
นักเรียน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ศ21102 ศ21102 ว21102 ส21202 แนะแนว ว21182 พ21103 สนทนาอังกฤษ

ครูวชัระ ครูวชัระ ครูเพญ็รัศมี ครูชัยวฒัน์ ครูที่ปรึกษา ครูสุจิตรา ครูวชัระ ครูจูเลีย

อ21102 ว21102 ว21102 ส21103 ท21102 ง21205 ง21205 เพิ่มเวลารู้ Hands

ครูประณาลี ครูเพญ็รัศมี ครูเพญ็รัศมี ครูชัยวฒัน์ ครูบญุเรียง ครูสวสัด์ิ ครูสวสัด์ิ

ง21207 ง21207 ค21102 ส21103 ชุมนุม วชิาเลือก วชิาเลือก ลูกเสือ/เนตรนารี

ครูสุจิตรา ครูสุจิตรา ครูชญานิน ครูชัยวฒัน์ ยุวกาชาด

ท21102 ส21103 ค21102 อ21102 สนทนาอังกฤษ รักษก์ารอ่าน เพิ่มเวลารู้ Health เพิ่มเวลารู้ Heart

ครูบญุเรียง ครูชัยวฒัน์ ครูชญานิน ครูประณาลี ครูจูเลีย ครูที่ปรึกษา

ค21102 ท21102 ธรรมศึกษา ง21102 อ21102 พ21104 ส21104 สาธารณประโยชน์

ครูชญานิน ครูบญุเรียง ครูสุจิตรา ครูประณาลี ครูวชัระ ครูชัยวฒัน์ ครูที่ปรึกษา

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/1

ศุกร์

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10



นักเรียน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ว21182 ส21103 ค21102 ว21102 แนะแนว สนทนาอังกฤษ ส21202 พ21103

ครูสุจิตรา ครูชัยวฒัน์ ครูชญานิน ครูเพญ็รัศมี ครูที่ปรึกษา ครูจูเลีย ครูชัยวฒัน์ ครูวชัระ

ส21103 ท21102 ศ21102 ศ21102 อ21102 ว21102 ว21102 เพิ่มเวลารู้ Hands

ครูชัยวฒัน์ ครูบญุเรียง ครูวชัระ ครูวชัระ ครูประณาลี ครูเพญ็รัศมี ครูเพญ็รัศมี

ท21102 ค21102 สนทนาอังกฤษ อ21102 ชุมนุม วชิาเลือก วชิาเลือก ลูกเสือ/เนตรนารี

ครูบญุเรียง ครูชญานิน ครูจูเลีย ครูประณาลี ยุวกาชาด

ง21102 ค21102 ง21205 ง21205 ส21103 พ21104 เพิ่มเวลารู้ Health เพิ่มเวลารู้ Heart

ครูสุจิตรา ครูชญานิน ครูสวสัด์ิ ครูสวสัด์ิ ครูชัยวฒัน์ ครูวชัระ

ง21207 ง21207 ธรรมศึกษา อ21102 รักษก์ารอ่าน ส21104 ท21102 สาธารณประโยชน์

ครูสุจิตรา ครูสุจิตรา ครูประณาลี ครูที่ปรึกษา ครูชัยวฒัน์ ครูบญุเรียง ครูที่ปรึกษา

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/2

ศุกร์

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10



นักเรียน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

สนทนาอังกฤษ ส22104 ว22102 อ22102 แนะแนว ท22102 วชิาเลือก วชิาเลือก

ครูจูเลีย ครูกมลพชัญ์ ครูมนัสพงษ์ ครูสุกัญญา ครูที่ปรึกษา ครูสุธดิา

ว22102 ว22102 ส22103 รักษก์ารอ่าน ง22102 ง22102 ศึกษาอิสระ เพิ่มเวลารู้ Hands

ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์ ครูชัยวฒัน์ ครูที่ปรึกษา ครูสุจิตรา ครูสุจิตรา

