






















































































































 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 

การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปีการศึกษา 2563 

(การสมัครสอบรอบท่ี 2) 
----------------------------- 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมี 
พันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความ
ประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประจําปีการศึกษา 2563 จํานวน 40 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1.1 เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 
1.2 มีผลการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปีการศึกษา 2562 โดยได้คะแนนในลําดับที่ 1-200 หรือได้คะแนนในเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 
90 ขึ้นไป  

1.3 มีผลการเรียนดังนี้  
1.3.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ํากว่า 3.00  
1.3.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ํากว่า 3.00  
1.3.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ํากว่า 3.00  

1.4 ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.3.1 ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันตามข้อใดข้อ
หนึ่งดังนี้  

1.4.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ  
1.4.2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ  
1.4.3 การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
1.4.4 เป็นนักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ของ สสวท.  
1.5 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจําตัวประชาชน  
1.6 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
1.7 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม  
1.8 มีความตั้งใจเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)  

 

/2. ระยะเวลา...  
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2. ระยะเวลาการยื่นสมัครสอบรอบ 2  
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
 

3. ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝ่าย พสวท.) สถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2308-2310 หรือ http://dpst.ipst.ac.th/ 
 

4. สิทธิ์ในการเลือกเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สิทธิ์ในการเลือกเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน 2 ประเภท รวมจํานวน 40 คน ประกอบด้วย  
ประเภทที่ 1 ศึกษาที่ศูนย์โรงเรียน พสวท. 10 แห่ง โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน พสวท. สามารถเข้าศึกษา 

ในศูนย์โรงเรียน พสวท. โดยไม่ต้องผ่านการสอบของโรงเรียนอีก รายชื่อโรงเรียนศูนย์ พสวท. จํานวน 10 แห่ง ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน จังหวัด 
1 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
2 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
3 ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี 
4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
5 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 
6 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 
7 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 
8 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
9 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
10 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

 
ประเภทที่ 2 ศึกษาที่โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโปรแกรมเสริม

ของ สสวท. โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน พสวท. จะต้องผ่านการคัดเลือกเข้าโรงเรียนดังกล่าว จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ
ทุน พสวท.  

*หมายเหตุ โรงเรียนแต่ละแห่งในโรงเรียน 2 ประเภทนี้ จะสามารถรับนักเรียนทุน พสวท. ได้ไม่เกิน 12 คน
เท่านั้น  ในกรณีที่โรงเรียนนั้นมีนักเรียนประสงค์จะรับทุนเกิน 12 คน นักเรียนที่อยู่ในลําดับที่ 13 เป็นต้นไปจะต้อง
เลือกศึกษาในโรงเรียนอ่ืนที่มีนักเรียนทุน พสวท. ยังไม่เต็มจํานวน 12 คนดังกล่าว 
 

 

/5. วิธีการ...  
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5. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร  

5.1  กรอกข้อมูล และแนบเอกสารทางเว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th/ 
5.2  ระบุประเภทโรงเรียนที่ผู้สมัครต้องการเข้าศึกษาต่อด้วยทุน พสวท. โดยเรียงลําดับตามความประสงค์

ของผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาต่อ  
 

6. กําหนดการและสถานที่สอบคัดเลือกรอบท่ี 2  
การสอบคัดเลือกในลักษณะการเข้าค่าย ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี  
 

หมายเหตุ     สสวท. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการคัดเลือกสําหรับนักเรียนทุกคน ได้แก่ ค่าที่พักและค่าอาหารตลอดการ 
สอบคัดเลือก ยกเว้น ค่าพาหนะในการเดินทาง ทั้งนี้ สสวท. จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ สําหรับผู้ปกครอง 
(สําหรับครอบครัวที่มีรายได้รวมกันน้อยกว่า 200,000 บาทต่อปี สสวท. จะรับผิดชอบค่าที่พักและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางสําหรับนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ท่าน รวมค่าอาหารของนักเรียน แต่ไม่รวมค่าอาหารของ
ผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563) ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือยืนยันจากผู้อํานวยการโรงเรียน 
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://dpst.ipst.ac.th/ 

