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ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

ที่   044 / 2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน O - NET ปีกำรศึกษำ 2558 

.......................................................... 
        ด้วย สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแหง่ชำติ (องค์กำรมหำชน) ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ 
เขต 2 รับผิดชอบจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 3 โดยร่วมมือกับทำงโรงเรียนซึ่งอยู่ใน
ศูนย์ประสำนกำรสอบที่ 3  สหวิทยำเขตรัชโยธิน ด ำเนินกำรจัดสอบ ในวันที่ 27 และ 28 กุมภำพันธ์ 2559 ดังนั้น เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำที่ 39 วรรคแรกแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรและมำตรำที ่27 ( 1 ) แห่งพระรำชบัญญัตริะเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำทีด่ังนี้ 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ                     
     1. นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ  ประธำนกรรมกำร  
     2. นำงสำวธัญญวรรณ แจ่มจ ำรัส รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร    รองประธำนกรรมกำร               
     3. นำยรัตนะ  บัวรำ  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร 
     4. นำยโกวิท  มำตย์สำล ี รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป    กรรมกำร 
     5. นำยสันทัศน์ น้อยเพ็ง  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ   กรรมกำร 
     6. นำงสำวปณยำ แพร่เจริญวัฒนำ  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.  คณะกรรมการสนามสอบ    ประกอบด้วย 
     2.1  สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา  ประกอบด้วย 
           1. นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ   ประธำนสนำมสอบ  
           2. นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย์ ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ   กรรมกำรกลำง 
           3. นำงสำวศิริลักษณ ์ เพ็งถมยำ           ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ   กรรมกำรกลำง 
           4. นำงจิรำภรณ์  วรำชุน         ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ   กรรมกำรกลำง 
 5. นำงสำวจำรุนิภำ ภู่สวัสดิ ์         ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ   กรรมกำรกลำง 
           6. นำงสำวปณยำ  แพร่เจริญวัฒนำ   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ   กรรมกำรกลำง   
           7. นำงสำววันทนำ  กิติทรัพยก์ำญจนำ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ   กรรมกำรกำรเงิน  
           8. นำงสำวณัฐฑชำพร โอทอง            ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ   พยำบำล         
           9. นำยเกต ุ  โพธิ์น้อย  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ   ประชำสัมพันธ์ 

10. นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ   กรรมกำรรับสง่ข้อสอบ 
11. นำงมัณฑนำ  เลิศเสรีพัฒนกุล ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ   กรรมกำรรับสง่ข้อสอบ 

           12. นำงสำววำสนำ จันทรำช         ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ    กรรมกำรรกัษำข้อสอบ                                      
           13. นำงสำววิชุดำ  บุญเทียม         ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ   กรรมกำรรกัษำข้อสอบ 