ศ22102 ศ22102 ค22102 อ22102 ชุมนุม ส22103 พ22103 ลูกเสือ/เนตรนารี

ครูประณาลี ครูประณาลี ครูภมูิพฒัน์ ครูสุกัญญา ครูชัยวฒัน์ ครูวชัระ ยุวกาชาด

ส22202 สนทนาอังกฤษ ค22102 ท22102 ง22205 ง22205 เพิ่มเวลารู้ Health เพิ่มเวลารู้ Heart

ครูชัยวฒัน์ ครูจูเลีย ครูภมูิพฒัน์ ครูสุธดิา ครูสวสัด์ิ ครูสวสัด์ิ

ค22102 ส22103 พ22104 ท22102 ศึกษาอิสระ อ22102 ศึกษาอิสระ สาธารณประโยชน์

ครูภมูิพฒัน์ ครูชัยวฒัน์ ครูวชัระ ครูสุธดิา ครูสุกัญญา ครูที่ปรึกษา

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2

ศุกร์

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10



นักเรียน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ว23102 ว23102 ศึกษาอิสระ อ23102 แนะแนว ส23104 ง23205 ง23205

ครูศรรัก ครูศรรัก ครูประณาลี ครูที่ปรึกษา ครูกมลพชัญ์ ครูสวสัด์ิ ครูสวสัด์ิ

ค23102 ส23202 ส23103 ว23102 สนทนาอังกฤษ ศึกษาอิสระ อ23102 เพิ่มเวลารู้ Hands

ครูธนัยากร ครูชัยวฒัน์ ครูกมลพชัญ์ ครูศรรัก ครูจูเลีย ครูประณาลี

ท23102 ค23102 ศ23102 ศ23102 ชุมนุม สนทนาอังกฤษ ส23103 ลูกเสือ/เนตรนารี

ครูสุธดิา ครูธนัยากร ครูสุธดิา ครูสุธดิา ครูจูเลีย ครูกมลพชัญ์ ยุวกาชาด

ท23102 ส23103 รักษก์ารอ่าน พ23104 วชิาเลือก วชิาเลือก เพิ่มเวลารู้ Health เพิ่มเวลารู้ Heart

ครูสุธดิา ครูกมลพชัญ์ ครูที่ปรึกษา ครูวชัระ

ท23102 ค23102 ง23102 ง23102 พ23103 อ23102 ศึกษาอิสระ สาธารณประโยชน์

ครูสุธดิา ครูธนัยากร ครูภมูิพฒัน์ ครูภมูิพฒัน์ ครูวชัระ ครูประณาลี ครูที่ปรึกษา

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3

ศุกร์

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10



นักเรียน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ค31202 สนทนาอังกฤษ ท31102 พ31102 แนะแนว อ31102 อ31202 ส31102

ครูธนัยากร ครูจูเลีย ครูสุธดิา ครูวชัระ ครูที่ปรึกษา ครูสุกัญญา ครูประณาลี ครูกมลพชัญ์

ท31102 ค31102 ว31242 ส31102 อ31102 ส30201 ง31104 สนทนาอังกฤษ

ครูสุธดิา ครูธนัยากร ครูศรรัก ครูกมลพชัญ์ ครูสุกัญญา ครูชัยวฒัน์ ครูจรุง ครูจูเลีย

ว31202 ว31202 ค31102 ศ31102 ชุมนุม ว31261 ว31261 ลูกเสือ/เนตรนารี

ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์ ครูธนัยากร ครูวชัระ ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์ ยุวกาชาด

ว31242 ว31242 ค31202 ศึกษาอิสระ ว30222 ว31282 ว31282 เพิ่มเวลารู้ Heart

ครูศรรัก ครูศรรัก ครูธนัยากร ครูเพญ็รัศมี ครูภมูิพฒัน์ ครูภมูิพฒัน์ 

ว31202 ว31202 อ31202 ค31202 ว30222 ว30222 รักษก์ารอ่าน สาธารณประโยชน์

ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์ ครูประณาลี ครูธนัยากร ครูเพญ็รัศมี ครูเพญ็รัศมี ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/1

