
ล ำดับท่ี รำยกำรของขวัญ ผู้สนับสนุนผู้บริหำร-คณะศึกษำศำสตร์
1 เคร่ืองชงกาแฟ Essenza mini รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์   สังข์ทอง ผศ.ดร.ธินัฐดา  พิมพ์พวง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2 เงินสด  จ านวน  500  บาท ดร.เรชา   ชูสุวรรณ อาจารย์จารึก สระอิส

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
3 เงินสด  จ านวน  500  บาท ดร.เรชา   ชูสุวรรณ นางสาวปริฉัตร สองประสม

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
4 เงินสด  จ านวน  500  บาท ดร.เรชา   ชูสุวรรณ ผศ.ดร.ชวลิต  เกิดทิพย์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
5 เตาไมโครเวฟ Toshiba อาจารย์จารึก   อรรถสงเคราะห์ นางสาวเจะคอตีเจาะ มะแซ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
6 เงินสด  จ านวน  1,000  บาท ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ นางสาวนูรฮูดา มะมิง

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์
7 เงินสด  จ านวน  1,000  บาท ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ ผศ.ดร.ศักรินทร์ ชนประชา

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์
8 พัดลมต้ังพ้ืน 16 น้ิว Sharp ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์ Miss Derlene C. Macul

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(ฝ่ายมัธยมศึกษา)

9 เงินสด  จ านวน  2,000  บาท ผศ.ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

10 ตู้เย็น ดร.อลิสรา   ชมช่ืน ผศ.ดร.นัทธี บุญจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้

11 กล่องของขวัญ อาจารย์ปานใจ   แสงศิลา นางสาวพัณทิวา  สารนัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(ฝ่ายประถมศึกษา)

12 เงินสด  จ านวน  2,000  บาท ดร.ฮานานมูฮิบบะตุดดีน  นอจิ ผศ.ดร.อดิศร ศิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู

13 กระเป๋าเดินทาง นายบุรินทร์   สหะวิริยะ นางศิริขวัญ มาลัยศรี
หัวหน้าส านักงานบริหาร

14 ป่ินโต สแตนเลส นางสาวสมร   ถือทอง อ.นูรอาซีกีน ยีสมัน
หัวหน้างานนโยบายและแผน

ประกำศรำยช่ือรับมอบของขวัญปีใหม่ คณะศึกษำศำสตร์ ประจ ำปี 2566
"เสน่หำ  บำนง"

วันท่ี 24 มกรำคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง Co-Working space คณะศึกษำศำสตร์
ช่วงเวลำรับของขวัญ เวลำ 09.00 น. ถึง 10.00 น.
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ล ำดับท่ี รำยกำรของขวัญ ผู้สนับสนุนผู้บริหำร-คณะศึกษำศำสตร์
15 พัดลมต้ังพ้ืน 14 น้ิว Hatari นางสาวพิริยา   ศรีเทพ นางมุกดา  รอดขาว

หัวหน้างานคลังและพัสดุ
16 พัดลมต้ังพ้ืน 14 น้ิว Hatari นายบูคอรีย์   แก้วกับทอง นายมะซูเด็ง สือแม

หัวหน้างานบริการการศึกษา
17 ทองรูปพรรณ ผศ.ดร.มัฮดี   แวดราแม นางรัชดา มะเอียด

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน

18 กล่องของขวัญ ผศ.ดร.อริยา   คูหา นางสาวนิรวรรณ สอดส่อง
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา

19 เงินสด  จ านวน 500 บาท ดร.สุพรรษา   สุวรรณชาตรี Mrs. Rachel Joy M. Catolico 
ประธานหลักสูตรศึษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

20 เงินสด  จ านวน 500 บาท ดร.สุพรรษา   สุวรรณชาตรี นางธัญสมร สุวรรณ์
ประธานหลักสูตรศึษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

21 เงินสด  จ านวน 500 บาท ดร.ศุภกาญจน์   บัวทิพย์ นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)

