
งานเพื่อพัฒนาเยาวชน
ลดความเหล่ือมล า้ทางการศึกษา โดยท างานร่วมกับองค์กรภาคีทางด้าน
การศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมธัยมเพ่ือพฒันาคณุภาพ
การศกึษาของเยาวชนท่ีขาดโอกาส

งานเพื่อการศึกษา
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดโอกาสเป็นรายบุคคลด้วยการสนับสนุน
ทนุการศกึษาตอ่เน่ืองจนจบ ม.6 หรือ ปวช. 3

งานเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วม 
ร่วมกบัองค์กร/บคุคลทัว่ไป และอาสาสมคัรเพ่ือการขยายผลช่วยเหลือเด็ก
ขาดโอกาสได้เพิ่มมากขึน้ทัง้ทางด้านทนุทรัพย์และทนุมนษุย์

การด าเนินงานเพื่อเยาวชนขาดโอกาส
รายงานรายไตรมาสท่ี 3/2565



เหนือ
2,465 คน

ตะวนัออกเฉียงเหนือ
1,988 คน

ตะวนัออก
317 คน

ใต้
845 คน

กลาง
959 คน

สายสามญั

สายอาชีพ

ทนุพิเศษอ่ืนๆ

4,839 

1,708 

27 

งานเพื่อการศึกษา

ความคืบหน้าในโครงการทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” เพื่อช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ม.1- ม.6 และ ปวช.1 – ปวช. 3 รวมถึงการดแูลติดตามนกัเรียนทนุ มีดงันี ้

อตัราคงอยูข่องนกัเรียนทนุ
คิดเป็น 86.2%

รับทนุตัง้แต ่ม. 1 และยงัเรียนอยู่
จนถึง ม. 6/ ปวช. 3

นักเรียนทนุแบ่งตามประเภททุน

ช่วยเหลือเดก็ขาดโอกาส
(ข้อมลู ณ 30 กนัยายน 2565)

นกัเรียนทนุทัง้หมด
6,574 คน

ทนุการศกึษาที่มอบให้
(ม.ค. – ก.ย. 65)

35.5 ล้านบาท

การโอนทุนการศึกษาและการดูแลนักเรียนทุน

• ปี ก า รศึ กษ า  2565 นัก เ รี ย นที่ ไ ด้ รั บ ก า ร โ อ น
ทุนการศึกษาแล้วจ านวน 6,328 คน  คิด เ ป็น 
96.26% จากจ านวนนกัเรียนทนุทัง้หมด 6,575  คน 
เงินทนุการศกึษาที่มอบให้  35.5 ล้านบาท

• ชุมนุมนักเรียนทุนในโรงเรียนที่ เ ข้าร่วมโครงการ
จ านวน 20 โรงเรียน มีการจดักิจกรรมภายในโรงเรียน 
14 โรงเรียน และจดักิจกรรมสาธารณะ 3 โรงเรียนสายสามญั สายอาชีพ ทนุพิเศษอื่นๆ 

4,839 

1,708 

27 

4,742 

1,568 

18 

นกัเรียนทัง้หมด นกัเรียนที่ได้รับการโอนทนุแล้ว 

จ านวน (คน)

จ านวน (คน)

98%

91.8%
66.7%

นักเรียนทนุแบ่งตามภูมิภาค



พนกังานประจ า/ลกูจ้างประจ า-เอกชน

พนกังาน/ลกูจ้างเอกชนรายวนั

รับจ้างทัว่ไป

ชว่ยครอบครัวประกอบอาชีพ (ทัง้ที่ได้คา่จ้างและไมไ่ด้คา่จ้าง)*

ค้าขาย/ขายออนไลน์/ธุรกิจสว่นตวั

เกษตรกร

ข้าราชการ พนกังาน ลกูจ้างของรัฐ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ

กรรมกร

36.0%

35.3%

19.9%

11.0%

9.6%

3.7%

3.7%

0.7%

ในเดือนมีนาคม 2565 มีนกัเรียนทนุเสิน้สดุการรับทนุ เรียนจบชัน้ ม. 6 หรือ ปวช. 3 จ านวน 1,625 คน มลูนิธิฯ ได้สง่แบบส ารวจนกัเรียนทนุท่ีเรียนจบ โดยมีนกัเรียนตอบกลบั 872 คน 
(คิดเป็น 50% ) นกัเรียนที่ยินยอมให้ เปิดเผยข้อมลู 817 คน พบวา่

เมื่อสิน้สุดการรับทุนแล้ว ในปี 2565 
นัก เ รี ยนทุนยุวพัฒ น์  ไ ด้ต่ อย อด 
“โอกาส” ที่ได้รับ อยา่งไรบ้าง?

