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“การส ารวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส คร้ังที่ 4/2564” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การส ารวจคะแนนนิยม
ทางการเมือง รายไตรมาส คร้ังที่ 4/2564” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 15-21 ธันวำคม 2564 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 2,504 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับกำรส ำรวจคะแนนนิยมทำงกำรเมือง กำรส ำรวจอำศัย                    
กำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย 
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงบุคคลท่ีประชำชนจะสนับสนุนให้เป็นนำยกรัฐมนตรีในวนัน้ี พบว่ำ อนัดับ 1 ร้อยละ 36.54 ระบุว่ำ ยังหาคนที่
เหมาะสมไม่ได้ อนัดับ 2 ร้อยละ 16.93 ระบุว่ำเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพรำะ เป็นคนมีควำมเด็ดขำดในกำรตัดสินใจ บริหำรงำนดี 
นโยบำยช่วยเหลือประชำชนไดจ้ริง อนัดบั 3 ร้อยละ 10.74 ระบุว่ำเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพรำะ เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง  
มีแนวคิดและอุดมกำรณ์ในกำรพฒันำประเทศ อนัดบั 4 ร้อยละ 10.55 ระบุว่ำเป็น น.ส. แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพ่ือไทย) เพรำะ 
ตอ้งกำรเปิดโอกำสให้คนรุ่นใหม่เขำ้มำบริหำรประเทศ อนัดบั 5 ร้อยละ 5.51 ระบุว่ำเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ (พรรคไทยสร้างไทย) 
เพรำะ เป็นคนเก่ง พูดจริง ท ำจริง มีประสบกำรณ์ดำ้นกำรบริหำร อนัดบั 6 ร้อยละ 4.83 ระบุว่ำเป็น พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรี 
รวมไทย) เพรำะ เป็นคนเก่ง กลำ้พูด กลำ้ท ำ ตรงไปตรงมำ มีอุดมกำรณ์ในกำรท ำงำน อนัดบั 7 ร้อยละ 4.35 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อนัดบั 8  
ร้อยละ 2.36 ระบุว่ำเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) เพรำะ เป็นคนมีวิสัยทศัน์ในกำรท ำงำน  มีควำมเช่ียวชำญดำ้นเศรษฐกิจ อนัดบั 9  
ร้อยละ 2.24 ระบุว่ำเป็น นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพ่ือไทย) เพรำะ เป็นคนท่ีมีควำมสำมำรถหลำกหลำย มีภำวะผูน้ ำ ช่ืนชอบในนโยบำย 
ของพรรคเพื่อไทย อันดับ 10 ร้อยละ 1.84 ระบุว่ำเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพรำะ เป็นคนซ่ือสัตย ์บริหำรงำน 
อย่ำงตรงไปตรงมำ และร้อยละ 4.11 ระบุอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) น.ส. กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) 
นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) นพ.วรงค์  
เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร นายเทวัญ  
ลิปตพลัลภ (พรรคชาติพฒันา) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ นายชวน หลีกภัย และ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 

และเม่ือเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจคะแนนนิยมทำงกำรเมือง รำยไตรมำส คร้ังท่ี 3/64 เดือนกันยำยน 2564 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ                       
พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ นำยพิธำ ล้ิมเจริญรัตน์ (พรรคกำ้วไกล) คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพนัธ์ุ (พรรคไทยสร้ำงไทย) พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์    
เตมียเวส  (พรรคเสรีรวมไทย) และนำยกรณ์ จำติกวณิช (พรรคกล้ำ) มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู ้ท่ีระบุ ว่ำ ยงัหำคนท่ีเหมำะสมไม่ได ้ 
และนำยจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ ์(พรรคประชำธิปัตย)์ มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงพรรคกำรเมืองท่ีประชำชนจะสนับสนุนในวนัน้ี พบว่ำ อนัดับ 1 ร้อยละ 37.14 ระบุว่ำ ไม่สนับสนุนพรรคกำรเมือง      
ใดเลย อนัดบั 2 ร้อยละ 23.52 ระบุว่ำ พรรคเพื่อไทย อนัดบั 3 ร้อยละ 13.18 ระบุว่ำ พรรคกำ้วไกล อนัดบั 4 ร้อยละ 8.99 ระบุว่ำ พรรคพลงัประชำรัฐ 
อนัดบั 5 ร้อยละ 7.15 ระบุว่ำ พรรคประชำธิปัตย ์อนัดบั 6 ร้อยละ 2.43 ระบุว่ำ พรรคเสรีรวมไทย อนัดบั 7 ร้อยละ 1.60 ระบุว่ำ พรรคไทยสร้ำงไทย 
อนัดบั 8 ร้อยละ 1.56 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อนัดบั 9 ร้อยละ 1.32 ระบุว่ำ พรรคภูมิใจไทย อนัดบั 10 ร้อยละ 1.08 ระบุว่ำ พรรคกลำ้ และร้อยละ 
2.03 ระบุอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ พรรคชำติไทยพฒันำ พรรคไทยภกัดี พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคชำติพฒันำ พรรคประชำชำติ และพรรคเพือ่ชำติ 