 

7. การประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบท่ี 2 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประกาศรายชื่อผู้ที่ มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 2 

กําหนดการสอบคัดเลือกรอบท่ี 2 ภายในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th/  
 
8. การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบท่ี 2  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 
และมีสิทธิ์รับทุน พสวท. ในวันอังคารที ่10 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th/  
http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th และทาง Facebook Page: DPST Center  

 
 

******************** 
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สิทธิ์การเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 
 

ทุน พสวท. เป็นทุนในความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นฐานกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ตามความสนใจอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอกตามศักยภาพของนักเรียน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา ดังนี้  

1. หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ และกระบวนการแก้ปัญหา  
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การศึกษา

ดูงานทั้งในและต่างประเทศ การฝึกงานกับนักวิจัย การส่งเสริมการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การเตรียมความ
พร้อมภาษาอังกฤษ และอ่ืนๆ  

3. โครงการจะสนับสนุนเงินทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ ตามศักยภาพของผู้เรียน ดังนี้  
3.1 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกิน 40 ทุนต่อปี โดยผู้รับทุนต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ตามที่กําหนด และ

สามารถเข้าเรียนได้ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศตามความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษาละไม่เกิน 12 คน  
3.2 ทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ต่างประเทศ ไม่เกิน 40 ทุนต่อปี โดยผู้รับทุนต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ตามที่

กําหนด  
3.3 ทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในประเทศ โดยผู้รับทุนต้องผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะ/สํานักวิชา

วิทยาศาสตร์ในศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. ดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

4. ผู้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์รวมกับวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ํากว่า 3.25 ผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชา
รวมกันไม่ต่ํากว่า 3.00 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาโปรแกรมเสริมไม่ต่ํากว่า 3.00 และผ่านข้อกําหนดตามเงื่อนไขของทุน พสวท. เพื่อคง
สภาพการเป็นนักเรียนทุนในชั้นเรียนถัดไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาเอก ตามข้อ 3 

หากไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะ/สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ หรือมีความประสงค์ไม่รับทุน 
พสวท. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้รับทุน พสวท. โดยไม่ต้องชดใช้ทุน   

5. เงินทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง ดังนี้  

ระดับ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

(ต่อปี) 
ค่าหนังสืออ่านประกอบ  

(ต่อปี) 
ค่าทําโครงงาน/งานวิจัย 

(ต่อระดับ) 
ค่าคอมพิวเตอร์  

(ต่อระดับ) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 73,200 บาท 
(6,100 บาท/เดือน) 

3,000 บาท 5,000 บาท 25,000 บาท 

หมายเหตุ     - ค่าทาํโครงงาน และค่าคอมพิวเตอร์ เป็นค่าใช้จา่ยที่สนับสนนุให้เพียงครั้งเดียวต่อระดับการศึกษา 
      - สนับสนนุให้เรียนภาษาอังกฤษและเข้าร่วมกิจกรรม ณ ต่างประเทศ  

******************** 
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การสมัครเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) 
 ประจําปีการศึกษา 2563 

 

โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรโปรแกรมเสริมตามแนวทาง 
พสวท. ในกํากับดูแลของศูนย์โรงเรียน พสวท. ทั้ง 10 แห่ง ซึ่งเปิดรับนักเรียนศูนย์ละ 1 ห้องเรียน (ห้องเรียนละ 24 คน รวม 240 คน) 
สําหรับนักเรียนผู้ที่มีผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการฯ ลําดับที่ 1-2000 หรือเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป มีสิทธิ์
ยื่นสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) โดยผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าโครงการต้องแจ้งความจํานงทาง
เว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th/ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศของศูนย์โรงเรียน พสวท.  

1. โรงเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) จํานวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  กรุงเทพฯ  https://www.bodin.ac.th/ 
1.2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  กรุงเทพฯ  http://www.samsenwit.ac.th/ 
1.3 โรงเรียนศรีบุณยานนท์  จังหวัดนนทบุรี  http://www.sb.ac.th/ 
1.4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม  http://www.phrapathom.ac.th/ 
1.5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  http://www. yupparaj.ac.th/ 
1.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก  http://www.pp.ac.th/ 
1.7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแก่น  http://www.srn.ac.th/ 
1.8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา  http://www.knw.ac.th/ 
1.9 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  จังหวัดสงขลา  http://www.hatyaiwit.ac.th/ 
1.10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  http://www.benjama.ac.th/ 

2. กําหนดการรับสมัครโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจําปีการศึกษา 2563 

ดูรายละเอียดจากประกาศ สสวท. เรื่อง การรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)  ประจําปี
การศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 28  มกราคม 2563 

3. สิทธิ์ในการเป็นโรงเรียน และนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) 
3.1 โรงเรียนได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ภาคเรียนละ 10,000 บาท/คน (ปลีะ 20,000 บาท) 
3.2 โรงเรียนได้รับการสนบัสนุนค่าทําโครงงานตลอดหลักสูตรของนักเรียนคนละ 5,000 บาท (โครงงานละไม่เกิน 2 คน) 
3.3 โรงเรียนและนักเรียนได้รับการสนับสนนุค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

 3.4 นักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้ารับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ (ตามเงื่อนไขในเกณฑ์ 
 ประกาศของ สสวท.) 

 3.5 นักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้ารับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษาในประเทศ ณ ศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท.  
      จํานวน 10 แห่ง (ตามเงื่อนไขในเกณฑ์ประกาศของ สสวท.) 

3.6 นักเรียนมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกไปร่วมเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ที่จัดโดย สสวท. 
 

******************** 
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หนังสือยืนยันสิทธิ์เข้าสอบรอบท่ี 2  
เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

ข้ำพเจ้ำ เด็กชำย/เด็กหญิง/นำย/นำงสำว....................................................................................... 
ปัจจุบันศึกษำระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3 โรงเรียน......................................................จังหวัด.................................... 
ขอแจ้งยืนยันใช้สิทธิ์เข้ำสอบรอบที่ 2 เพ่ือคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 และขอรับรองว่ำ 
ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศ มีควำมพร้อมและควำมตั้งใจจริงในกำรเข้ำสอบรอบที่ 2 ณ องค์กำร
พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธำนี ระหว่ำงวันที่ 29 กุมภำพันธ์ – 2 มีนำคม 2563  

ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำทรำบดีว่ำ กำรจัดสอบดังกล่ำวมีค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูง หำกข้ำพเจ้ำไม่เข้ำสอบตำม
สิทธิ์ที่ได้รับแล้วจะเกิดควำมเสียหำยต่องบประมำณแผ่นดิน ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรจัดสอบ 
ข้ำพเจ้ำจะแจ้งสละสิทธิ์กำรเข้ำสอบรอบที่ 2 ให้ สสวท. ทรำบทันที หำกข้ำพเจ้ำมีควำมจ ำเป็นไม่สำมำรถเข้ำสอบ
ไดใ้นช่วงวันเวลำดังกล่ำว   
   
 

ลงชื่อ .................................................... ผูส้มัคร 

  (........................................................) 
 วันที่ ………../……….../…………... 

 

ลงชื่อ ................................................ผู้ปกครอง 
    (.........................................................) 

 วันที่ ………../……….../…………... 
 
 
หมายเหตุ   1.  กรุณำแนบเอกสำรนี้พร้อมกำรกรอกข้อมูลกำรสมัครเข้ำสอบรอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กุมภำพันธ์  

2563 ทำงเว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th/ 
2. แจ้งสละสิทธิ์ ได้ทำง E-mail: nphur@ipst.ac.th ภำยในวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 
3. หำกมีกำรสละสิทธิ์ สสวท. จะเรียกผู้มีสิทธิ์ที่ยืนยันขอใช้สิทธิ์สอบรอบที่ 2 ในรำยชื่อส ำรอง  
    เรียงตำมล ำดับคะแนนต่อไปทันที 

 

http://dpst.ipst.ac.th/
mailto:nphur@ipst.ac.th