14. นำงพวงเพญ็  เต๊ะขันหมำก ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ   ผู้ประสำนจัดห้องสอบ 
           15. นำงเกศิน ี  เก่งสรุกำร ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ       ผูแ้ทนศูนย์สอบ                                                                               
           16. นำยสรำวุฒ ิ  ตุวินันท์   ครูโรงเรียนหอวัง        ผูแ้ทนศูนย์สอบ                                                                                   
           17. นำยธวัช  สังขพงษ ์        พนักงำนขับรถ      พนักงำนขับรถ 
           18. นำยสมทรง  ศุขะเนตร นักกำรภำรโรง      เจ้ำหน้ำที ่
           19. นำยอดุลย ์  พุทธขันธ์         นักกำรภำรโรง      เจ้ำหน้ำที ่
           20. นำยวีระชัย  น้ ำพระหัส นักกำรภำรโรง      เจ้ำหน้ำที ่
           21. นำงเพ็ญศร ี  กำรเที่ยง  ครูโรงเรียนหอวัง   กรรมกำรคุมสอบห้อง 1 (333) 
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           22. นำยภัทรพงษพ์ันธ์ มงคลจอนกุล ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 1 (333) 
           23. นำยธีระวัฒน ์  หนูขำว    ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 2 (334) 
           24. นำงสำวเบญจมำศ   จักษุศร ี  ครูโรงเรียนหอวัง             กรรมกำรคุมสอบห้อง 2 (334) 
           25. นำงสำวจุฬำภรณ ์ ทองสีนุช   ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 3 (335) 
           26. นำงสำวปำนรดำ ชัยชญำนันท ์ ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 3 (335) 
           27. นำงสำวกัลยำณ ี ชุ่มชื่น   ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 4 (336) 
           28. นำงสำวธัญญลกัษณ ์ ชะริโต   ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 4 (336) 
           29. นำยอภิศักดิ ์  เชื้อสีดำ  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 5 (341) 
           30. นำงสำวเกตุวล ี จันทร์ทวี    ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 5 (341) 
           31. นำยเจษฎำ  นุมัติ   ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 6 (342) 
           32. นำยอธิวัฒน ์  สิมบุตร   ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 6 (342) 
           33. นำงสำวสุภำ  สำมำรถกิจ  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 7 (343) 
           34. นำยพีรพงศ ์  คงข ำ   ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 7 (343) 
           35. นำงสำววรวรรณ แซ่ซิ้ม   ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 8 (344) 
           36. นำงสำวศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์   ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 8 (344) 
           37. นำงสำวจุรรีัตน ์ วัชรีรตัน ์  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 9 (345) 
           38. นำงสำวสุธำร ี  ค ำจีนศรี  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 9 (345) 
           39. นำงสำวสิริวล ี มำเนียม   ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 10 (346) 
           40. นำงสำวพิรว ี  สุวรรณแข ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมกำรคุมสอบห้อง 10 (346) 
           41. นำยณรงค์ศักดิ ์ นันทะสิงห์  ครูโรงเรียนหอวัง   กรรมกำรคุมสอบห้อง 11 (347) 
           42. นำงสำวศิริลักษณ์ พูลศิลป ์  ครูโรงเรียนหอวัง   กรรมกำรคุมสอบห้อง 11 (347) 
           43. นำงพวงแก้ว  ปำนพรหมินทร ์ ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ  กรรมกำรคุมสอบห้อง 12 (348) 
           44. นำงสำวธัญลักษณ์ วรรณกูล  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ  กรรมกำรคุมสอบห้อง 12 (348) 
           45. นำงวรรณด ี  น้อยเพ็ง  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ  กรรมกำรคุมสอบห้อง 13 (224) 
           46. นำยพิพัฒน์พงศ์ จิตต์เทพ  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ  กรรมกำรคุมสอบห้อง 13 (224) 
           47. นำยจุฑำธร  สุขศำลำ  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ  กรรมกำรคุมสอบห้อง 14 (232) 
           48. นำงสำวภำวิณ ี กันต ี  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ  กรรมกำรคุมสอบห้อง 14 (232) 

49. นำงสำวศิริลักษณ ์ ภู่พรำหมณ ์ ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ  กรรมกำรคุมสอบห้อง 15 (233) 
50. นำยวิชิต  จีนพวด  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ  กรรมกำรคุมสอบห้อง 15 (233) 
51. นำงสำวศศธิร  แอบโคกสูง ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ  กรรมกำรคุมสอบห้อง 16 (234) 
52. นำยศรำวธุ  สุดชำ  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ  กรรมกำรคุมสอบห้อง 16 (234) 

2.2 สนามสอบโรงเรียนหอวัง  ประกอบด้วย 
 1. นำงสำวชญำน ี  วจนะศิร ิ ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ  ผู้แทนศูนย์สอบ 
           2. นำงสำวสุภำพร  งำเฉลำ  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ  กรรมกำรคุมสอบห้อง  1 
           3. นำงพรทิพย ์  ปกินะโม  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ  กรรมกำรคุมสอบห้อง  1 
           4. นำงสำวทิพรสย ์ ระโหฐำน ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ  กรรมกำรคุมสอบห้อง  2 
           5. นำงสำวพูนศร ี  สร้อยเสน       ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ  กรรมกำรคุมสอบห้อง  2      
           6. นำงปรำณ ี  วีระหงส ์  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  3 
           7. นำงสำวกชพร  อำรัชกุล  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  3 
           8. นำงสำวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกจิ ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  4 
           9. นำยสุริวิพัฒน ์  ปะวะเค   ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  4 
           10. นำงสำวณัฐณิชำ บุญเกต ุ  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  5 
           11. นำงสำวเจนจริำ สรสวัสดิ์  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  5 
           12. นำงสำวอัจฉรำ ทองทำ  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  6 
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           13. นำงสำวภำพิมล ฐำนะ  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  6 
           14. นำงสำวยุวด ี  เสือใหญ ่ ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  7 
           15. นำงสำวประภำกร กรรเจียกพงษ ์ ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  7 
           16. นำยประชำธิป  ใจกล้ำ  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  8 
           17. นำยสุรพล   กำญจนเวโรจน ์    ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  8 
           18. นำงสำวแรกรัก บุญอยู ่  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  9 
           19. นำงสำวศำกุน  เทียนทอง ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  9 
           20. นำงสำวนิ่มนวล   เกตุจันทร์   ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง 10 
           21. วำ่ที่ ร.ต.อภิลักษณ์   ช ำนำญฤทธิ์   ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง 10 