และเม่ือเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจคะแนนนิยมทำงกำรเมือง รำยไตรมำส คร้ังท่ี 3/64 เดือนกันยำยน 2564 พบว่ำ ผู ้ท่ีระบุ ว่ำ  
พรรคก้ำวไกล พรรคพลงัประชำรัฐ พรรคประชำธิปัตย ์พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทยสร้ำงไทย และพรรคกลำ้ มีสัดส่วนลดลง ในขณะผูท่ี้ 
ระบุว่ำ ไม่สนบัสนุนพรรคกำรเมืองใดเลย พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น  

 
 
 

 

วันอาทิตย์ท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.78 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.80 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     

และภำคกลำง ร้อยละ 18.29 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.59 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.54 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 49.00 เป็นเพศชำย ร้อยละ 50.92 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก  

ตวัอย่ำงร้อยละ 6.51 มีอำย ุ18-25 ปี ร้อยละ 14.70 มีอำยุ 26-35 ปี ร้อยละ 20.21 มีอำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 31.19 มีอำยุ 46-59 ปี และร้อยละ 
27.39 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำงร้อยละ 94.89 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.15 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.48 นบัถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ 
และไม่ระบุศำสนำ ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั ตวัอย่ำงร้อยละ 23.64 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.33 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.55 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่ 
และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 32.47 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 33.79 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.11                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 21.92 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.95 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.76 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 7.83 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.86 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 21.64
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจส่วนตัว/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.62 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.81 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/         
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 22.64 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.72 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.88 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 21.73 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 23.24 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.52 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.99 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.59 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 5.35             
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 10.58 ไม่ระบุรำยได ้
 

1. วันนีท่้านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี 

อนัดับ บุคคลท่ีประชาชนจะสนบัสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี ้

ร้อยละ 
คะแนนนิยม
รายไตรมาส 
คร้ังที่ 4/64 
(ธ.ค. 64) 

คะแนนนิยม
รายไตรมาส 
คร้ังที่ 3/64 
(ก.ย. 64) 

คะแนนนิยม
รายไตรมาส 
คร้ังที่ 2/64 
(มิ.ย. 64) 

คะแนนนิยม
รายไตรมาส 
คร้ังที่ 1/64 
(มี.ค. 64) 

1 ยงัหำคนท่ีเหมำะสมไม่ได ้ 36.54 32.61 37.65 30.10 
2 พลเอกประยุท ธ์  จันท ร์โอชำ เพรำะ เป็นคนมีควำมเด็ดขำดใน 

กำรตดัสินใจ บริหำรงำนดี นโยบำยช่วยเหลือประชำชนไดจ้ริง 
16.93 17.54 19.32 28.79 

3 นำยพิธำ ล้ิมเจริญรัตน์ (พรรคกำ้วไกล) เพรำะ เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง  
มีแนวคิดและอุดมกำรณ์ในกำรพฒันำประเทศ 

10.74 11.05 5.45 6.26 

4 น.ส. แพทองธำร (อุ๊งอ๊ิงค)์ ชินวตัร (พรรคเพื่อไทย) เพรำะ ตอ้งกำรเปิด
โอกำสให้คนรุ่นใหม่เขำ้มำบริหำรประเทศ 

10.55 - - - 

5 คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพนัธ์ุ (พรรคไทยสร้ำงไทย) เพรำะ เป็นคนเก่ง 
พูดจริง ท ำจริง มีประสบกำรณ์ดำ้นกำรบริหำร 

5.51 11.15 13.64 12.09 

6 พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  (พรรคเสรีรวมไทย) เพรำะ เป็นคนเก่ง  
กลำ้พูด กลำ้ท ำ ตรงไปตรงมำ มีอุดมกำรณ์ในกำรท ำงำน 

4.83 9.07 8.71 8.72 

7 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 4.35 7.48 2.15 3.25 
8 นำยกรณ์ จำติกวณิช (พรรคกลำ้) เพรำะ เป็นคนมีวิสัยทศัน์ในกำรท ำงำน 

มีควำมเช่ียวชำญดำ้นเศรษฐกิจ 
2.36 2.58 3.62 2.70 

9 นพ. ชลน่ำน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพรำะ เป็นคนท่ีมีควำมสำมำรถ
หลำกหลำย มีภำวะผูน้ ำ ช่ืนชอบในนโยบำยของพรรคเพื่อไทย 

