครอืข�่ยวจิยัน�น�ช�ต ิ 
สำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รวจิยั โดยมคีณ�จ�รยแ์ละ
ผู้สนใจเข้�ร่วมโครงก�รกว่� 100 คน  

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
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 คณะศลิปกรรมศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัทกัษณิ ร่วมกบั

องคก์รเครอืข�่ย ประกอบด้วย คณะหุน่ละครเลก็โจหลยุส ์

กลุ่มละครและศิลปะเพ่ือพัฒน� คณะละครใบ้และม�ย�กล

เบบีไ้มม ์มห�วทิย�ลยัร�ชภฏัวไลยอลงกรณ ์มห�วทิย�ลยั

ศิลป�กร มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� และมห�วิทย�ลัย

ร�ชภฏัสวนสนุนัท� จดัโครงก�รมหกรรมก�รแสดงละคร 

ภ�คใต้ คร้ังท่ี 3 (TSU Drama Festival #3) ข้ึน เม่ือวันพุธท่ี 

9 กันย�ยน 2558 ณ หอประชุมป�ริช�ต มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วิทย�เขตสงขล� โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งเครือข่�ย

ท�งด�้นศลิปะก�รแสดงละครของภ�คใต ้และเปน็เวทใีห้

นิสิต นักศึกษ� เย�วชน และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอก�ส

เรียนรู้ และแลกเปล่ียนประสบก�รณ์ด้�นก�รแสดง ตลอดจน

สร้�งแรงบันด�ลใจในก�รเรียนรู้ด้�นละครแก่เย�วชน 

และผู้สนใจทัว่ไปมหกรรมก�รแสดงละครภ�คใต ้ครัง้ที ่3 

(TSU Drama Festival #3) ประกอบด้วยกิจกรรมต่�งๆ อ�ทิ 

 • กิจกรรมก�รบรรย�ยและส�ธิต “ก�รนำ�

กระบวนก�รละครเข้�ม�ประยุกต์ใช้กับศิลปะก�รแสดง

โนร�” โดย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 

 • ละครประเด็นศึกษ� เรื่อง “คว�มรักถูกทุกข้อใน

ก�รสร้�งฐ�นคิดท�ง ปัญญ� เพื่อพัฒน�สุขภ�วะท�ง

เพศ” โดย อ�จ�รย ์โตมร อภวินัทน�กร ผูก้อ่ตัง้กลุ่ม “ม�นี

ม�นะ” กลุ่มละครและศิลปะเพื่อพัฒน� 

 • ก�รบรรย�ยและส�ธิตหัวข้อ “สีด� พญ�ยักษ์: 

ศิลปะสื่อก�รแสดงสด หรือ ก�รแสดงสดท�งทัศนศิลป์ 

(Sita, The Great Giant: Performance Art)” โดย อ�จ�รย ์

ริญญ�ภัทร์ นิธิภัทรอนันต์

 • ก�รบรรย�ยและส�ธิตหัวข้อ “ก�กี: ก�รดัดแปลง

วรรณคดี เป็นบทละครเวทีสมัยใหม่ ”  โดย รอง

ศ�สตร�จ�รย์ มนตรี มีเนียม

 • ก�รแสดงจ�กกลุ่มละคร และมห�วิทย�ลัยเครือ

ข่�ย อ�ทิ ก�รแสดงหุ่นละครโจหลุยส์ ก�รแสดงละครใบ้

และม�ย�กล (Babymime show) เป็นต้น

 

ม.ทักษิณและองค์กรเครือข่าย

TSU Drama Festival #3

ร่วมจัดมหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 3   
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7จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 เมื่อวันอ�ทิตย์ที่ 23 สิงห�คม 2558                   

คณะศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ          

ได้จัดก�รแสดงดนตรี Thaksin Philharmonic 

Orchestra “Classical Night” ณ ห�ดใหญฮ่อลล ์

ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเฟสติวัล ซ่ึงเป็นก�รแสดงของ

นักดนตรีในเครือข่�ยสังคมคนรักดนตรีแห่งภ�คใต้ 

ร่วมกับนักดนตรีจ�ก Universiti Pendidikan Sultan 

Idis (UPSI) ประเทศม�เลเซีย ที่ม�พร้อม           

ผู้อำ�นวยเพลงช�ว อุชเบกีสถ�น Mayya Musaeva 

ในคอนเสิร์ตเป็นก�รบรรเลงดนตรีออร์เคสตร�

ที่มีชื่อเสียงก้องโลกหล�ยเพลง รวมทั้งก�ร

บรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีต่�งๆ อ�ทิ ไวโอลิน 

คล�ริเนต ทรัมเป็ต และขับร้อง

ร่วมจัดมหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 3   

Thaksin Philharmonic Orchestra

“Classical Night”
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8 จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ม.ทักษิณ ร่วมกับบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
จัดนิทรรศการแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรมปตท. และศิลปกรรมเยาวชนภาคใต้ 

 เมื่อวันที่ 26 กรกฎ�คม 2558 มห�วิทย�ลัยทักษิณ       

โดยคณะศิลปกรรมศ�สตร์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) 

จัดประกวดศิลปกรรม ปตท. เย�วชนภ�คใต้ ครั้งที่ 12 ภ�ยใต้

หัวข้อ “อน�คต...ออกแบบได้” : IMAGE OF THE FUTURE 

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำ�เนินก�รต่อเนื่องม�เป็นปีที่ 12 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมเย�วชนในเขตภ�คใต้ได้ฝึกฝนทักษะ

ในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นศิลปะท่ีมีคุณค่� เพ่ือให้เย�วชนรู้จัก

ใช้เวล�ว่�งให้เกิดประโยชน์ในท�งสร้�งสรรค์ เพื่อเป็นก�ร

บริก�รวิช�ก�รท�งด้�นศิลปะแก่ชุมชน และเพ่ือสร้�งคว�ม

สมัพนัธร์ะหว�่งเย�วชนและผูส้นใจศลิปะในภ�คใต ้ผลง�นของ

เย�วชนทีเ่ข�้รว่มโครงก�รในครัง้นีไ้ดจ้ดัแสดงไวใ้นนทิรรศก�ร

แสดงผลง�นร่วมกับนิทรรศก�รแสดงผลง�นก�รประกวด

ศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 30 ณ สำ�นักหอสมุด มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วิทย�เขตสงขล� ในระหว่�งวันที่ 21 สิงห�คม – 18 กันย�ยน 

2558 เพื่อเปิดโอก�สให้ประช�ชน และผู้สนใจทั่วไปได้ชื่นชม

ผลง�นท่ีแสดงออกถงึคว�มส�ม�รถด�้นศลิปะของเย�วชนไทย
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 คณะศลิปกรรมศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัทกัษณิ รว่มกบั 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงก�ร
ศลิปนิอ�เซยีนสญัจร : ศิลปนิแหง่ช�ติสญัจร (สบืส�นง�น
ศลิปถ์ิน่แดนใต ้: วถิวีฒันธรรมอ�เซยีน) กจิกรรมถ�่ยทอด
คว�มรู้ด้�นศิลปะจ�กศิลปินอ�เซียนสู่เย�วชน (ค่�ย
วฒันธรรมเย�วชน) ระหว�่งวนัที ่24 - 25 สงิห�คม 2558 
ณ หอประชุมป�ริช�ต มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตสงขล� 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลง�นอันทรงคุณค่�     
ตอ่ก�รเรยีนรู ้และเปดิโอก�สใหน้กัเรยีน นกัศึกษ�ในพืน้ท่ี
ภ�คใต้ และประช�ชนผูส้นใจไดม้โีอก�สฝกึทกัษะรว่มกบั
ศิลปินแห่งช�ติอย่�งใกล้ชิด โดยมุ่งหวังผลผลิตแห่ง
ปัญญ�จะก่อให้เกิดพลังสร้�งสรรค์ง�นศิลป์ อย่�งต่อ
เนื่องเพื่อเพ�ะปลูกเมล็ดพันธ์ุศิลป์ที่จะเติบโตต่อไปใน
อน�คต โครงก�รดังกล�่วเปน็ก�รถ�่ยทอดและเรยีนรูง้�น
ศิลปะ ซึ่งประกอบด้วยฐ�นศิลปะ 8 ฐ�น ได้แก่ ฐ�น
เทคนิคจิตรกรรม เทคนิคสร�้งสรรค์สื่อผสม เทคนิคภ�พ
พิมพ์ เทคนิคประติม�กรรม เทคนิคศิลปะผ�่นเลนส์ ก�ร
สร้�งง�นวรรณศิลป ก�รสร้�งง�นศิลปะก�รแสดง 
สถ�ปตัยกรรมศิลป ์กจิกรรมในครัง้นีม้ห�วทิย�ลัยทักษณิ
ได้รับเกียรติจ�กศิลปินแห่งช�ติหล�กหล�ยส�ข� อ�ทิ   

ดร. กมล ทัศน�ญชลี ศ�สตร�จ�รย์เดช� วร�ชุน ศ�สตรเมธี 
นนทิวรรธน ์ จันทนะผะลิน ศ�สตร�จ�รยเ์กยีรตคิณุ ปรชี� 
เถ�ทอง น�ยธงชัย รักปทุม น�งส�ววนิด� พึ่งสุนทร    
น�ยเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ ศ�สตร�จ�รย์ วิโชค มุกด�มณี 
น�ยสถ�พร ศรีสัจจัง และน�ยประภัสสร เสวิกุล เป็นต้น 
 

ม.ทักษิณได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ
ร่วมโครงการศิลปินอาเซียนสัญจร : ศิลปินแห่งชาติสัญจร (สืบสานงานศิลป์ถิ่นแดนใต้)



10 จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 ในระหว�่งวนัที ่18-20 สงิห�คม 2558 คณะวทิย�ศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัทกัษณิ จดัง�นสปัด�ห์
วิทย�ศ�สตร์เพื่อเย�วชน ภ�ยใต้แนวคิด “จุดประก�ยคว�มคิด พัฒน�ชีวิตด้วยวิทย�ศ�สตร์             
เสรมิสร�้งช�ติด้วยเทคโนโลย ีสูว่ถิแีหง่นวตักรรม” โดยมกีจิกรรมก�รแขง่ขนัทักษะท�งวทิย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี ก�รส�ธิตและก�รทดลองท�งวิทย�ศ�สตร์ ก�รเผยแพร่ผลง�นก�รวิจัย และ           
ก�รบรรย�ยพิเศษ “วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รปฏิรูปประเทศไทย” โดยน�ยอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ อดีต
น�ยกรัฐมนตรี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ร่วมสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน

10


