
                                                   

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
 

นายวสันต์  ตั้งฐานะสกุล 
ต าแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 

 

 

แนวทางการด าเนินงานของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา 
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ ผู้ช่วยเหลือและให้การปรึกษานักเรียนให้                       

ประสบความส าเร็จในด้านการศึกษา สังคม และอารมณ์เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน โดยท างานร่วมกับครู ผู้ปกครองและ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ในการเรียนรู้
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
 



วิสัยทัศน์องค์กร : 
 สร้างคนดี มีปัญญา พ่ึงพาตนเอง 
 

ปรัชญา ค่านิยม (Core Values) องค์กร : 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด 
 

โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. ด้านการปฏิบัติการ  

(1) ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รบการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(2) วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อ               

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไข
ปัญหา 

นายประทปีแสง พลรักษา 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 

นายชัยวัฒน ์ตั้งพงษ ์

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

นางกัญญาณัฐ สมบัตธีิระ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 

นายวสันต ์ตั้งฐานะสกุล 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 



(3) ประเมินส ารวจวิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพ่ือค้นหา 
อธิบาย ท านายแนวโน้มพฤติกรรมอารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัดบุคลิกภาพสาเหตุของ
ปัญหาสุขภาพจิตใน ระดับเบื้องต้น 

(4) ให้การปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบ าบัดครอบครัว                 
เพ่ือการบ าบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ยาเสพติด          
การทะเลาะวิวาท/การใช้ความรุนแรง ฯลฯ 

(5) ปรับพฤติกรรม ฟ้ืนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับ เบื้องต้น 
เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธี
แก้ปัญหาให้เหมาะสม 

(6) ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้น               
เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น 

(7) ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ            
และกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาความสามารถในการด าเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

(8) รวบรวม ศึกษาข้อมูลวิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต 

(9) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการ               
วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 2. ด้านการวางแผน  

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน  

(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ            
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

(3) ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีท่ีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ เฉพาะด้าน
และการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
 4. ด้านบริการ  

(1) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย         
มีความรู้ความเข้าใจ ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

(2) ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้  เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดท าแผนการฝึกอบรม                          
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ 

 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีแบบแผน มีข้ันตอนอย่าง         ชัดเจนใน

การส่งเสริม สนับสนุน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความส าเร็จทางการเรียน และให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
อย่างรอบด้าน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานและอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทั้งภายใน และนอกสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่าง



รอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม และทันเหตุการณ์ เพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพ
สังคมปัจจุบัน 

 

กรอบแนวคิดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
“สพฐ. ห่วงใย ใส่ใจเด็กนักเรียน” 
 

ค านิยามเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 การคุ้มครอง หมายถึง การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เสี่ยง หรือต้องสงสัยว่าถูกกระท ารุนแรงหรือล่วง
ละเมิด เด็กนักเรียนที่ถูกกระท ารุนแรงหรือถูกล่วงละเมิด และเด็กนักเรียนที่กระท ารุนแรงหรือล่วงละเมิดต่อบุคคล
อ่ืน โดยมีระบบและขั้นตอนการปฏิบัติที่ค านึงถึงประโยชน์สูงสุด ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน เป็นหลักสอดคล้องกับ
หลักปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักปฏิบัติที่มีมาตรฐาน 
 การช่วยเหลือ หมายถึง การส่งเสริม พัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต
และรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง 
 เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 

นักเรียน หมายถึง เด็กซึ่งก าลังรับการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

เด็กนักเรียน หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
และเป็นเด็กนักเรียนซึ่งก าลังรับการศึกษาท่ีอยู่ในความดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     ขั้นพ้ืนฐาน 

บิดามารดา หมายถึง บิดามารดาของเด็กนักเรียนไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ 
ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ ตลอดจนบุคคลอ่ืนซึ่งรับเด็กนักเรียนไว้
ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กนักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 

พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐและ

เอกชน 
ฉก.ชน.สพฐ. หมายถึง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ฉก.ชน.สพป./สพม. หมายถึง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
ทีมสหวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ท างานประสานความร่วมมือจากหลายสาขาวิชาชีพ เพ่ือมุ่งแก้ปัญหา

อย่างมีระบบและเป็นกระบวนการอยู่บนพ้ืนฐานที่มีจุดประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน ในการปฏิบัติงาน โดยมีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการประเมินสภาพการณ์ของปัญหาและมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้ง
กระบวนการ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) มูลนิธิต่าง ๆ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ พยาบาล 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ องค์กรเพ่ือการกุศล บ้านพักเด็กและครอบครัว ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคง ฯลฯ 

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) หมายถึง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ภายใต้ชื่อ OSCC (One Stop Crisis 
Center) เป็นศูนย์บริการประชาชนผู้ประสบปัญหาที่มีลักษณะบูรณาการและครบวงจร โดยมีหน้าที่รับแจ้งเหตุ 



เบาะแส ประสานส่งต่อ และติดตามการใช้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ ามนุษย์ การใช้
แรงงานเด็ก การกระท าความรุนแรงต่อเด็กสตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ 

 

แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน กรณีถูกท าร้างร่างกาย หรือล่วงละเมิดทางเพศ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริง และปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องใน

สถานศกึษาทันท ี
2. ตรวจสอบข้อมูลประวัติเด็กนักเรียนโดยใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบันทึก

ข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01 
3. ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นักจิตวิทยา โรงพยาบาล                     

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีต ารวจ และผู้น าชุมชน               
เป็นต้น 

4. เชิญผู้ปกครองเด็กนักเรียนทั้งสองฝ่าย/หรือผู้ที่เด็กนักเรียนไว้วางใจ/หรือผู้ที่เด็กร้องขอมาพูดคุย/
รับทราบเหตุการณ์  

5. ประสานศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) สถานพยาบาลในพ้ืนที่ เพ่ือน าเด็กนักเรียนเข้ารับการตรวจรักษา 
ด้านร่างกายและจิตใจภายใน 24 ชั่วโมง (เร็วที่สุด) 

6. ด าเนินการโดยเก็บข้อมูลเป็นความลับ พิทักษ์สิทธิ์ผู้ถูกกระท าจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง 
7. กรณีเด็กนักเรียนกับครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบประวัติครู รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

ทันท ี
 
8. ติดตามผล/เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนเป็นระยะเสริมก าลังใจ/ติดตามประเมินภาวะทางสุขภาพจิต  
9. จัดท าเป็นกรณีศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูล และแนวทางการปกป้อง คุ้มครอง และดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

ต่อไป 
 

แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการ

พัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจ คุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยค านึงถึงสิทธิของนักเรียนให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม พัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนให้มีความรู้
ความสามารถในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
กระบวนการหนึ่งในเชิงการบริหารที่ส าคัญ โรงเรียนทุกแห่งต้องด าเนินงานอย่าง 

เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
(2) การคัดกรองนักเรียน 
(3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
(4) การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
(5) การส่งต่อ 
 

แหล่งช่วยเหลือ 
1. โรงพยาบาลศูนย์ (OSCC) ในพ้ืนที่  



2. บ้านพักเด็กและครอบครัว ประจ าจังหวัดชัยภูมิ  
  ทีอ่ยู่ : 98/1 หมู่ 8 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000. 
          โทรศัพท์มือถือ : 089 811 0085 โทรศัพท์ : 044 056 545. โทรสาร : 044 056 547.                        

3. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจ าจังหวัดชัยภูมิ 
  ที่อยู่ : 98 หมู่ 8 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000                                 
           โทรศัพท์ 044 056 550 

4. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 
5. ต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ 

ที่อยู่ : ถนนบรรณาการ อ าเภอในเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐                    
ศูนย์สื่อสารกลาง online ๒๔ ชั่วโมง ติดต่อทางวิทยุ ความถี่ช่อง ๖ โทรศัพท์ ๐๔๔ ๘๑๒ ๖๖๐ 

6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ 
  ที่อยู่ : ถนนบูรพา อ าเภอในเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐ 

โทรศัพท์ 044 816 947                           
7. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ 

  ที่อยู่ : อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ, ถนนบรรณาการ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ, 36000 โทรศัพท์: 044 812 412 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

แนวการปฏิบัติงาน 

ส าหรับช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาชัยภูมิ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                     

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการ 

 โรงเรียนในสังกัด 

ให้การปรึกษา/สุขภาพจิตศึกษา/ทักษะชีวิต  

- การเรียน - ความเครียด  - ซึมเศร้า  - ฆ่าตัวตาย  

- ตั้งครรภ์ /ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์    - แท้ง 

- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ุ    - บุหรี่ / สรุา/ยาเสพติด                 
- อื่นๆ 

การคัดกรองและ 

ประเมิน ทางสุขภาพจิต N 

 Y 

ดูแลต่อเนื่องสหวิชาชีพ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
 
* ผู้รับบริการจาก โรงเรียน / มาดว้ยตนเอง / ลงพื้นที ่
 
 
 
* คัดกรองและประเมินทางสุขภาพจิตด้วย ST-5 ,2Q ,9Q ,8Q   
   หรือการประเมินโรคจิตเวช,การประเมินการใช้สารเสพติด, 
   OSCC A – B (เข้าข่ายสงสัยภาวะเสี่ยงตามที่ก าหนดด้าน
สาธารณสุข) 
** พื้นที่ห่างไกลให้ข้อมลูเบื้องต้นกับครูผูดู้แล ณ ตอนนั้น เฝ้าระวัง 
*** ประสานผู้ปกครองหรือผูดู้แล 
**** รายงานหน้างานตามล าดบั 
 
 
 
* สุขภาพจิตศึกษา การให้การปรกึษา การให้ข้อมูลในด้านต่างๆ
กฎหมายเบื้องต้น ข้ันตอนการรบับริการหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง และ
ข้อมูลที่ควรทราบอ่ืนๆ (ตามที่ก าหนดด้านสาธารณสุข) 
** รายงานหัวหน้างานตามล าดับ ฉก.ชน. สพท. และ สพฐ. 
 
 
 
* การส่งต่อสหวิชาชีพ ในการดูแลต่อเนื่อง ผลคะแนนซึมเศร้าตาม
เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข มคีวามเสีย่งเรื่องของการท าร้าย
ตนเอง ไม่สามารถดูแลตนเองหรือไม่มผีู้ดูแล ตั้งครรภ์ /ตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ หูแว่ว เห็นภาพหลอน หรือตามสถานการทีส่มควรแก่
เหต ุ
** (กรณีเร่งด่วน OSCC A – B) หลักฐาน 
*** รายงานผลแก่หัวหน้างานตามล าดับ ฉก.ชน. สพท. และ สพฐ. 
 
* การติดตามผลการรักษา หรือตดิตามอาการต่อเนื่อง 
(ไปรับยาตามนดั การดีขั้น การใช้ชีวิต มาเรียน ผลการเรยีน) 
 
* ยุติบริการ / ติดตามผลสามารถกับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ 
** จัดเก็บข้อมูลเป็นความลับ 
*** รายงานผลแก่หัวหน้างานตามล าดับ ฉก.ชน. สพท. และ สพฐ. 
 

ส่งต่อสหวิชาชีพ 



 

 

          

 

ยุติ /
ติดตาม 


