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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 คณะผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ขอนอมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณลนพนหาที่สุดมิได เน่ืองในวันคลายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ปที่ ๙๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
มหาราช ผูพระราชทานกําเนิด”วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา” วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

 สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่อง
สําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

จก.พบ. เปนประธานในพิธีทําบุญตักบาตร และ

พิธีบําเพ็ญกุศล สวดพระพุทธมนต เพื่ออุทิศถวาย

เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่ง

เทวราชสภารมย พระราชวังพญาไท เมื่อ ๔ ธ.ค. 

๖๑ 

 พลโท ชาญณรงค นาคสวัสด์ิ จก.พบ. เปน
ประธานในพิธีทําบุญตักบาตร และพิธีบําเพ็ญกุศล สวด
พระพุทธมนต เ พ่ืออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ณ พระที่น่ังเทวราชสภารมย พระราชวังพญา
ไท เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๑  

 โดยมีอาจารยอาวุโสและแขกผูมีเกียรติ รวมทั้ง
ผูแทนหนวยตาง ๆ รวมพิธีอยางคับคั่ง สําหรับผูแทนของ 
วพม. ประกอบดวย ผอ.วพม. ผอ. กศ.วพม. รอง 
ผอ.วพม. ฝายบริหาร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ รอง 
ผอ.กศ.วพม. คณาจารย และ นพท.วพม. 
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ผอ.วพม. พรอมดวยผูบังคับบัญชา รวมกิจกรรม
ปนจักรยาน “อุนไอรัก คลายความหนาว สายน้ํา
แหงรัตนโกสินทร” วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๑ 

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. พรอมดวย
ผูบังคับบัญชาของกรมแพทยทหารบก และ ศพม. รวม
กิจกรรมปนจักรยาน  “ อุนไอรัก คลายความหนาว 
สายนํ้าแหงรัตนโกสินทร” วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๑ โดยขบวน
เคลื่อนออกจากจุดเริ่มตนบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เมื่อเวลาประมาณ ๑๗ นาฬิกาเศษ  
ผานตามเสนทางประวัติศาสตร คูคลองที่สําคัญ จากพระ
ลานพระราชวังดุสิต ถึง สวนสุขภาพ คลองลัดโพธ์ิ 
จั งห วัดสมุทรปราการ  และกลับถึ งจุ ดสิ้ นสุ ด  ณ 
หอประชุมกองทัพภาคที่ ๑ ในชวงเวลาประมาณ ๒๐๓๐  

 ในโอกาสน้ีทีมแพทยเคลื่อนที่เร็วของกรมแพทย
ทหารบก พรอมอุปกรณรักษาพยาบาลเบ้ืองตน และวิทยุ
สื่อสาร ไดออกปฏิบัติหนาที่ในกิจกรรมปนจักรยานฯ 
ครั้งน้ีดวย 

 

ผอ. กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะทํางาน

จัดทําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๓ ณ หองณีณา-นิรันดร อาคารพระมงกุฎ

เกลาเวชวิทยา เม่ือ ๔ ธ.ค. ๖๑   

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. 

กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะทํางานจัดทํา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ 

หองณีณา-นิรันดร อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ 

๔ ธ.ค. ๖๑  

 การประ ชุมครั้ ง น้ี ที่ ป ระ ชุมฯ  ได อ ภิปราย

ผลกระทบของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

ม า ต ร ฐ าน คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บป ริ ญ ญ า ต รี  ส า ข า วิ ช า

แพทยศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง วพม. ตองปรับปรุง

หลักสูตรที่ใชอยูปจจุบันใหเปนไปตามเกณฑฯ ภายในป

การศึกษา ๒๕๖๒   

 นอกจากน้ี นพศ.วพม. โดยพันตรี อนุพงษ กัน

ทิวงค ไดนําเสนอกรอบโครงสรางหลักสูตรฯ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ใหคณะทํางานพิจารณารวมกัน กอนนําไปช้ีแจง

ในที่ประชุม คณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ในวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ 

ผอ. กศ.วพม. เปนประธานเปดการอบรมหลักสูตร 

QA in Medical Education สําหรับอาจารยใหม 

ณ โถงนิทรรศการ ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกลา

เวชวิทยา เม่ือ ๔ ธ.ค. ๖๑   
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 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. 
กศ.วพม. เปนประธานเปดการอบรมหลักสูตร QA in 
Medical Education สําหรับอาจารยใหม โดยมี พันเอก
หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร ผช.ผอ.วพม. ฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา เปนผูกลาวรายงาน ในโอกาสน้ี ผอ. 
กศ.วพม. ขอใหอาจารยใหมทุกคน ต้ังใจเรียนรูเพ่ือให
เขาใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
วพม. เพ่ือสรางหลักประกันวา วพม. มีการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพและสอดคลองกับมาตรฐานสากล ทั้งใน
ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ณ โถงนิทรรศการ ช้ัน 
๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๑  