22 เงินสด  จ านวน 500 บาท ดร.ศุภกาญจน์   บัวทิพย์ นางสาวสุทธิษา พรหมจันทร์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)

23 เงินสด  จ านวน 1,000 บาท อาจารย์กิตติศักด์ิ ณ พัทลุง ดร.บุษบรรณ เชิดเกียรติสกุล
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)

24 หม้อทอดไร้น้ ามัน ผศ.ดร.สรินฎา   ปุติ อาจารย์จุฑามาศ เสถียรพันธ์
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

25 หม้อหุงข้าว Tefal ผศ.เพ็ญประภา   ปริญญาพล อ.ต่วนยามีลา อัลอิดรุส
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาคลีนิค

26 ชุดผ้านวม 6 ฟุต ผศ.เพ็ญประภา   ปริญญาพล Miss Anabelle S. Alcalde
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาคลีนิค

27 หม้ออเนกประสงค์ 1.2 L NIK คณะศึกษาศาสตร์ นายสุทธิภัทร อินถิติ
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ล ำดับท่ี รำยกำรของขวัญ ผู้สนับสนุนผู้บริหำร-คณะศึกษำศำสตร์
28 หม้ออเนกประสงค์ 1.2 L NIK คณะศึกษาศาสตร์ ดร.อับดุลรอพา สาแล

29 หม้ออเนกประสงค์ 1.2 L NIK คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวบุนยานีย์ กามะ

30 หม้ออเนกประสงค์ 1.2 L NIK คณะศึกษาศาสตร์ นางสาววรรณวิสา มะแซ

31 หม้อด้ามญ่ีปุ่น 16 Cm Seagull คณะศึกษาศาสตร์ นายไพรสัญ แสงศิลา

32 หม้อด้ามญ่ีปุ่น 16 Cm Seagull คณะศึกษาศาสตร์ อ.ชัยยศ          รองเดช 

33 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวมัสตุรา มะดิง

34 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ นายมะสุกรี อุมะ

35 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ ดร.อลิษา มูลศรี

36 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.บุญสนอง วิเศษสาธร

37 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวญาดา ชีระจินต์

38 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.กาญจนา ศิริมุสิกะ

39 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ ดร.สุพรรษา สุวรรณชาตรี

40 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวปาติมา การีนา

41 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.มัฮดี   แวดราแม

42 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวมณฑา ไชยแสง

ผู้รับของขวัญ
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ล ำดับท่ี รำยกำรของขวัญ ผู้สนับสนุนผู้บริหำร-คณะศึกษำศำสตร์
43 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวกอรีเยาะ บูละ

44 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวคอมเซาะ มะตีเยาะ

45 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวกัณฐมณี    รัตนรามศรี

46 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ อ.มนฑกาน อรรถสงเคราะห์

47 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวสมร ถือทอง

48 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ นายมารุต มหัตธีระ

49 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวจินดา อาษาสุจริต

50 กล่องอาหารเหล่ียม 1 L Super คณะศึกษาศาสตร์ นางอัยลดาภัทร์ ศวัสร์กุลกร

51 กล่องอาหารเหล่ียม 1.1L Kech คณะศึกษาศาสตร์ นางมัสน๊ะ มะ

52 กล่องอาหารเหล่ียม 1.1L Kech คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวนญาดา ขวัญทอง

53 กล่องอาหารเหล่ียม 1.1L Kech คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวลักษมี หลงรักษณาวงศ์

54 กล่องอาหารเหล่ียม 1.1L Kech คณะศึกษาศาสตร์ นางอรนุช ขวัญศรีเพ็ชร

55 กล่องอาหารเหล่ียม 1.1L Kech คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวพุทธมาศ อัมภรัตน์