“โอกาส” ที่ได้รับ 
“เปล่ียนแปลง” ชีวิต ผลส ารวจนักเรียนทุนที่เพิ่งจบการศึกษา ชัน้ ม. 6 / ปวช. 3

“ รู้สึก ว่าตัวเองโชคดีมาก ที่
ได้รับโอกาสได้เรียนต่อท าให้
ตัวเองได้เปิดโลก ได้เรียนรู้
อ ะ ไ ร ใ ห ม่ ๆ  ห ล า ย อ ย่ า ง 
ข อ บ คุณ มู ล นิ ธิ ยุ ว พั ฒ น์ ที่
โอกาสผมได้ศึกษาต่อครับ”

เกียรติศกัดิ์
นกัเรียนทนุยวุพฒัน์ จ. อบุลราชานี

เรียนตอ่/เรียนเป็นหลกัท างานบ้าง

ท างานประจ า

อยูบ้่านเฉยๆ / ยงัไมไ่ด้คิดท าอะไรตอ่

ท างานเป็นหลกัเรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์…

แมบ้่าน/พอ่บ้าน

77%

11.8%

6.1%

4.9%

0.5%

ท างานเป็นหลกัเรียนเฉพาะเสาร์-อาทติย์
หรือตอนเย็น

สถานะนักเรียนทุนหลังเรียนจบ ม. 6 หรือ ปวช. 3 ระดับชัน้ที่ก าลังศึกษาอยู่ของผู้ที่ตอบว่าเรียนต่อ จ านวน 627 คน

ปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1

ปวส. ชัน้ปีที่ 1/อนปุริญญา

หลกัสตูรผู้ชว่ยพยาบาล

หลกัสตูรผู้ชว่ยทนัตแพทย์

59.4%

38.4%

2.1%

0.2%

อาชีพ/หน้าที่ ของผู้ที่ตอบว่าท างาน จ านวน 136 คน

โอกาสใน
การศึกษาต่อ

โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 

“หนูดีใจและอยากขอบคุณคุณครูที่เดินเร่ือง
ทุนให้ตัง้แต่เเรก และอยากขอบคุณผู้ใหญ่
ใจดีที่ น่ารักทุกคนที่คอยสนับสนุนหนูมา
ตลอดจนเรียนจบ  ตอนนีห้นูได้ท างานแล้ว 
หนูอยากบอกว่าคิดถึงบรรยากาศที่ ได้ร่วม
กิจกรรมกับทางมูลนิธิฯ มากๆ คิดถึงพี่ เลีย้ง
ที่น่ารักด้วยค่ะ” 

ศิริลกัษณ์ 
นกัเรียนทนุยวุพฒัน์ จ.ร้อยเอ็ด



งานเพ่ือพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

ความคืบหน้างานในโครงการ “ร้อยพลงัการศกึษา” เพื่อการเข้าถึงการศกึษาที่มีคณุภาพ มีดงันี ้

โรงเรียนร่วมพฒันา 5 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านแก จ.พะเยา 
2) โรงเรียนศรีธรรมวิทยา จ.ยโสธร 
3) โรงเรียนบ้านราชกรูด  จ.ระนอง
4) โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม  จ.พทัลงุ  
5) โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 42 จ.สตลู

โครงการ UOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน รุ่นที่  2 โดย
ธนาคารยูโอบี ร่วมกับร้อยพลงัการศึกษา สถาบันการศึกษามันนี่คลาส และ 
บริษัท เลร์ิน เอ็ดดเูคชัน่ จ ากดั ได้จดักิจกรรมแนะน าโครงการ เมื่อวนัที่  20 ส.ค. 
65 โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายร้อยพลงัการศึกษาและโรงเรียนในเครือข่าย
โครงการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมเข้าร่วมรวม 21 โรงเรียน มีนกัเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น 1,438 คน ที่จะได้รับการฝึกทกัษะความรู้และภูมิคุ้มกัน
ด้านการเงินให้สามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพนกัเรียนได้รับประโยชน์

กวา่ 37,000 คน

โรงเรียนเครือข่าย
ร้อยพลังการศึกษา
(ข้อมลู 30 กนัยายน 2565)

