


คำ�พ่อสอน

“...การศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด  

ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดี  

แก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้น 

ก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้  

และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด...” 

 พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัล 

ณ    กระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔
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สาส์นจากประธานกรรมการบริหารสถาบันในเครืออักษรกรุ๊ป

“สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน”  
       ผมมีความยินดี และขอบคุณท่านผู้ปกครองที่เห็น

ความสำาคัญของการศึกษาของบุตรหลานและความไว้วางใจ

โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลา

เกือบ 50 ปี ที่ผม คณะผู้บริหาร และครูได้พัฒนา  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยความ 

มุ่งมั่น นำามาซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน เพื่อสมกับความไว้วางใจของท่าน 

ผู้ปกครอง และในปีการศึกษา 2556 โรงเรียน 

ในเครืออักษรกรุ๊ปยังคงยืดถือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อพัฒนาลูกหลานของเราต่อไป

ขอแสดงความยินดี
ดร. มัลลิกา  จันตะบุตร 

ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  

และคณาจารย์ที่ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น 

จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ขอแสดงความยินดี  
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พิธีมอบประกาศนียบัตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ  
โดยมีท่าน ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร  
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556  
มีนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. จำานวน 453 คน และ ปวส. จำานวน 401 คน
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สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ณ  E-TECH  

ปีการศึกษา 2555



คนดีศรอีักษร

ชนะเลิศอันดับที่ 1 
นายรัฐภูมิ ฤกษ์พินัย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจ 

กิจกรรม Young Entrepreneur Creation ปีการศึกษา 2555

ชนะเลิศอันดับที่ 1 

นายชาญณรงค์ โพธิ์ชนะจิต 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศการแข่งขัน กิจกรรมนักพูด A-TECH
นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดงในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
ประเภทโรงเรียนในระบบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ดังนี้  
น.ส.น้ำาทิพย์ อาจภูผา น.ส.แพรพลอย นานงที นายพุฒิพงศ์ กลิ่นเทศ  

นายชาญณรงค์ โพธิ์ชนะจิต นายธนวัณต์  มอนตานาริ   
น.ส.รุ่งอรุณ แม่นปืน น.ส. ณัฐกาณต์ ชิดเชื้อ น.ส.สมฤดี ชัยวังราช น.ส.รัชนี  แซ่จัง
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เหรียญทอง       30 เหรียญ
เหรียญเงิน    24 เหรียญ
เหรียญทองแดง    10 เหรียญ

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ณ  E-TECH  

ปีการศึกษา 2555

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 27 
      ประจำาปีการศึกษา 2555 กลุ่มภาคกลาง 
              ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี  
         เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556



คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้รับการคัดเลือกครูดีในดวงใจและครูผู้สอนด ี
ประจำาปีการศึกษา 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายไพบูลย์ ทองยอด, นายมีชัย จิตมั่น  นายไพรวัลย์ นพตะนา, นางวันวิสา โรจนบุญธรรม  
นายปัญญา อริยพุทธิวงศ์,  นายเนรมิตร ภักดี, นางสาวกาญจนาพร ชูธัญญะ,  นายรงษ์ เรืองวงษ์, นายกรวิทย์ พิริยะอรุณโรจน์
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ครูดีในดวงใจและครูผู้สอนดี

สร้างวินัยการออม น้อมนำาหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมได้รับรางวัล 4 ปีซ้อน 

ปีการศึกษา 2552 รางวัลชมเชย        
ปีการศึกษา 2553 รางวัลยอดเยี่ยม        
ปีการศึกษา 2554 รางวัลดีเด่น     
ปีการศึกษา 2555 รางวัลดีเด่น      



7

งานแถลงข่าว ๘๕ พรรษา พัทยาพอเพียง  
เปิดตัว “เพลงพัทยาพอเพียง” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีนายกเมืองพัทยา ศิลปินผู้ขับร้อง 
นายยืนยง โอภากุล แอ็ดคาราบาว และผู้บริหารเมืองพัทยา ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
เข้าร่วม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช
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คณะอาจารย์ประเทศอินเดีย เข้าเยี่ยมชม A-TECH
คณะอาจารย์และผู้ปกครองจากสถาบัน NIET (National Institute of Excellence Trainning) 

 จากประเทศอินเดีย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และแนะนำาการศึกษาต่อในหลักสูตรเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์
และภาษาอังกฤษ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
10 พฤษภาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา



อบรมการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพื่อการจัดทำาแผนการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาและบริหารธุรกิจ โดย ดร.สุรพงษ์ ศรีวินิจ  
เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

