โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๙
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
ชื่อโครงการ โครงกำรทดสอบควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ “เพชรท่ำเหนือ”
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรียนอุตรดิตถ์

๑. ความสอดคล้องกับโครงการ
๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๑ พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๓) สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์
ข้อ ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นเลิศทำงวิชำกำรเต็มตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล
๔) สอดคล้องกับคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ข้อ ๑ ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก ด้ำนควำมเป็นเลิศวิชำกำร
๕) สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน (ตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำย) ดังนี้
ส่งเสริมคุณภำพทำงวิชำกำรด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษของ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำ และระดับชั้นมัธยมศึกษำ
๖) สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๒. ลักษณะโครงการ
โครงกำรต่อเนื่อง
๓. ระยะเวลาดาเนินการ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ภำยในเดือนมกรำคม ๒๕๖๔
๔. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขนำดใหญ่ พิเศษ ที่มีอัตรำ
กำรแข่งขั น สู ง สั งกั ดส ำนั ก งำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำมัธ ยมศึ กษำเขต ๓๙ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้น พื้น ฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ก่อตั้งขึ้น เมื่อปีพุทธศักรำช ๒๔๕๒ ภำยหลังที่พระบำท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕ ได้เสด็จประพำสอุตรดิตถ์ หรือ “เมืองท่ำเหนือ” ซึง่ เป็น
เมืองท่ำที่สำคัญของประเทศสยำม ในปีพุทธศักรำช ๒๔๔๔ กอปรกับพระองค์ทรงเล็งเห็นควำมสำคัญ
ด้ำนกำรศึก ษำของเด็กไทย จึ งได้จั ด ตั้ง “กระทรวงธรรมกำร” ในปี พุ ท ธศัก รำช ๒๔๕๐ และจั ดตั้ ง
โรงเรี ยนขึ้น ทั่วประเทศสยำม โรงเรียนอุตรดิตถ์ เปิดทำกำรสอนครั้งแรก ณ บริเวณวัดท่ำถนน และ
ได้ปรับเปลี่ยนสถำนที่เรียนอีกหลำยครั้งจนในปีพุทธศักรำช ๒๔๘๔ จึงได้มำอยู่ ณ สถำนที่ตั้งปัจจุบัน
เปิดทำกำรสอนจำนวน ๗๒ ห้องเรียน แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จำนวน ๓ แผนกำรเรียน
๓๖ ห้ อ งเรี ย น และในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำย จ ำนวน ๖ แผนกำรเรี ย น ๓๖ ห้ อ งเรี ย น
มีผู้บริหำร ๕ คน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๑๒๙ คน และนักเรียน ๒,๕๕๖ คน
ตลอดระยะเวลำ ๑๑๐ กว่ำปีที่ผ่ำนมำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้วิวัฒน์พัฒนำเจริญก้ำวหน้ำมำอย่ำง
ต่อเนื่ อง และยั งคงยึดมั่น ในกำรเป็ น สถำบันแห่ งกำรเรียนรู้ เคียงคู่คุณ ธรรม มุ่งมั่นบ่มเพำะเยำวชน
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ให้มีคุณลักษณะของควำมเป็น “สุภำพบุรุษคงควำมดี สุภำพสตรีคงควำมงำม สมนำมโรงเรียนชำย”
ตำม อัต ลั กษณ์ โรงเรี ย น ภำยใต้ กำรบริห ำรงำนของ นำยบั ญ ชร จัน ทร์ดำ ผู้ อ ำนวยกำรโรงเรีย น
อุตรดิตถ์ โดยมีแนวทำงในกำรบริหำรโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบ
กำรเรียนรู้ เทียบเคียงคุณภำพกับโรงเรียนในระดับมำตรฐำนสำกล (World Class Standard School)
และได้ น้ อ มน ำพระรำชกระแสด้ ำ นกำรศึ ก ษำของสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว รั ช กำลที่ ๑๐ สมเด็ จ
พระเจ้ำอยู่หั วมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ที่จะต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้ เด็ก เยำวชน และ