56 กล่องอาหารเหล่ียม 1.1L Kech คณะศึกษาศาสตร์ ดร.ฉัตรธิดา หยูคง

57 กล่องอาหารรักษ์โลก Bamboo คณะศึกษาศาสตร์ อ.รณกร รักษ์วงศ์

58 กล่องอาหารรักษ์โลก Bamboo คณะศึกษาศาสตร์ อ.ปัญฑารีย์ เกียรติฐานันท์

ผู้รับของขวัญ
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ล ำดับท่ี รำยกำรของขวัญ ผู้สนับสนุนผู้บริหำร-คณะศึกษำศำสตร์
59 กล่องอาหารรักษ์โลก Bamboo คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวซูไรดา เจ๊ะอูมา

60 กล่องอาหารรักษ์โลก Bamboo คณะศึกษาศาสตร์ รศ.พวงสร้อย วรกุล

61 กล่องอาหารรักษ์โลก Bamboo คณะศึกษาศาสตร์ นายสมศักด์ิ คูหามุข

62 กล่องอาหารรักษ์โลก Bamboo คณะศึกษาศาสตร์ นางวาสนา สุวรรณเรืองศรี

63 ตะกร้าผ้าเหล่ียมสูง Mono คณะศึกษาศาสตร์ อ.สิริชัย  พลับช่วย

64 ตะกร้าผ้าเหล่ียมสูง Mono คณะศึกษาศาสตร์ นายเฉลิมเกียรติ บัวดง

65 ตะกร้าผ้าเหล่ียมสูง Mono คณะศึกษาศาสตร์ นายนิรันดร์ โทบุรี

66 ตะกร้าผ้าเหล่ียมสูง Mono คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา

67 ตะกร้าผ้าเหล่ียมสูง Mono คณะศึกษาศาสตร์ อ.จันทร์ดา พิทักษ์สาลี

68 ตะกร้าผ้าเหล่ียมสูง Mono คณะศึกษาศาสตร์ ดร.ธีระยุทธ รัชชะ

69 ตะกร้าผ้าเหล่ียมสูง Mono คณะศึกษาศาสตร์ นางพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง

70 ตะกร้าผ้าเหล่ียมสูง Mono คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์พิชชาพร สุนทรนนท์

71 ตะกร้าผ้าเหล่ียมสูง Mono คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.อัมพร ศิลปเมธากุล

72 ตะกร้าผ้าเหล่ียมสูง Mono คณะศึกษาศาสตร์ นางปนิดา ด ารงสุสกุล

73 กล่องอาหารรักษ์โลก Bamboo คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวไลลา สะดี

74 กล่องอาหารรักษ์โลก Bamboo คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวศินีนาฎ พรหมพันธ์
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ล ำดับท่ี รำยกำรของขวัญ ผู้สนับสนุนผู้บริหำร-คณะศึกษำศำสตร์
75 กล่องอาหารรักษ์โลก Bamboo คณะศึกษาศาสตร์ อ.ศุภลักษณ์ พลายแสง

76 กล่องอาหารรักษ์โลก Bamboo คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี

77 กล่องอาหารรักษ์โลก Bamboo คณะศึกษาศาสตร์ นางซารีปะห์ เดมิง

78 กล่องอาหารรักษ์โลก Bamboo คณะศึกษาศาสตร์ นายรัตนาภักดี มือกะ

79 ผ้าเช็ดตัวขนาด 28x56 Cm. คณะศึกษาศาสตร์ นางกิตติยา เจ๊ะอุบง

80 ผ้าเช็ดตัวขนาด 28x56 Cm. คณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ

81 ผ้าเช็ดตัวขนาด 28x56 Cm. คณะศึกษาศาสตร์ นายมะดาโอะ                   สแลแม

82 ผ้าเช็ดตัวขนาด 28x56 Cm. คณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.วิชัย นภาพงศ์

83 ผ้าเช็ดตัวขนาด 28x56 Cm. คณะศึกษาศาสตร์ Miss Daphne Jane D. Panungcat

84 ผ้าเช็ดตัวขนาด 28x56 Cm. คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ

85 ผ้าเช็ดตัวขนาด 28x56 Cm. คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวบุนยานีย์ กามะ