22. นำงสำวอุบล  บุญชู  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง 11 
23. นำงสำวสุภำวด ี สอำดดิษฐ ์ ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง 11 

    2.3 สนามสอบโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  ประกอบด้วย 
 1. นำงสมคิด  ลอยฟ้ำ  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ  ผู้แทนศูนย์สอบ 
           2. นำยเลิศชัย  เกตุพิทยำ ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ  กรรมกำรคุมสอบห้อง  1 
           3. นำยสมชำย  คงเสน่ห ์  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ  กรรมกำรคุมสอบห้อง  1 
           4. นำงสำวตวงศรณ ์ องอำจ  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  2 
           5. นำยนิพนธ ์  แสงทอง      ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  2 
           6. นำยสุภวัชร  ชำติกำรณุ ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  3 
           7. นำยธนวิทย ์         วิกระยิน  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  3 
           8. นำงสำวรัตนำนุสรณ ์ ครองศักดิ ์ ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  4 
           9. นำงสำวกำญจนำ กรีธำธร  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  4  
          10. นำงสำวศันสนีย์   เหลืองประภำศิริ  ครูโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  5 
          11. นำงสำววิชชุดำ            สมจิตร   ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ กรรมกำรคุมสอบห้อง  5 
3.  คณะกรรมการการเงินและพัสด ุ  ประกอบด้วย   
     3.1 นำยสันทัศน์ น้อยเพ็ง   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ   ประธำนกรรมกำร     
     3.2 นำงสำวนำตยำ   นะวะมะวัฒน์  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ   รองประธำนกรรมกำร                                                        
     3.3 นำงมัณฑนำ เลิศเสรีพัฒนกุล  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ   กรรมกำร 
     3.4 นำงสำววันทนำ   กิติทรัพยก์ำญจนำ  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  จัดซือ้ จัดจ้ำงตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

4.  คณะกรรมการจัดห้องสอบ   ประกอบด้วย   
     4.1 นำยโกวิท  มำตย์สำล ี รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป   ประธำนกรรมกำร     
     4.2 นำงพวงเพ็ญ   เต๊ะขันหมำก ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ  รองประธำนกรรมกำร  
     4.3 นำงสมคิด   ลอยฟ้ำ  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ  กรรมกำร 
     4.4 นำงสำวฉวีวรรณ   แสงสุรีย์กุลกจิ ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ  กรรมกำร 
     4.5 นำงศรญัย์รัชต์   แก้ววิมล  ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ  กรรมกำร 
     4.6 ครูที่ปรึกษำที่ดูแลห้องที่ใช้ในกำรสอบทุกท่ำน      กรรมกำร 
     4.7 นักกำรภำรโรงทุกคน      นักกำรภำรโรง     กรรมกำร 
    4.8 นำยประชำธิป   ใจกล้ำ     ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร                                                          
หน้ำที่   1. ก ำกับดูแลกำรจัดห้องสอบและห้องศูนย์เรียนรวม  ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำและบริเวณโดยรอบ     
       2. หลังกำรสอบปลำยภำคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.4 - 6  วิชำสุดท้ำยในวันศุกร์ที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 
               ให้นักกำรภำรโรงช่วยกันจัดห้องสอบ ห้อง 333-336,  341-348, 224, 232-234 โดยจัดโต๊ะเก้ำอี้ ห้องละ 30 ชุด  
               แบ่งเป็น 5  แถว ๆ ละ 6 ที่นั่ง โต๊ะเก้ำอี้ที่เหลือน ำออกมำไว้นอกห้องเรียน พร้อมทั้งดูแลควำมสะอำดของห้องเรียน 
               ให้เรียบร้อย   
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 3. หลงักำรสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ม.3 วิชำสุดท้ำยในวันอำทิตย์ที่ 28 กุมภำพันธ์ 2559 ใหน้ักกำรภำรโรงช่วยกัน 
               จัดห้องสอบหอ้ง 333-336, 341-348, 224, 232-234 โดยจัดโต๊ะเก้ำอี้ ห้องละ 35 ชุด แบ่งเป็น 5 แถวๆ ละ 7 ที่นั่ง  
      
        ทั้งนี้  ใหค้ณะกรรมกำรทุกคนปฏิบัติหน้ำที่ตำมคู่มือกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (O - NET)   
และแนวปฏิบัติกำรจดัสอบของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 2 โดยเคร่งครัด 
 
                                           สัง่  ณ  วันที ่ 15  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2559 
 
 
                                                                                      
                                                        (นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก)  
                                        ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