2.24 - - - 

10 นำยจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ์ (พรรคประชำธิปัตย)์ เพรำะ เป็นคนซ่ือสัตย์
บริหำรงำนอยำ่งตรงไปตรงมำ 

1.84 1.54 1.47 0.99 

 อ่ืน ๆ ได้แก่ นำยอนุทิน ชำญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) น.ส. กัญจนำ  
ศิลปอำชำ (พรรคชำติไทยพฒันำ) นำยม่ิงขวญั แสงสุวรรณ์ (พรรค
เศรษฐกิจใหม่) นำยชชัชำติ สิทธิพนัธ์ุ พลเอกประวิตร วงษสุ์วรรณ 
(พรรคพลังประชำรัฐ) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี)  
นำยวันมูหะมัดนอร์ มะทำ  (พรรคประชำชำติ) นำยอภิสิท ธ์ิ  
เวชชำชีวะ นำยณรงค์ศักด์ิ โอสถธนำกร นำยเทวญั  ลิปตพัลลภ 
(พรรคชำติพฒันำ) นำยสุชัชวีร์ สุวรรณสวสัด์ิ นำยชวน หลีกภัย 
และ ดร.อำทิตย ์อุไรรัตน์    

4.11 6.98 7.99 7.10 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
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2. วันนีท่้านสนับสนุนพรรคการเมืองใด 

อันดับ พรรคการเมืองท่ีประชาชนจะสนบัสนุนในวันนี ้

ร้อยละ 
คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
คร้ังที่ 4/64 
(ธ.ค. 64) 

คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
คร้ังที่ 3/64 
(ก.ย. 64) 

คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
คร้ังที่ 2/64 
(มิ.ย. 64) 

คะแนน
นิยมราย
ไตรมาส 
คร้ังที่ 1/64 
(มี.ค. 64) 

1 ไม่สนบัสนุนพรรคกำรเมืองใดเลย 37.14 30.82 32.68 29.82 
2 พรรคเพื่อไทย 23.52 22.50 19.48 22.13 
3 พรรคกำ้วไกล 13.18 15.11 14.51 13.48 
4 พรรคพลงัประชำรัฐ 8.99 9.51 10.70 16.65 
5 พรรคประชำธิปัตย ์ 7.15 7.78 9.54 7.10 
6 พรรคเสรีรวมไทย 2.43 2.68 2.90 3.81 
7 พรรคไทยสร้ำงไทย 1.60 1.93 2.47 - 
8 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.56 4.86 0.68 0.63 
9 พรรคภูมิใจไทย 1.32 1.14 2.43 3.25 
10 พรรคกลำ้ 1.08 1.39 1.71 0.71 
 อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พรรคชำติไทยพฒันำ พรรคไทยภกัดี พรรคเศรษฐกิจใหม่ 

พรรคชำติพฒันำ พรรคประชำชำติ และพรรคเพื่อชำติ 
2.03 2.28 2.90 2.42 

 รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 220 8.78 
ปริมณฑลและภำคกลำง 646 25.80 
ภำคเหนือ 458 18.29 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 841 33.59 
ภำคใต ้ 339 13.54 

รวม   2,504  100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 1,227 49.00 
หญิง 1,275 50.92 
เพศทำงเลือก 2 0.08 

รวม   2,504  100.00 

 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 163 6.51 
26-35 ปี 368 14.70 
36-45 ปี 506 20.21 
46-59 ปี 781 31.19 
60 ปีขึ้นไป 686 27.39 

รวม   2,504  100.00 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 2,376 94.89 
อิสลำม 104 4.15 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.48 
ไม่ระบ ุ 12 0.48 

รวม   2,504  100.00 

 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 592 23.64 
สมรส 1,811 72.33 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 89 3.55 
ไม่ระบ ุ 12 0.48 

รวม   2,504  100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 813 32.47 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 846 33.79 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 178 7.11 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 549 21.92 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 99 3.95 
ไม่ระบ ุ 19 0.76 

รวม   2,504  100.00 

 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 196 7.83 
พนกังำนเอกชน 347 13.86 
เจำ้ของธุรกิจส่วนตวั/อำชีพอิสระ 542 21.64 
เกษตรกร/ประมง 366 14.62 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 396 15.81 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 567 22.64 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 68 2.72 
ไม่ระบ ุ 22 0.88 

รวม   2,504  100.00 

 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 544 21.73 
ไม่เกิน 10,000 บำท 582 23.24 
10,001-20,000 บำท 614 24.52 
20,001-30,000 บำท 250 9.99 
30,001-40,000 บำท 115 4.59 
40,001 บำทขึ้นไป  134 5.35 
ไม่ระบ ุ 265 10.58 

รวม   2,504  100.00 
 
  

 