86 ผ้าเช็ดตัวขนาด 28x56 Cm. คณะศึกษาศาสตร์

87 ผ้าเช็ดตัวขนาด 28x56 Cm. คณะศึกษาศาสตร์ อ.สุธาทิพย์ นิลฉิม

88 ผ้าเช็ดตัวขนาด 28x56 Cm. คณะศึกษาศาสตร์ นายธนัฐ บุญสนอง

89 ชุดกล่องอาหาร คณะศึกษาศาสตร์ นางพิศนา เหมแก้ว

90 ชุดกล่องอาหาร คณะศึกษาศาสตร์ ดร.ปาลิดา  สายรัตทอง พัฒนพิชัย

ผู้รับของขวัญ

MR.CRAIG HEWITT MURRAY
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ล ำดับท่ี รำยกำรของขวัญ ผู้สนับสนุนผู้บริหำร-คณะศึกษำศำสตร์
91 ชุดกล่องอาหาร คณะศึกษาศาสตร์ นางยุภาวดี ศรีหรัญ

92 ชุดกล่องอาหาร คณะศึกษาศาสตร์ ดร.ศุภกาญจน์ บัวทิพย์

93 ชุดกล่องอาหาร 8 ช้ิน คณะศึกษาศาสตร์ ดร.บุญโรม สุวรรณพาหุ

94 ชุดกล่องอาหาร 8 ช้ิน คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวอาอีเสาะ วาเตะ

95 ชุดกล่องอาหาร 8 ช้ิน คณะศึกษาศาสตร์ นางสุวรรณี วิถีเทพ

96 ชุดกล่องอาหาร 8 ช้ิน คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวจิตนาถ มณีศรี

97 ชุดกล่องอาหาร 8 ช้ิน คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวนพรัตน์ ทรงนพรัตน์

98 ชุดหม้อด้าม Happy คณะศึกษาศาสตร์ อ.รอฮานา ชนีเย็ง

99 ชุดหม้อด้าม Happy คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวสวลี ทองค า

100 ชุดหม้อด้าม Happy คณะศึกษาศาสตร์ อ.นูรฮายาตี สะอิ

101 ชุดหม้อด้าม Happy คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวเพ็ญประภา แซ่เหง่า

102 ชุดหม้อด้าม Happy คณะศึกษาศาสตร์ Mr. Ariel A.Garcia

103 ชุดหม้อด้าม Happy คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวนูรฮัม ฮะซา

104 ชุดหม้อด้าม Happy คณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

105 ชุดหม้อด้าม Happy คณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.ธีร หฤทัยธนาสันต์ิ

106 เตารีดแห้ง คณะศึกษาศาสตร์ อ.ปานใจ แสงศิลา

107 เตารีดแห้ง คณะศึกษาศาสตร์ นางฐิติกาญจน์ ขวัญไฝ

ผู้รับของขวัญ
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ล ำดับท่ี รำยกำรของขวัญ ผู้สนับสนุนผู้บริหำร-คณะศึกษำศำสตร์
108 เตารีดแห้ง คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวคอลีเปาะ อาแว

109 เตารีดแห้ง คณะศึกษาศาสตร์ นางอุทุมพร ข าสาสดี

110 เตารีดแห้ง คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวรอซียะ มะมิง

111 หม้อหุงข้าว 1 L คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวนูรไอชา สะมาแอ

112 หม้อหุงข้าว 1 L คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวปวีทิพย์ ทองศรีสุข

113 หม้อหุงข้าว 1 L คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวจันทร์จรัส เพชรรัตนโมรา

114 หม้อหุงข้าว 1 L คณะศึกษาศาสตร์ ดร.มีชัย วงศ์แดง

115 หม้อหุงข้าว 1 L คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวกิตติญา ป่ินแก้ว

116 พัดลมต้ังพ้ืน Rechargeble คณะศึกษาศาสตร์ นางสาววิมล ไชยเสน

117 พัดลมต้ังพ้ืน Rechargeble คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวไอลดา หนูตะพงศ์