อบรม E-Learning 
คณะครู-อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาและอักษรบริหารธุรกิจ 
อบรมพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการนำานวัตกรรมการเรียนรู้ใช้ในการสอน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2556

      บรรยายพิเศษเรื่อง พัฒนาวิชาชีพครูสู่อาเซียน 
          โดย รองศาสตรจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  
โดยมีผู้บริหาร ครู-อาจารย์ โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556  

การทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
โดยวิทยากร ผศ.ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณผศ.ดร.สยาม แกมขุนทดอ.ดร.วีระ สุภะ    
 จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีผู้บริหาร ครู  
จากสถาบันการศึกษาในเครืออักษรกรุ๊ป ณ หอประชุมวิทยาลัยๆ เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556
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      บรรยายพิเศษเรื่อง พัฒนาวิชาชีพครูสู่อาเซียน 
          โดย รองศาสตรจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  
โดยมีผู้บริหาร ครู-อาจารย์ โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556  

ประชุม การดำาเนินงานระบบ E-Audit  
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

ประชุมสัมนาผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานกองทุน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมนาผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานกองทุน ประจำาสถานศึกษา 
เพื่อรับฟังแนวทางการดำาเนินงานกองทุนฯ ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

สช.จัดปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีนรุ่นที่ ๑๒  
ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ ถนนวิทยุ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

โครงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 4   
กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร 7-8 พฤษภาคม 2556 
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วันวิชาการ A-TECH FAIR  
นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษา  จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้นำาเสนอ นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ 
ของแต่ละสาขาวิชาได้จัดทำาขึ้น และยังมีบริษัทต่างๆที่ให้ความสนใจในการจัดงานครั้งนี ้
 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
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สรุปผลงานโครงการวิชาชีพ นักศึกษา 
แผนกช่างยนต์ 59 ผลงาน 
แผนกไฟฟ้า  25 ผลงาน 
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 20 ผลงาน 

 
แผนกบัญชี 60 ผลงาน             แผนกคอมพิวเตอร์ 62 ผลงาน    
แผนกการขาย  6 ผลงาน 
แผนกการตลาด 20 ผลงาน 



A-TECH Happy New Year 2013 
“ตุ๊กกี้โชว์” 21 ธันวาคม 2555
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แผนกบัญชี 60 ผลงาน             แผนกคอมพิวเตอร์ 62 ผลงาน    
แผนกการขาย  6 ผลงาน 
แผนกการตลาด 20 ผลงาน 



A-TECH GAME 2012
เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา ความสามัคคีในหมู่คณะ               
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 12-14 ธันวาคม 2555

12

พิธีอันเชิญพระพุทธรูปประจำาสถาบัน 
 

คณะครูอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันถวายราชสดุด ี
 แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  

โดยนิมนฑ์ พระวัดบุญกาญจนาราม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555

อักษรสาร 2012
12

ตรวจประเมินภายในสถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2555  

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา



A-TECH GAME 2012

12

พิธีอันเชิญพระพุทธรูปประจำาสถาบัน 
 

พระมหากรุณาเทคโนโลยีอักษรพัทยา  
ประดิษฐาน บริเวรหน้าอาคารช่างอุตสาหกรรม  

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555

คณะครูอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันถวายราชสดุด ี
 แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  

โดยนิมนฑ์ พระวัดบุญกาญจนาราม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555

กิจกรรมวันพ่อ  
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ตรวจประเมินภายในสถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2555  

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา



  “โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการทางการตลาด”  
เรื่อง Professtional Teamwork  

โดย อาจารย์ ชรินทร์ สังข์ทอง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

แผนกช่างยนต์ จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชน  
ให้ความรู้ในการดูแลรถจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำามันเครื่อง  
ณ ลานจอดรถโครงการเคหะชุมชนพัทยา 
โดยร่วมกับ บริษัทมิตรยนต์พัทยา จำากัด 
 ถนนเทพประสิทธิ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555

14
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นำ า เ ส น อ น วั ต ก ร ร ม  
แผนกช่างอุตสาหกรรม เพื่อนำาเสนอนวัตกรรมและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม ให้ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบัน 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555

บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสถานศึกษา 
                แผนกช่างยนต์จัดโครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสถานศึกษา  

      ให้ความรู้เกี่ยวกับ การดูแลรถจักรยานยนต์เบื้องต้นให้กับน้องๆ  
ณ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 18 ธันวาคม 2555



  “โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการทางการตลาด”  
เรื่อง Professtional Teamwork  

โดย อาจารย์ ชรินทร์ สังข์ทอง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