 ในโอกาสน้ี พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล 
รอง ผอ. กศ.วพม. ใหเกียรติเขาฟงการอบรมและให
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนแกผูเขาประชุม 

 หัวขอสําคัญของการบรรยาย ไดแก  
- บริบทใหมของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา  
- ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ของ วพม.  

- บทบาทอาจารยใหมกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยระดับ 
อุดมศึกษา (Professional Standard Framework) 

ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานตรวจประเมินและ

รับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

ในส ังก ัดกระทรวงกลาโหม เคร ือข าย  ๑๐ ณ 

โรงพยาบาลอานันทมหิดล เม่ือ ๖ ธ.ค. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ.  จันทราภา ศรีสวัส ด์ิ ผอ. 

กศ.วพม. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจ

ประเมินและรับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูน

ทักษะ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม เครือขายที่ ๑๐ 

เดินทางไปตรวจประเมินโรงพยาบาลอานันทมหิดล 

จังหวัดลพบุรี โดยมี พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลใหการตอนรับ มีแพทยเพ่ิมพูน

ทักษะ รวมทั้งสิ้น ๑๒ นาย ในจํานวนน้ีเปนแพทยที่

สําเร็จการศึกษาจาก วพม. จํานวน ๖ นาย สรุปผลการ
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ประเมินอยูในเกณฑดี มีระบบการดูแลแพทยเพ่ิมพูน

ทักษะที่ดี และมีศักยภาพที่จะรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ใน

ป ๒๕๖๒ ได ๑๔ นาย 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมเตรียมความ

พรอมเพื ่อเปนเจาภาพจัดการสอบเพื ่อประเมิน

ท ักษะและห ัตถการทางคล ิน ิก  (ขั ้นตอนที ่ ๓ ) 

ประเภท OSCE ของ ศ.ร.ว. ณ หองประชุมจุลา

นนท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เม่ือ ๗ ธ.ค. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ.  จันทราภา ศรีสวัสดิ ์ ผอ. 
กศ.วพม. เปนประธานการประชุมเตรียมความพรอม
เพ่ือเปนเจาภาพจัดการสอบเพ่ือประเมินทักษะและ
หัตถการทางคลินิก (ขั้นตอนที่ ๓) ประเภท OSCE ของ 
ศ.ร.ว. วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๒ ณ หองประชุมจุลานนท ช้ัน 
๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา เมื่อ ๗ ธ.ค. ๖๑ โดยมี พันเอกหญิง ผศ. ปริยนันท 
จารุจินดา รอง ผอ. รพ. รร.๖ กรรมการหัวหนาวงสอบ 
และกรรมการคุมสอบ จํานวน ๙ วงสอบ เขาประชุมโดย
พรอมเพรียงกัน  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ไปเขาประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแกไขขอบังคับ กห. 
ว าด วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัด กห. 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หองหลักเมือง ๒ ภายในศาลาวา
การกระทรวงกลาโหม เม่ือ ๖ ธ.ค. ๖๑   

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ และ พันเอกหญิง ผศ. จีรานุช ตันคณิตเลิศ 
เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการ 
วพม. ไปเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุง
แก ไขข อ บั งคับ  กห .  ว าด วยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษา
สังกัด กห. พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หองหลักเมือง ๒ ภายใน
ศาลาวาการกระทรวงกลาโหม เมื่อ ๖ ธ.ค. ๖๑ โดยมี 
พลตรี ธีระยุทธ ศรีฟา ผช.จก.สม.กห. เปนประธาน  

 ที่ประชุมฯ ไดรวมกันพิจารณาขอบังคับ กห. วา
ดวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และผูชวย
ศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัด กห. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพ่ือใหมั่นใจวามีมาตรฐานที่เทียบเคียงไดและสอดคลอง
กับประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนง ศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และนัดประชุม ครั้งตอไป วันที่ ๑๔ และ ๒๑ ธ.ค. ๖๑  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เดินทางไปประชุม
คณะกรรมการบริหารกลุ มสถาบันแพทยศาสตร
แห งประ เทศไทย ครั ้งที ่ ๘/๒๕๖๑ ณ อาคาร
สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จว.
เชียงราย เม่ือ ๗ ธ.ค. ๖๑   

