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 วันที่ ๑ - ๙ เมษายน ๒๕๕๘ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดโครงการบรรพชานักเรียน

เตรียมทหาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา มหาราชา เป็นเวลา ๙ วัน ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต อ�าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มีข้าราชการ และนักเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๑๐๐ นาย โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระมุนี

นายก เจ้าอาวาสวดัต�าหนกัเจ้าคณะจงัหวดันครนายก ธรรมยุต เป็นพระอปัุชฌาย์ และ พระครูปิยสีลคุณ เจ้าอาวาสวดัป่าศรถีาวรนมิติ  

เป็นพระอาจารย์อบรมธรรม

โครงการบรรพชานักเรียนเตรียมทหาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา มหาราชา 
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ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมทหาร

 วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๖๓๐ พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู ้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการ 
ป้องกันประเทศ น�าคณะนายทหารระดับผู้บริหารโรงเรียนเตรียมทหาร ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จ�านวน ๖๑๐ รูป ณ ลานอเนกประสงค์  
กองบัญชาการกองทัพไทย ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดข้าราชการและนักเรียนเตรียมทหาร จ�านวน 
๑๐๔ นาย ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร 
ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 วนัที ่๓ เมษายน ๒๕๕๘ โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ จดัข้าราชการนกัเรยีน
เตรียมทหาร จ�านวน ๑๐๒ นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 
๒ เมษายน ๒๕๕๘

 วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมกับโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัจกัรยานชงิถ้วยพระราชทาน พลเอกหญงิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในงาน “เขาชะโงก 
เฉลมิพระเกยีรต ิ๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า จงัหวดันครนายก โดยมบีรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก
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วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย มุขพรหม รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

น�าก�าลังพลเข้าร่วมพิธีลาสิกขาของพระสงฆ์ และสามเณรนักเรียนเตรียมทหาร ในโครงการบรรพชานักเรียนเตรียมทหารเฉลิมพระเกียรติ 

๘๘ พรรษา มหาราชา จ�านวนรวม ๑๐๐ รูป ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต อ�าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีท�าบุญ พิธีสรงน�้าพระพุทธรูป และกิจกรรม

รดน�้าขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ โรงอาหารและประกอบอาหาร กองสนับสนุน โรงเรียนเตรียมทหาร

 วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐๐๐ กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดให้มีพิธีประดับ

เครื่องหมายชั้นการศึกษานักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๒ และเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา เครื่องหมายหัวหน้าตอน และ

เครือ่งหมายแสดงชัน้การยิงปืน ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ หอประชมุนวนครนิทร์ โดยม ีพลตร ีชนนิทร์ โตเลีย้ง ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนเตรยีมทหาร 

เป็นประธานในพิธีฯ

 วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ 

นวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจ�าปี 

การศึกษา ๒๕๕๘ (รอบสอง) ณ หอประชุมรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในการนี้ โรงเรียนเตรียมทหาร 

สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ ท�าการประชมุชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการท�าสญัญาเข้าเป็นนกัเรยีนเตรยีมทหาร ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๘ 

ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก จ�านวนรวม ๑,๒๐๐ คน
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วนัที ่๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แผนกจติวทิยาและแนะแนว ส่วนการศกึษา โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

จดัโครงการก้าวแรกในรัว้จกัรดาวให้แก่ นกัเรียนเตรียมทหาร ช้ันปีที ่๑ รุน่ที ่๕๙ เพือ่เตรยีมความพร้อมในการเตรยีมเป็นนกัเรยีนเตรยีมทหาร 

ตลอดจนพัฒนาทักษะการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม มีทัศนคติในการเข้าใจผู้อื่น มีความอดทน เสียสละ มีความรัก ความสามัคคี

ในหมู่คณะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคม สามารถจัดการกับปัญหาและความเครียดอย่างสร้างสรรค์ โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง  

ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธาน

 วนัที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ท�าสญัญามอบตวับคุคล 

พลเรือนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาติ รุน่ที ่๕๙ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๖๑๓ นาย ณ โรงอาหารและประกอบอาหาร จากนัน้เวลา ๑๓๓๐ พลตร ีชนินทร์ โตเลีย้ง  

ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๕๙ ณ หอประชุมนวนครินทร์

 วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะนักเรียนนายร้อยทหาร ประเทศสหรัฐฯ ROTC (The Reserve Officers Training Corps) 

เข้าพบ พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร

 วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗๐๐ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ  

เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ณ ศาล 

กรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์ภายในบรเิวณโรงเรยีนเตรยีมทหาร โดยม ีนาวาอากาศเอก ฉตัรชยั มขุพรหม รองผูบ้ญัชาการโรงเรียนเตรียมทหาร  

เป็นประธานในพิธีฯ
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วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙๐๐-๒๐๐๐ พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ ได้น�าข้าราชการ ครอบครัว และนักเรียนเตรียมทหาร ท�าพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดรางตะเคียน อ�าเภอบ้านนา 

จังหวัดนครนายก

วันที่ ๑ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ กองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ได้น�านักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒, ๓ จ�านวน ๖ นาย เข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม จ�านวน ๓ นาย คือ นาวาอากาศเอกหญิง สุธาสินี บุญวัฒน์,  

ร้อยเอกหญิง ณัฎฐิณี อยู ่ดี และเรือโทหญิง จุฑาดา วงษ์ระวี ผลการแข่งขัน นักเรียนเตรียมทหาร  

ธนวัฒน์ ทรัพย์โคกสูง ชั้นปีที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญทองแดง) 

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดให้มีกิจกรรม 

วันผู้ปกครองเยี่ยมนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๕๙) ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ บริเวณโรงอาหารและประกอบอาหาร 