118 พัดลมต้ังโต๊ะมินิ Desktop คณะศึกษาศาสตร์ อ.นิลุบล เกตุแก้ว

119 พัดลมต้ังโต๊ะมินิ Desktop คณะศึกษาศาสตร์ นายสาเหะอันวาร์ สาเฮะบือราเฮง

120 พัดลมต้ังโต๊ะมินิ Desktop คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวพิริยา ศรีเทพ

121 พัดลมต้ังโต๊ะมินิ Desktop คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวภัศรา โกศลกาญจน์

122 พัดลมต้ังโต๊ะมินิ Desktop คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวนิตยา สืบประดิษฐ์

123 หม้อสุก้ี ชาบู คณะศึกษาศาสตร์ อ.ธเนศ สุขมาตย์

124 หม้อสุก้ี ชาบู คณะศึกษาศาสตร์ อ.มุกดา ธรรมกิรติ

ผู้รับของขวัญ
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ล ำดับท่ี รำยกำรของขวัญ ผู้สนับสนุนผู้บริหำร-คณะศึกษำศำสตร์
125 หม้อสุก้ี ชาบู คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวนัจมีย์ แวดาย๊ะ

126 หม้อสุก้ี ชาบู คณะศึกษาศาสตร์ อ.จิราภรณ์ ผุดผาด

127 หม้อสุก้ี ชาบู คณะศึกษาศาสตร์ อ.เต็มเดือน เต้าแก้ว

128 หม้อสุก้ี ชาบู คณะศึกษาศาสตร์ อ.ปาจรีย์ หละต า

129 กาต้มน้ าร้อนไร้สาย คณะศึกษาศาสตร์ นายสมนึก แก้วมีศรี

130 กาต้มน้ าร้อนไร้สาย คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวธรรญชนก จักรกาญจน์

131 กาต้มน้ าร้อนไร้สาย คณะศึกษาศาสตร์ นายสมพงศ์ จิตเลขา

132 กาต้มน้ าร้อนไร้สาย คณะศึกษาศาสตร์ นางสาววัชราวลี ไทยเจริญ

133 กาต้มน้ าร้อนไร้สาย คณะศึกษาศาสตร์ ดร.ชไมพร อินทร์แก้ว

134 พัดลมต้ังพ้ืน Rechargeble คณะศึกษาศาสตร์ นางสมผิว ปักษีสิงห์

135 พัดลมต้ังพ้ืน Rechargeble คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวทัศนาภรณ์ โคตัน

136 พัดลมต้ังพ้ืน Rechargeble คณะศึกษาศาสตร์ Mrs. Anamie  A. Garcia

137 หม้อสุก้ี บาร์บีคิว คณะศึกษาศาสตร์ อ.จารึก อรรถสงเคราะห์

138 หม้อสุก้ี บาร์บีคิว คณะศึกษาศาสตร์ Miss Cherry Ann U.  Barro

139 หม้อสุก้ี บาร์บีคิว คณะศึกษาศาสตร์ นายภานุวัฒร์ ฐิติสิรินันท์

140 หม้อสุก้ี บาร์บีคิว คณะศึกษาศาสตร์ นายสองเมือง เหล่าตระกูล

ผู้รับของขวัญ
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ล ำดับท่ี รำยกำรของขวัญ ผู้สนับสนุนผู้บริหำร-คณะศึกษำศำสตร์
141 พัดลมต้ังโต๊ะ 14 น้ิว คณะศึกษาศาสตร์ ดร.อลิสรา ชมช่ืน

142 พัดลมต้ังโต๊ะ 14 น้ิว คณะศึกษาศาสตร์ อ.มณฑล ผลบุญ

143 พัดลมต้ังโต๊ะ 16 น้ิว ของสมนาคุณ ดร.วรลักษณ์ ชูก าเนิด

144 พัดลมต้ังโต๊ะ 16 น้ิว ของสมนาคุณ นายสุรเชษฐ์ พุ่มฤทัย

ผู้รับของขวัญ




