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ ไปประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ หอง
ประชุมเ ชียงแสน ๒ อาคารสํา นักงานอธิการบดี 
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มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เมื่อ ๗ ธ.ค. ๖๑ โดยมี
สาระสําคัญ ดังน้ี  

- รับทราบการแถลงขาวของ ทปอ. เรื่อง TCAS 
62 เมื่อ ๒๖ พ.ย. ๖๑  

- การดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ 
การ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
แพทยศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑ ในประเด็นที่กําหนดใหทุก
สถาบันฯ ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศฯ 
ภายในปการศึกษา ๒๕๖๒  

- คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จะเปน
เจาภาพจัดการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๒๐ ในป ๒๕๖๒  

- ความคืบหนาของการสอบคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาฯ ระบบรับตรงของ กสพท ปการศึกษา ๒๕๖๒  

- มติคณะกรรมการบริหาร สมพ. ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๑ เมื่อ ๒๖ พ.ย. ๖๑ เห็นชอบการขอเพ่ิม
ศักยภาพการผลิต ของ วพม. เปนปละ ๑๒๐ นาย และ
ใหขึ้นคาธรรมเนียมการตรวจประเมินฯ มีผลต้ังแต ๑ 
ม.ค. ๖๒  

- เห็นชอบ-ราง-บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
ระหวางคณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตรภายใตกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแห งประเทศไทยในการกํา กับดูแล
โครงการวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษาในลักษณะสหสถา
บัน 

- การสอบขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ของ ศ.ร.ว. ป
การศึกษา ๒๕๖๑ จะมีทั้ ง  computer-based และ 
paper-based โดยจัดเตรียมสนามสอบเพ่ือรองรับผูเขา
สอบ ทั้งหมด ๔,๒๔๐ คน  

- ศ.ร.ว. ขอความรวมมือใหทุกสถาบันสงคะแนน 
สอบ MEQ กลับมายัง ศ.ร.ว. ภายใน ๒ สัปดาหหลังสอบ   

- ยอดผูลงทะเบียนเขาประชุม “การประชุม
แพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙” ที่ 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีจํานวน ๔๕๕ คน มีบทคัดยอ
ผลงานวิชาการที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

จํานวน ๔๑ เรื่อง (นําเสนอปากเปลา ๙ เรื่อง นําเสนอ
โปสเตอร ๑๐ เรื่อง ติดโปสเตอร ๒๒ เรื่อง) 

- โครงการพัฒนาผูบริหารสถาบันผลิตแพทย 
(MSE) ครั้งที่ ๒๐ เปดรับสมคัร ๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๒   

แผนการจราจรในหวงการปรับปรุงถนนภายใน

โดยรอบ รพ.รร.๖ หวงที่ ๑ วันพุธที่ ๑๒ – ศุกรที่ 

๑๔ ธ.ค. ๖๑ และหวงที่ ๒ วันเสารที่ ๑๕ ธ.ค. - 

อาทิตยที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๑  

 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาประกาศแผนการ
จราจรในหวงการปรับปรุงถนนภายใน รพ.รร.๖ ดังน้ี 

- หวงที่ ๑ วันพุธที่ ๑๒ - ศุกรที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๑ 
จุดที่ ๔ และจุดที่ ๕ หนาอาคารจอดรถ หนาตึกเวช
ศาสตรฟนฟู และดานหนาสวนโรมัน จะปดการจราจร 
ต้ังแต ๑๖๐๐ วันที่ ๑๒ ธ.ค. โดยปดการจราจรบริเวณ
แยกขางอาคารรานคาสวัสดิการ และปดการจราจร
บริเวณหนาอาคารจอดรถ ปรับเหลือเลนเดียว เพ่ือใหขึ้น
อาคารจอดรถได (ดูภาพประกอบ หนา ๗) 
  สรุปเสนทางจราจร: ลงจากอาคารจอดรถ ให
เลี้ยวขวา ผานหนาหอลัดดาวัลย ไปออกประตู วพม. 
หรือวนไป รพ. ผานหนาวังพญาไท หลังตึกอุบัติเหตุ 