กองสนับสนุน โรงเรียนเตรียมทหาร

 วนัที ่๕ - ๗ มถินุายน ๒๕๕๘ กองพยาบาล โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ได้น�าข้าราชการ และนักเรยีน

เตรียมทหาร จ�านวน ๑๒๐ นาย เดนิทางไปปฏบิตัธิรรมถวายในหลวง-ราชนิ ีตามโครงการโรงเรยีนเตรยีมทหาร ร่วมใจเป็นพลงัแผ่นดนิใน

การเอาชนะยาเสพติด ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พันเอก ภคเดชน์ มหัจฉริยวงศ์ ผู้อ�านวยการกองพยาบาล โรงเรียนเตรียมทหาร 

เป็นผู้อ�านวยการเดินทาง
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วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓๓๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเททองหล่อ 

“พระพุทธสิริโชติอาภา” ณ วัดเขาคอก อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในการนี้ นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย มุขพรหม รองผู้บัญชาการ

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมเฝ้า รับเสด็จ

 วันที่ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กองวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้

น�านักเรยีนเตรยีมทหาร ชัน้ปีที ่๒, ๓ จ�านวน ๗ นาย เข้าร่วมแข่งขนัคณติศาสตร์โอลมิปิกระดบัชาต ิครัง้ที ่๑๒ ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนอื กรงุเทพมหานคร โดยมอีาจารย์ผูค้วบคมุ จ�านวน ๓ นาย คอื พนัเอกหญงิ  

ปิยภรณ์ ธนานิธิศักดิ์, พันตรีหญิง วัชรารัสม์ิ ธ�ารงภัทรกิตต์ิ และ เรือโท ปกรณ์ อันติมานนท์  

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย

 วันที่ ๑๖ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๖๐๐ กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้น�า 

นักเรียนเตรียมทหาร ช้ันปีที่ ๓ (รุ่นที่ ๕๗) จ�านวน ๖๐๘ นาย เดินทางไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘  

เพื่อให้ข้าราชการ และนักเรียนเตรียมทหาร ได้เรียนรู้หลักการแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพื้นที่จริง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี โดยมี พันเอก ทฤษฎี คงชนะ ผู้บังคับการ 

กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้อ�านวยการเดินทาง ในการนี้ นาวาเอก สุพพัต ยุทธวงศ์ เสนาธิการโรงเรียนเตรียมทหาร  

เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ อีกด้วย
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 วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา 

๑๒๐๐ - ๑๗๐๐ โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนั

วิชาการป้องกันประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันกอล์ฟประเพณี โรงเรียนทหาร - 

ต�ารวจ และโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบัน

วิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ ๑๑๕ ณ  

สนามกอล์ฟเขาชะโงก โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า โดยม ีพลตร ี ชนินทร์ โตเลีย้ง 

ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนเตรยีมทหาร เป็นประธาน

จัดการแข่งขันฯ

 วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา 

๑๘๓๐ - ๒๑๐๐ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบัน

วิชาการป้องกันประเทศ จัดการบรรยายพิเศษ 

ให้กบันกัเรยีนเตรยีมทหาร ชัน้ปีที ่๑ (รุน่ที ่๕๙) 

เรื่อง “ปรัชญาและอุดมการณ์ของทหาร” 

โดยเรียนเชิญ พลโท สมหมาย วงษ์มาก  

อดีตที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย มาเป็น

วิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์  

โดยมี พันเอก รังพิรัชต์ แย้มเกษร ผู้อ�านวยการ 

กองวชิาทหาร โรงเรยีนเตรยีมทหารให้การต้อนรบั

 วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา 

๑๐๓๐ - ๑๘๓๐ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบัน

วิชาการป้องกันประเทศ จัดการแข่งม้าการกุศล 

ณ สนามม้าราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารายได้มาใช้

ประโยชน์ให้แก่โรงเรียนเตรียมทหาร โดยมี 

พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียน

เตรียมทหาร เป็นประธานจัดการแข่งขันฯ
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ปฏิทินการศึกษา เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  -  พิธีประดับเครื่องหมายจักรดาว 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  -  นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชมกิจการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  -  นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชมกิจการโรงเรียนนายเรือ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  -  พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน�้าฝนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  -  นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชมกิจการโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  -  ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร

    -  พิธีแต่งเครื่องแบบของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๕๙

๒๗ กรกฎาคม - ๓ สงิหาคม ๒๕๕๘ -  นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ สอบกลางภาคเรียนที่ ๑

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  -  นักเรยีนเตรยีมทหาร ชัน้ปีที ่๓ ชมกจิการโรงเรยีนนายเรอือากาศนวมินทกษตัรยิาธริาช

๔ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  -  นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ท�าโครงงาน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ -  โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  -  หยุดวันแม่แห่งชาติ

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  -  นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ ตอน ๑ - ๙ ทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ -  การแข่งขันว่ายน�้าโรงเรียนเตรียมทหารแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๔

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  -  นักเรยีนเตรยีมทหาร ชัน้ปีที ่๑ ตอน ๑๐ - ๑๘ ทศันศกึษา ณ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ -  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

๒๗ สงิหาคม - ๒ กนัยายน ๒๕๕๘  -  นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑

๗ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  -  นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ชมกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  -  นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑

จุลสารโรงเรียนเตรียมทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนเตรียมทหารให้แก่ศิษย์เก่าเตรียมทหาร  

ผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหาร และประชาชนทั่วไป 

จัดท�าโดย กองกจิการพลเรอืน โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ เลขที ่๙ หมู ่๑๐ ต�าบลศรกีะอาง อ�าเภอ

บ้านนา จังหวัดนครนายก ๒๖๑๑๐ www.facebook.com/afaps05