ศุกร์

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10



นักเรียน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ค31202 สนทนาอังกฤษ ท31102 พ31102 แนะแนว อ31102 อ31202 ส31102

ครูธนัยากร ครูจูเลีย ครูสุธดิา ครูวชัระ ครูที่ปรึกษา ครูสุกัญญา ครูประณาลี ครูกมลพชัญ์

ท31102 ค31102 ศึกษาอิสระ ส31102 อ31102 ส30201 ง31104 สนทนาอังกฤษ

ครูสุธดิา ครูธนัยากร ครูกมลพชัญ์ ครูสุกัญญา ครูชัยวฒัน์ ครูจรุง ครูจูเลีย

ว30292 ว30292 ค31102 ศ31102 ชุมนุม ส31202 ศึกษาอิสระ ลูกเสือ/เนตรนารี

ครูเพญ็รัศมี ครูเพญ็รัศมี ครูธนัยากร ครูวชัระ ครูกมลพชัญ์ ยุวกาชาด

ส31202 ท31202 ค31202 ศึกษาอิสระ ศึกษาอิสระ ว31282 ว31282 เพิ่มเวลารู้ Heart

ครูกมลพชัญ์ ครูบญุเรียง ครูธนัยากร ครูภมูิพฒัน์ ครูภมูิพฒัน์ 

ง31202 ง31202 อ31202 ค31202 ท31202 ศึกษาอิสระ รักษก์ารอ่าน สาธารณประโยชน์

ครูสวสัด์ิ ครูสวสัด์ิ ครูประณาลี ครูธนัยากร ครูบญุเรียง ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/2

ศุกร์

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10



นักเรียน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ท32102 ค32202 ว30263 ว30263 แนะแนว ศ32102 ว32281 ว32281

ครูสุธดิา ครูธนัยากร ครูศรรัก ครูศรรัก ครูที่ปรึกษา ครูธนัยากร ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์

ส32103 ท32102 ค32102 สนทนาอังกฤษ ว30223 ว30223 อ32102 พ32102

ครูกมลพชัญ์ ครูสุธดิา ครูชญานิน ครูจูเลีย ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์ ครูสุกัญญา ครูวชัระ

ส32103 ส32204 ว30223 ศึกษาอิสระ ชุมนุม ศึกษาอิสระ อ32202 ลูกเสือ/เนตรนารี

ครูกมลพชัญ์ ครูชัยวฒัน์ ครูมนัสพงษ์ ครูประณาลี ยุวกาชาด

ค32202 ศึกษาอิสระ ว30263 ค32102 อ32102 ว30243 สนทนาอังกฤษ เพิ่มเวลารู้ Heart

ครูธนัยากร ครูศรรัก ครูชญานิน ครูสุกัญญา ครูเพญ็รัศมี ครูจูเลีย

ค32202 อ32202 ว30243 ว30243 ส32104 รักษก์ารอ่าน ศึกษาอิสระ สาธารณประโยชน์

ครูธนัยากร ครูประณาลี ครูเพญ็รัศมี ครูเพญ็รัศมี ครูกมลพชัญ์ ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5/1

ศุกร์

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10



นักเรียน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ท32102 ค32202 ง32203 ง32203 แนะแนว ศ32102 ท32202 ศึกษาอิสระ