ผู้เรีย นมีทัศนคติที่ถูก ต้องในเรื่องสถำบันหลั กของชำติ สร้ำงพื้ นฐำนชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้ำง
ควำมรู้ ทักษะ เพื่อให้มีอำชีพ มีงำนทำ
ทั้งนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์ตระหนักดีว่ำประเทศใดมีเยำวชนที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำนคณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ จำนวนมำก ประเทศนั้น ๆ ย่อมมีโ อกำสที่จะพัฒนำศักยภำพให้สำมำรถ
แข่ ง ขั น กั บ ประเทศต่ ำ ง ๆ ได้ เนื่ อ งจำกกำรสร้ ำ งและพั ฒ นำคนไม่ ว่ ำ ด้ ำ นใดก็ ต ำม คณิ ต ศำสตร์
วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ถือเป็นศำสตร์วิช ำพื้ นฐำนที่ส ำคัญ ยิ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ จึงได้ริเริ่ม
โครงกำรเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำศักยภำพทำงวิ ชำกำร ด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ สำหรับ นักเรียนชั้นประถม ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมทดสอบควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้
“เพชรท่ ำ เหนื อ ” ขึ้ น ตั้ ง แต่ ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๕๕ จนถึ งปั จ จุ บั น ตลอดระยะเวลำ ๘ ปี ที่ ผ่ ำ นมำ
มีนั กเรีย นให้ ควำมสนใจสมัครทดสอบเพิ่ม ขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นวงกว้ำง โดยจำกเดิม ในปีกำรศึกษำ
๒๕๕๕ มีนักเรียนสนใจสมัครเข้ำร่วมโครงกำรจำนวน ๖๑๕ คน เพิ่มเป็น ๑,๓๓๔ คน ในปีกำรศึกษำ
๒๕๖๒ และขยำยวงกว้ำงจำก ๑๙ โรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น ๓๑ โรงเรียน จำก ๕ จังหวัด
ได้แก่ จั งหวัดอุตรดิตถ์ จั งหวั ดแพร่ จังหวัดพิษณุ โลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดล ำพูน โดยมีผ ล
คะแนนกำรทดสอบที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมั่นจำกนักเรียนและผู้ปกครองที่มี
ต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรทดสอบควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ “เพชรท่ำเหนือ” ของโรงเรียนอุตรดิตถ์
ว่ำเป็ นกำรสร้ำงแรงจู งใจให้ เยำวชนเกิดควำมรัก ควำมสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษำทำงด้ำนคณิ ตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ กระตุ้นให้นักเรียนและครู เกิดควำมสนใจต่อกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำรด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ อีกทั้งเปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ย นทำง
ควำมคิดของนักเรียนจำกโรงเรียนต่ำง ๆ ทั่วประเทศ ประกอบกับในวโรกำสที่ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำช
เจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเจริญ พระชนมำยุ ครบ ๖๕ พรรษำ
ซึ่งพระองค์ท่ำนได้ทุ่มเทและพัฒ นำคุณภำพทำงกำรศึกษำให้กับเยำวชนทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็น เด็กด้อย
โอกำส เด็กพิกำร รวมทั้งเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ สมกับ ที่ปวงชนชำวไทยได้ขนำนนำมพระองค์ว่ำ
“เจ้าฟ้านักการศึกษา” โดยเฉพำะควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์ซึ่งพระองค์ท่ำนได้มีพระรำช
ดำรัสในพิธีเปิดกำรแข่งขันโอลิมปิกวิชำกำรระหว่ำงประเทศ ครั้งที่ ๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎำคม ๒๕๕๘
ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ควำมว่ำ “คณิตศำสตร์เปรียบได้ว่ำเป็นภำษำหนึ่งในโลกที่ทุกคน
สำมำรถเข้ำใจได้ตรงกัน เพรำะคณิตศำสตร์ไม่ได้ใช้เฉพำะในสถำบัน กำรศึกษำหรือกำรวิจัยเท่ำนั้น แต่