102 โรงเรียน 
36 จังหวัด 

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ โครงการร้อยพลังการศึกษาเพื่ อ          
5 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) สนบัสนนุการน า 3 เคร่ืองมือ ได้แก่ 1) ทนุการศึกษา 
มลูนิธิยวุพฒัน์ 2) ระบบ E-learning วิชาภาษาองักฤษ Winner English 3) โครงการพฒันาโรงเรียน
คณุธรรม  เพื่อพฒันาการเรียนการสอนและเสริมสร้างทกัษะชีวิตไปใช้ในโรงเรียน  โดยได้มี การจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศแนะน าโครงการและเคร่ืองมือ รวมถึงการลงพืน้ที่ 5 โรงเรียนเพื่อจดักระบวนการ
สร้างการมีสว่นร่วม เพื่อก าหนดเปา้หมายร่วม แผนงาน และตวัชีว้ดั ตลอดจนวิธีวดัผลการด าเนินงาน
โครงการฯ    โดยแต่ละโรงเรียนมีผู้ เข้าร่วมกระบวนการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ตัวแทน
คณุครู นกัเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงตวัแทนจากชมุชน รวมทกุโรงเรียน มีผู้ เข้าร่วมจ านวน 112 คน



โครงการการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพื่อบูรณาการการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะอาชีพ

ลงพืน้ท่ีติดตามโครงการและร่วมวางแผนการด าเนินงานกระบวนการสร้างการมีสว่นร่วมในการดแูลและพฒันานกัเรียน (PSIA)
• 9 ส.ค. 65 : โรงเรียนแมว่ินสามคัคี จ.เชียงใหม่
• 24 ส.ค. 65: โรงเรียนพนมทวนชนปูถมัภ์ จ.กาญจนบรีุ

ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการฯ เพื่อเปิดพืน้ท่ีการเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์อาชีพ ให้แก่นกัเรียน ดงันี ้
• 10 ส.ค. 65: โรงเรียนห้างฉตัรวิทยา จ.ล าปาง มีองค์กรร่วมลงนามเพื่อด าเนินงานโครงการฯ ได้แก่ 1. สถาบนัภาษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2.

สถาบนัคชบาลแหง่ชาติในพระอปุถมัภ์ สงักดัองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 3. ไร่เยาวรัตน์
• 22 ส.ค. 65: โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จ.กาญจนบรีุ ร่วมลงนามกบั โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา

ความคืบหน้าในการท างานโครงการร้อยพลงัการศกึษา

Community Engagement



การสร้างการมีส่วนร่วม
ผ่าน “งานอาสาสมคัร”

เปิดโลกอาชีพ กับรุ่นพี่อดีตนักเรียนทุน

รุ่นพี่อดีตนกัเรียนทุนอาสาชวนน้องๆ นกัเรียนทุนร่วมพูดคุย 
“ เ ปิดโลกอาชีพ”  ถ่ายทอดเ ร่ืองราวอาชีพต่างๆ จาก
ประสบการณ์ตรงของพี่ ๆ 6 ท่าน ได้แก่ อาชีพ ครู กราฟฟิค 
ดีไซเนอร์ พยาบาลวิชาชีพ และ ข้าราชการนักวิชาการ
ส่งเสริมการลงทุน โดยกิจกรรมจัดขึน้ 2 ครัง้ ผ่านระบบ
ออนไลน์ เมื่อวนัท่ี 26 ส.ค. และ 10 ก.ย. 65 

"พี่เลีย้งอาสา รุ่นที่ 15" รับฟัง ชวนคดิ ชวนคุย เสริม
ก าลังใจ

เปิดรับสมคัร พี่เลีย้งอาสาผู้ดแูลนกัเรียนทุนและให้ข้อมลู
ที่เป็นประโยชน์กับนกัเรียนทนุ ผ่าน 2 ช่องทางหลกั ทาง
โทรศพัท์ และกลุม่ปิดเฟซบุ๊ก โดยเนือ้หาสื่อสารกบัน้องๆ 
นกัเรียนทนุ ดงันี ้
• การเรียนและการพฒันาตนเอง 
• ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อน ครอบครัว ความรัก ฯลฯ 
• การรับมือกบัภาวะอารมณ์ และความรู้สกึ
มีระยะเวลาการปฏิบัติ งาน 4  เดือน ระหว่าง  19
พฤศจิกายน 2565 – 19 มีนาคม 2566

"Student Volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน
รุ่นที่ 10"

ยวุพฒัน์ชวนเยาวชนอายรุะหวา่ง 17 – 23 ปี ร่วม
เป็นอาสาสมัคร ติดตามพูดคุยกับนักเรียนทุน
ยุวพัฒน์ เพื่อสร้างความเข้าใจเ ร่ืองการ รับ
ทุนการศึกษา ให้ก าลังใจ ตลอดจนสอบถาม
ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนั ผ่านทางโทรศพัท์
แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น ต อบ จ ด หม า ย  พ ร้ อ ม ทั ้ง
ประคบัประคองนกัเรียนทนุไม่ให้หลดุจากระบบ
การศึกษากลางคนั มีผู้ผ่านการคดัเลือก จ านวน 
10 คน โดยจะเร่ิมปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 3 
ตลุาคม – 15 ธนัวาคม 2565