ครูสุธดิา ครูธนัยากร ครูภมูิพฒัน์ ครูภมูิพฒัน์ ครูที่ปรึกษา ครูธนัยากร ครูสุธดิา

ส32103 ท32102 ค32102 สนทนาอังกฤษ ส32202 ศึกษาอิสระ อ32102 พ32102

ครูกมลพชัญ์ ครูสุธดิา ครูชญานิน ครูจูเลีย ครูชัยวฒัน์ ครูสุกัญญา ครูวชัระ

ส32103 ส32204 ง32202 ง32202 ชุมนุม ท32202 อ32202 ลูกเสือ/เนตรนารี

ครูกมลพชัญ์ ครูชัยวฒัน์ ครูสวสัด์ิ ครูสวสัด์ิ ครูสุธดิา ครูประณาลี ยุวกาชาด

ค32202 ว30202 ว30202 ค32102 อ32102 ศึกษาอิสระ สนทนาอังกฤษ เพิ่มเวลารู้ Heart

ครูธนัยากร ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์ ครูชญานิน ครูสุกัญญา ครูจูเลีย

ค32202 อ32202 ส32202 ศึกษาอิสระ ส32104 รักษก์ารอ่าน ศึกษาอิสระ สาธารณประโยชน์

ครูธนัยากร ครูประณาลี ครูชัยวฒัน์ ครูกมลพชัญ์ ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5/2

ศุกร์

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10



นักเรียน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ศึกษาอิสระ อ33202 ส33103 ค33102 แนะแนว รักษก์ารอ่าน ส33104 ศ33102

ครูสุกัญญา ครูกมลพชัญ์ ครูชญานิน ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูกมลพชัญ์ ครูประณาลี

อ33102 ค33102 ว30225 ว30225 พ33102 สนทนาอังกฤษ ว30265 ว30265

ครูสุกัญญา ครูชญานิน ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์ ครูวชัระ ครูจูเลีย ครูศรรัก ครูศรรัก

อ33102 ศึกษาอิสระ ว30245 สนทนาอังกฤษ ชุมนุม ค33202 ท33102 ลูกเสือ/เนตรนารี

ครูสุกัญญา ครูเพญ็รัศมี ครูจูเลีย ครูชญานิน ครูบญุเรียง ยุวกาชาด

ว30245 ว30245 ศึกษาอิสระ ว30225 ว32283 ว32283 เพิ่มเวลารู้ Health เพิ่มเวลารู้ Heart

ครูเพญ็รัศมี ครูเพญ็รัศมี ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์

ท33102 ค33202 ค33202 ส33103 ศึกษาอิสระ ว30265 อ33202 สาธารณประโยชน์

ครูบญุเรียง ครูชญานิน ครูชญานิน ครูกมลพชัญ์ ครูศรรัก ครูสุกัญญา ครูที่ปรึกษา

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/1

ศุกร์

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10



นักเรียน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ส33202 อ33202 ส33103 ค33102 แนะแนว รักษก์ารอ่าน ส33104 ศ33102

ครูชัยวฒัน์ ครูสุกัญญา ครูกมลพชัญ์ ครูชญานิน ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูกมลพชัญ์ ครูประณาลี

อ33102 ค33102 ง33202 ง33202 พ33102 สนทนาอังกฤษ ท33203 ส33202

ครูสุกัญญา ครูชญานิน ครูภมูิพฒัน์ ครูภมูิพฒัน์ ครูวชัระ ครูจูเลีย ครูบญุเรียง ครูชัยวฒัน์

อ33102 ว30204 ว30204 สนทนาอังกฤษ ชุมนุม ค33202 ท33102 ลูกเสือ/เนตรนารี

ครูสุกัญญา ครูศรรัก ครูศรรัก ครูจูเลีย ครูชญานิน ครูบญุเรียง ยุวกาชาด

ท33102 ค33202 ค33202 ส33103 ค33203 ท33203 อ33202 สาธารณประโยชน์

ครูบญุเรียง ครูชญานิน ครูชญานิน ครูกมลพชัญ์ ครูชญานิน/ครูธันยากร ครูบญุเรียง ครูสุกัญญา ครูที่ปรึกษา

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6/2

เรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สฎ. พนม เรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สฎ. พนม

ศุกร์

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10