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับทุก ๆ วิชำ แม้แต่ในกำรพัฒนำด้ำนวิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำเป็นต้อง
อำศั ย ควำมรู้ ท ำงคณิ ต ศำสตร์ ดั ง นั้ น กำรที่ ป ระเทศไทยได้ รั บ เกี ย รติ เป็ น เจ้ ำ ภำพจั ด กำรแข่ งขั น
คณิตศำสตร์โอลิมปิกระหว่ำงประเทศครั้งนี้ นับเป็นโอกำสอันดีที่จะสร้ำงควำมตระหนักในกำรเรียน
คณิตศำสตร์ให้แก่นักเรียน กระตุ้นให้ครูและประชำชนทั่ วไปมี ควำมสนใจด้ำนคณิตศำสตร์มำกยิ่งขึ้น
นำไปสู่กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ ของประเทศไทยต่อไป”
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ด้วยเหตุ ผลดั งกล่ ำวข้ ำงต้น โรงเรียนอุ ตรดิตถ์ จึงเสนอโครงกำรทดสอบควำมรู้ตำมมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ “เพชรท่ำเหนือ” ขึ้น และเพิ่มระดับชั้นมัธยมศึกษำ ขึ้นในโครงกำรทดสอบควำมรู้ครั้งนี้ เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่ งในกำรสร้ำงให้ นั กเรียนเกิดควำมตระหนัก กระตุ้นตนเองให้เกิดกำรเตรียมควำมพร้อมทำง
วิชำกำรอย่ ำงต่อเนื่ อง เป็ นกำรพั ฒ นำปรับปรุง ศั กยภำพด้ ำนวิชำกำรทั้ งของนักเรียน ครูและโรงเรียน
รวมทั้งกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับในระดับมำตรฐำนสำกล และเพื่อเฉลิม
พระเกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ในวโรกำสทรงเจริญพระชนมำยุ ครบ ๖๕ พรรษำ
๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และภำษำอังกฤษ แก่ผู้เรียนในเขต
ภำคเหนือตอนล่ำงให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเต็มศักยภำพ
๒. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในวโรกำสเจริญพระชนมำยุครบ ๖๕ พรรษำ และเฉลิมพระเกียรติคุณ
ในพระอัจฉริยภำพที่ทรงเป็น “เจ้ำฟ้ำนักกำรศึกษำ” ของปวงชนชำวไทย
๖. เป้าประสงค์
๖.๑ ด้านคุณภาพ
๑) นักเรียนที่เข้ำร่วมกำรทดสอบควำมรู้ มีควำมพร้อมทำงวิชำกำร เกิดควำมรักและสนใจที่จะ
มุ่งเน้นศึกษำทำงด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และภำษำอังกฤษ ในระดับสูงขึ้นต่อไป
๒) เกิดบรรยำกำศในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้ำนวิชำกำร เจตคติที่มีต่อวิชำคณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ระหว่ำงนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้ทรงคุณวุฒิจำกมหำวิทยำลัย
๓) นักเรียน ครู บุคลำกร ผู้ปกครอง และประชำชน มีควำมสำนึกในพระกรุณำธิคุณ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
๖.๒ ด้านปริมาณ
๑) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ ที่เข้ำร่วมทดสอบควำมรู้
จำนวน ๑,๕๐๐ คน
๒) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ ที่เข้ำร่วมทดสอบควำมรู้
จำนวน ๑,๐๐๐ คน
๓) ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรโรงเรียนอุตรดิตถ์
จำนวน ๑๓๔ คน
๔) อำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
จำนวน
๖ คน
รายละเอียดในการสอบ
๑. เนื้อหำในกำรสอบ ทั้ง ๓ รำยวิชำ ออกข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำกสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละด้ำน ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ จำกคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ และ
อำจำรย์ จ ำกมหำวิท ยำลั ย รำชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ โดยมี เนื้ อ หำตำมมำตรฐำนกำรเรีย นรู้แ ละตั ว ชี้วั ด ตำม
หลั ก สู ต รแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน พุ ท ธศั ก รำช ๒๕๕๑ ในระดั บ ประถมศึ ก ษำ และระดั บ
มัธยมศึกษำ
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ กำรทดสอบควำมรู้ในระดับประถมศึกษำ ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษำอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖
๒.๒ กำรทดสอบควำมรู้ในระดับมัธยมศึกษำ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓
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๓. กำรรับสมัคร
๓.๑ สำมำรถสมัครทำง online จำกเว็บไซต์ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ www.utd.ac.th
๓.๒ ผู้สมัครกรอกข้อมูลลงในแบบสมัคร online พร้อมแนบมีเอกสำรรับรองกำรเป็น
นักเรียนจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำลงในแบบสมัคร
๓.๓ ผู้สมัครชำระค่ำสมัคร จำนวน ๑๐๐ บำท ตำมเลขบัญชีธนำคำรที่ระบุในแบบสมัคร
online เมื่อชำระค่ำสมัครแล้วให้แนบหลักฐำนกำรชำระเงินเข้ำในระบบก่อนเวลำ ๒๐.๐๐ น. ของวันที่
สมัคร
๓.๔ กำรสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำงโรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบครบถ้วน
แล้ว
๔. หลักเกณฑ์กำรให้รำงวัล
๔.๑ นักเรียนที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ โรงเรียน
อุตรดิตถ์จะทำเรื่องขอเข้ำเฝ้ำเพื่อรับพระรำชทำนจำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยตรง ในโอกำสที่ทรงประทำนอนุญำตต่อไป
๔.๒ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ ค ะแนนรวมรองอั น ดั บ ๑ และคะแนนรวมรองอั น ดั บ ๒ ระดั บ
ประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ โรงเรียนอุตรดิตถ์จะดำเนินกำรมอบรำงวัลให้ในกิจกรรมกรรมเปิด
บ้ำนวิชำกำร (Open House) ในวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔
๔.๓ นักเรียนที่มีผลกำรสอบผ่ำนเกณฑ์ คะแนน ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ในระดับประถมศึกษำ
และระดับมัธยมศึกษำ จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน
๔.๔ กรณีผลคะแนนรวมเท่ำกันโรงเรียนอุตรดิตถ์จะพิจำรณำจำกคะแนนวิชำคณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ตำมลำดับ หำกยังมีคะแนนเท่ำกันอีกจะพิจำรณำจำกลำดับที่สมัคร
๔.๕ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
๔.๖ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จะจัดลำดับที่ของนักเรียนแยกตำมรำยวิชำและรวมผลคะแนนของ
ทุกวิชำส่งไปที่โรงเรียนของผู้สมัครสอบ
ประเภทถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
๑. ถ้วยรำงวัลคะแนนรวมสูงสุด
- ระดับประถมศึกษำ
๑ รำงวัล
- ระดับมัธยมศึกษำ
๑ รำงวัล
๒. ถ้วยรำงวัลคะแนนรวมรองอันดับ ๑
- ระดับประถมศึกษำ
๑ รำงวัล
- ระดับมัธยมศึกษำ
๑ รำงวัล
๓. ถ้วยรำงวัลคะแนนรวมรองอันดับ ๒
- ระดับประถมศึกษำ
๑ รำงวัล
- ระดับมัธยมศึกษำ
๑ รำงวัล
๔. เกียรติบัตรรำงวัลผู้ผ่ำนเกณฑ์ คะแนนรวม ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
- ระดับประถมศึกษำ
ตำมจำนวนนักเรียนที่ทดสอบผ่ำน
- ระดับมัธยมศึกษำ
ตำมจำนวนนักเรียนที่ทดสอบผ่ำน
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงนักเรียนที่เข้ำร่วมกำรทดสอบ นักเรียนทุกคนได้รับ
ประสบกำรณ์ตรงในกำรฝึกทักษะ และกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งด้ำนควำมรู้และเจตคติที่มีต่อ
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และภำษำอังกฤษ และเห็นถึงประโยชน์ของวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และ
ภำษำอังกฤษ เกิดควำมสนใจต่อกำรพัฒนำตนเองสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรต่อไป
๒. โครงกำรทดสอบควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ “เพชรท่ำเหนือ” ได้รับควำมเชื่อถือจำก
นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนต่ำง ๆ และผู้เกี่ยวข้องว่ำเป็นกำรทดสอบควำมรู้ที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำง
กว้ำงขวำงและได้มำตรฐำน
๓. นักเรียน ครู บุคลำกร ผู้ปกครอง และประชำชน มีควำมสำนึกในพระกรุณำธิคุณ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