"Pen Pal อาสาให้ก าลังใจ
ตอบจดหมายนักเรียนทุน

อาสาผู้ให้ก าลงัใจตอบจดหมาย
นั ก เ รี ย น ทุ น ไ ด้  360 ฉ บั บ  
(ข้อมลู ม.ค. – ก.ย. 65)



• บริษัท ท.ีซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จ ากัด (กลุม่ธุรกิจ TCP) ที่
บริจาคเงินจ านวน 1,400,000 บาท มอบเป็น “ทนุการศกึษา“ ตอ่เนื่อง (ปีที่ 1)
เพื่อเด็กขาดโอกาส ใน มลูนิธิยวุพฒัน์ จ านวน 150 คน

• บริษัท ประกันภยัไทยววิัฒน์ จ ากดั (มหาชน) ร่วมบริจาคเงิน 970,000
บาท เพื่อสนบัสนนุเคร่ืองมือเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในโครงการร้อยพลงั
การศกึษา ได้แก่ ทนุการศกึษายวุพฒัน์, ห้องเรียนดิจิทลั Winner English
และโครงการพฒันาโรงเรียนคณุธรรม ใน 5 โรงเรียนร่วมพฒันา ดงันี ้ 1.
โรงเรียนบ้านแก จ.พะเยา 2. โรงเรียนศรีธรรมวิทยา จ.ยโสธร 3. โรงเรียนหาน
โพธ์ิพิทยาคม จ.พทัลงุ 4. โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 42 จ.สตลู 5. โรงเรียน
บ้านราชกรูด จ.ระนอง

• The Josh Bush Memorial Fund ร่วมโอกาสทางการศกึษากบัเด็กไทยที่
ขาดโอกาส ได้เรียนหนงัสอืตอ่ บริจาคเงินทนุการศกึษา จ านวน AUD$
28,571.43 (712,357.18 บาท) ผา่น Give2Asia Australia องค์กรไมแ่สวงหา
ผลก าไรระดบัสากล

สรา้งความร่วมมอื
น ้ำใจและควำมช่วยเหลือจำกองคก์รต่ำงๆ

องคก์รร่วมมอบ“โอกาส” และ “พฒันา” เยาวชน
สนบัสนุนทุนทรพัย์ เพื่อทุนการศกึษาและ
อุปกรณ์เพื่อสง่เสรมิการเรยีนการสอนใน
โรงเรยีน ดงันี้

กิจกรรมมลูนิธิยวุพฒัน์

เสือ้ยดืที่ระลึก Once upon a dream 
ในโอกาสที่มลูนิธิยวุพฒัน์ก้าวเข้าสูปี่ที่ 30

โดยบริจาค 350 บาทขึน้ไป รับเสือ้ที่ระลกึ จ านวน 1 ตวั 

ร่วมบริจาคได้ที่ Line My shop มลูนิธิยวุพฒัน์
https://shop.line.me/@bos9702t/collection/100051

Line Sticker มูลนิธิยุวพัฒน์ “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”
โดยอาสายวุพฒัน์คณุเพโชโกะ วาดภาพการ์ตนูสง่น้องเรียน นา่รักๆ มอบให้กบั
มลูนิธิฯ เพื่อน าไประดมทนุการศกึษาแก่น้องๆ นกัเรียนทนุยวุพฒัน์ ดาวน์โหลดได้ที่
เวอร์ชัน่ 1
https://store.line.me/stickershop/product/20688249/th
เวอร์ชัน่ 2
https://line.me/S/sticker/20754914
https://line.me/S/sticker/20784015

ในวาระก้าวสู่ปีที่ 30 ของมลูนิธิยวุพฒัน์ในการด าเนินงานเพื่อเด็กและเยาวชนขาดโอกาส มูลนิธิฯ อยู่
ระหวา่งการจดัเตรียมมงาน 30 ปี มูลนิธิยุวพัฒน์ ความร่วมมือเพื่อเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส 
เพื่อขอบคุณทุกการมีส่วนร่วมและต่อยอดความร่วมมือของ “คุณโอกาส”  ในการสร้างต้นทุนชีวิตที่ดี
ให้กบัเด็กและเยาวชนขาดโอกาสตอ่ไปในอนาคต