แผนกการบัญชีจัด“โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพต่อสถานศึกษา”  
โดยมีกิจกรรม 4 กิจกรรม
 1.กิจกรรม การจัดทำาบัญชีครัวเรือน   2.กิจกรรมจัดบอร์ด  3.กิจกรรมศิลปะการพับกระดาษ        
 4.กิจกรรมนันทนาการ ณ โรงเรียนวัดนาจอมเทียน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556

แผนกการขายและการตลาดร่วมมือกับ บริษัท สยามแมคโคร จำากัด(มหาชน)
แผนกการขายและการตลาดเข้าร่วมโครงการมิตรแท้โชว์ห่วย  
กิจกรรมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นในเขตพัทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
      เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 
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แผนกการโรงแรมจัดโครงการบริการวิชาชีพต่อชุมชนและองค์กร  

 เมื่อวันที่ 15,23,24 กุมภาพันธ์ 2556 

“อบรมศิลปะการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ”

“สังเวียนสู่ความสำาเร็จชีวิตการทำางาน”

“แนวโน้มการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเพื่อรองรับอาเซียน”
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แผนกช่างยนต์ร่วมกับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด 
                                          บริษัท มิตรยนต์พัทยา จำากัด                 

จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ)  

      เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

แผนกสามัญจัดโครงการอบรมความรู้ตามสาขาวิชาชีพ 
เรื่อง กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำา 
โดยวิทยากร คุณเสถียรพงษ์ คำานนท์  
สำานักกฎหมายนายเสถียรพงษ์ คำานนท ์

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 
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โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
ให้นักศึกษาได้รู้วิธีป้องกันอัคคีภัยและปฎิบัติตนเมื่อเกิดเหตุได้อย่างถูกวิธ ี
โดยร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมืองพัทยา   เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556



    กิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี  

          กิจกรรม Happyday  

18

 ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.2 โดยมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังน้ี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556
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               เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีความกล้าแสดงออกทางด้านดนตรี การร้องเพลง  
  เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุข 

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน  
   เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา การอยู่ร่วมกันในสังคมให้รู้จักรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตย์  
       ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  
          เมื่อวันที่  5 - 8 มีนาคม 2556

แผนกช่างยนต์ศึกษาดูงาน 
บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์(ประเทศไทย)จำากัด  เมื่อวันที่ 22 และ 29 มกราคม 2556



          กิจกรรม Happyday  

แผนกบัญชีนำานักศึกษาดูงาน  
ในด้านการทำางาน การบริหารขององค์กรเพื่อให้นักศึกษา 
ได้เห็นการปฎิบัติงานจริงเพิ่มทักษะจากการเรียนในห้องเรียน  
ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
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กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน  
   เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา การอยู่ร่วมกันในสังคมให้รู้จักรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตย์  
       ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  
          เมื่อวันที่  5 - 8 มีนาคม 2556

แผนกช่างยนต์ศึกษาดูงาน 
บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์(ประเทศไทย)จำากัด  เมื่อวันที่ 22 และ 29 มกราคม 2556

           
“ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ” 

ณ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด  
นิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard Industrail 

Estate(Rarong)  
17-19 ธันวาคม 2555

แผนกบัญชี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  
เพื่อให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษา มีความรักและสามัคค ี
ในหมู่คณะ เห็นคุณค่าของตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อื่น   
ณ บ้านไร่ไววา รีสอร์ท   จังหวัดนครราชสีมา  
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 
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โรงเรียนอักษรศึกษา

จัดการศึกษาระดับ เตรียมอนุบาล , อนุบาล , ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาตอนต้น

โทร. 0-3842-8938, 083-6874019

 

โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ (โรงเรียนพระราชทานปี 2554)

จัดการศึกษาระดับ เตรียมอนุบาล , อนุบาล , ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาตอนต้น   

 โทร. 0-3841-2118 โทรสาร. 0-3841-2118

 

 

โรงเรียนอักษรพัทยา (โรงเรียนพระราชทานปี 2551)

จัดการศึกษาระดับ เตรียมอนุบาล , อนุบาล , ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาตอนต้น   

 โทร. 0-3837-4531 โทรสาร. 0-3837-4532 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)

จัดการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา ปวช. และ ปวส. 

ภาคเช้า และ ภาคสมทบ

 โทร.0-3830-0164-5  โทรสาร 0-3830-0626 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

จัดการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา ปวช. และ ปวส.  

ภาคเช้า และ ภาคสมทบ

โทร. 0-3860-4741 โทรสาร. 0-3860-4742 

                                 http://a-tech.aksorn.ac.th/