- หวงที่ ๒ วันเสารที่ ๑๕ ธ.ค. - อาทิตยที่ ๑๖ 
ธ.ค. ๖๑ จุดที่ ๖ และจุดที่ ๗ ถนนประตู ๕ หนาตึก 
มวก. ถึงแยกตึก ๘ ชั้น จะปดการจราจร ต้ังแต ๐๖๐๐ 
วันที่ ๑๕ ธ.ค. เปนตนไป โดยปดการจราจรบริเวณแยก
ขางตึกศักดิเดช บริเวณหนาตึกสมเด็จยาฯ และใตตึก
สมเด็จยาฯ บริเวณแยก วพบ. ทางลงอาคารจอดรถ ดาน
ที่ไปสวนโรมัน (ดูภาพประกอบ หนา ๗)  
  สรุปเสนทางจราจร: ลงจากอาคารจอดรถ ให
เลี้ยวขวา ผานหนาหอลัดดาวัลย ไปออกประตู วพม. 
และเขาทางประตูหนา รพ. ตรงไปเลี้ยว วนรอบอาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ ถามาจาก วพม. หามตรงเขาไปอาคาร
จอดรถ 
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วพม. สง นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ รุนแรกไป

ฝกปฏิบ ัต ิงานในชั ้นคลิน ิก  ที ่โ รงพยาบาลศูนย

สกลนคร เม่ือ ๒ ธ.ค. ๖๑  

 เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๑ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ 
รุนแรก จํานวน ๑๑ นาย เดินทางไปฝกปฏิบัติงานช้ัน
คลินิก ที่โรงพยาบาลศูนยสกลนคร เปนเวลา ๖ สัปดาห 
ระหวางวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๑ จนถึง ๑๒ ม.ค. ๖๒ โดยแบง
ออกเปน ๒ กลุมยอย คือ  
 ๑. กลุมที่ ๑ จํานวน ๖ นาย ฝกปฏิบัติงานสาขา 
อายุรศาสตร ศัลยศาสตร และออรโธปดิกส สาขาละ ๒ 
สัปดาห  
 ๒. กลุมที่ ๒ จํานวน ๕ นาย ฝกปฏิบัติงานสาขา 
กุมารเวชศาสตร สูติศาสตรและนรีเวชศาสตร สาขาละ 
๓ สัปดาห  
       เมื่อเดินทางถึงจังหวัดสกลนคร ผู อํานวยการ
โรงพยาบาลคายกฤษณสีวะรา ไดจัดรถตูมารับนักเรียน
ไปสงที่โรงพยาบาลศูนยสกลนคร ซึ่งหลังฟงคําช้ีแจงเรื่อง
ระเบียบ และสวัสดิการตาง ๆ อาจารยไดพานักเรียนไป
สักการะพระประจําโรงพยาบาลและวัดพระธาตุเชิงชุม  

ผอ.กศ.วพม. รับมอบเงินบริจาคเปนทุนการศึกษา

สําหรับ นพท./นศพ.วพม. จากคุณ เกตุรัตน วิริย

ประไพกิจ 

 พลตรีหญิง ผศ.  จันทราภา ศรีสวัสดิ ์ ผอ. 
กศ.วพม. รับมอบเงินบริจาค จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท 
เพ่ือเปนทุนการศึกษาสําหรับ นพท./นศพ.วพม. จากคุณ 
เกตุรัตน วิริยประไพกิจ  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๑๐-๑๖ ธ.ค. ๖๑ (สัปดาหที่ ๕๐/๖๑)  

 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   

• ๑๑ ธ.ค. ๖๑ ผอ.กศ.วพม. และคณะ ตรวจเย่ียม
แพทยเพ่ิมพูนทักษะ ณ รพ.คายสรรพสิทธ์ิประสงค จว. 
อุบลราชธานี 

• ๑๑ ธ.ค. ๖๑ ๑๐๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงวิชาการ วพม.   

• ๑๒ ธ.ค. ๖๑ Big Cleaning Day  
• ๑๒ ธ.ค. ๖๑ ๐๙๐๐ การประชุมคณะกรรมการ

บริหารแพทยศาสตรศึกษา วพม.  
• ๑๓ ธ.ค. ๖๑ ๑๑๓๐ การประชุมคณะอนุกรรม 

การหลักสูตร วพม.   
• ๑๔ ธ.ค. ๖๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

ปรับปรุงแกไขขอบังคับ กห. วาดวย ศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันการศึกษา
สังกัด กห. พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่  ๒ ณ ศาลาวาการ
กระทรวงกลาโหม จัดโดย กรมเสมียนตรา กห.   

********************************* 
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- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 

   ๑๐ ธ.ค. ๖๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