สถานท่ี Botanical House Bangkok
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.30-16.00 น.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fshop.line.me%2F%40bos9702t%2Fcollection%2F100051%3Ffbclid%3DIwAR0JnhcWtA61DHA_tPCrc_Kdq0k5Y9JTh0kwJOwNwHIiz8aEje8vwvDGUTg&h=AT12d-nFgq-V7z6OQ7DDLN3lQyh-RaxD2nTtaf2HW8QzE2yA2Fo-pZ7_PrAUqHHBsHWWWUm8EGwWk1LZJRUX1PV-FUbkTMGpZzbScQAzr-YFumv4-vk7j26TuI89zBHlBu9OJ7fr3u-mnb510A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3GQUx7LgDaZ-wGL0GIj_JBH7fm3xY3d6EWPjf2u-3ejLFJjSGewMQ0gku4Z2PZENbHrjT9E2Zns15Uv58ewF2sdhVml1XmRN1VtecImr11AA_3c3u5CUJZkSutjHDlUHUI751tae5ORaLpy2XqnnC5Aqia_57ZwwUs05XGfxohINUPEhfvtcZo37dc2eV5e2DucVf9xv46Y1wXULiU5vUEp6EdvWNjH5MdKgs
https://store.line.me/stickershop/product/20688249/th
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fline.me%2FS%2Fsticker%2F20754914%3Ffbclid%3DIwAR1L3maG9OwZYBJCx3y1-Y0rryCYJVzsNr4G3MxlKO0UasyEQ5jwtZW0Jk4&h=AT2ZLSkryRwfrq0tb_0APE4VuU57cMX4y9XFYcqtPVOycE9rLh1fydW5WV8zQqpMuM7vNW3qnOb99x0ByrIflSq8JhAZPrcgUBL8n3TcbxCiNHDrHfU5TS0x1iiKddXtDR8m-jtxSMLp3ECJAw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1ogsFZQ0azpbrst7E4FfeCl-ZiMSpNruEsLHHC4qPEYJHof7qSTMYcNWi8R1gfgzDNWk6L5owr3bHXnuBsbwfoByooCmh7IQUUhoOMOh_p-7W34RQcVZWl_1goIPQ3A8xs42CSudQ-jXMFN4bO2XuqV8_OHXfhR3PoJ_-p_zwa2Zxg3ESnX55hBAZrSrEcYCHvoXVZIWwkrJQYi4vWFmJCGI7WpMvT4vv5yxI
https://line.me/S/sticker/20784015?fbclid=IwAR2MTP7HlmQmMTkdarjFJbhFyxk2bc6QAYDKI9AXXgKOZ03A-gIBWT46bpU


ระดมทุนเพื่อโครงการทุนการศึกษา 
(มกราคม – กนัยายน 2565) 

องค์กรและบคุคลทัว่ไป     
8.1 ล้านบาท

ร้านปันกนั 

44.8 ล้านบาท             

รวม 
52.9  ล้านบาท

น า้ใจจากสังคมที่เกดิขึน้



รายละเอียดกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค

โอนทนุการศกึษานกัเรียนทนุ

เปิดรับสมคัรนกัเรียนทนุยวุพฒัน์ ปี 2566

ถอดบทเรียนพ่ีเลีย้งอาสา รุ่น 14 22

พี่เลีย้งอาสา รุ่น 15 ปฐมนิเทศ/ปฏิบตัิงาน 19

Student Volunteer รุ่น 10 ปฏิบตัิงาน 1 15

Pen Pal อาสาให้ก าลงัใจ  รุ่น 7 19

น าเสนอแนวทางการท างานอยา่งมีสว่นร่วม
- โรงเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการร้อยพลงัการศกึษาในเทอม 2/2565
- โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “เพื่อนกัเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ผา่นโครงการจดัให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู
ในพืน้ท่ีหา่งไกลและพืน้ท่ีชายขอบ

3
27

ลงพืน้ท่ีติดตามการด าเนินงาน โครงการ Community Engagement และติดตามงานการสร้างการมีสว่นร่วมในการดแูลและพฒันา
นกัเรียน PSIA

กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้เครือขา่ย 5 โรงเรียนร่วมพฒันา

ปฐมนิเทศผุ้อ านวยการโรงเรียนเครือขา่ยร้อยพลงัการศกึษา

งาน 30 ปี มลูนิธิยวุพฒัน์ 10

หนงัสอืที่ระลกึ 30 ปี จากวนันัน้ ถึงวนันี ้ 5

ปฏิทนิกิจกรรม
2565


