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1. คุณสมบัติของผู้เข้าพักในหอพัก  
 1.1 นักศึกษาชาย - หญิง ชั้นปีที่ 1 มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักทุกคน  
 1.2 นักศึกษาชาย - หญิง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
  1.2.1 เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 
  1.2.2 มีความประพฤติดี เรียบร้อย  
  1.2.3 ไม่เป็นผู้กระท าผิดกฎ ระเบียบของหอพัก สถาบันพระบรมราชชนก  
 1.3 เป็นผู้ที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยและฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พิจารณา
              เห็นสมควรให้เข้าพัก 
 

2. ขั้นตอนการจองหอพัก 
 2.1 นักศึกษาทุกหลักสูตร ชั้นปีที่ 2,3,4 ต้องท าการ Log in ด้วย E-mail ของวิทยาลัยฯ 
       (@scphc.ac.th) โดยสามารถคลิก link ระบบการจองหอพักได้ที่หน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัย 
 2.2 เลือกหอพักท่ีต้องการเข้าพัก 
 2.3 กรอก รหัสนักศึกษา, ชื่อ-นามสกุล, หลักสูตร, ชั้นปี, ห้องพัก (กรุณาเลือกห้องท่ีต้องการจอง) 
 2.4 กดส่งเพ่ือท าการจองหอพัก (นักศึกษาจะได้รับ E-mail เพ่ือยืนยันและลิงค์เพ่ือท าการแก้ไขการ
      จองใหม่) 
 2.5 นักศึกษาสามารถแก้ไขการจองได้ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 
 โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จะจัดหอพักไว้ให้ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกคน 
ซึ่งหากนักศึกษาไม่ต้องการพักหอพักในวิทยาลัยสามารถแจ้งความจ านงค์เพ่ือขอพักหอพักภายนอกได้ที่ฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ วิทยาลัยไม่ได้บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องพักในวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 , 3, 4 
จะมีการเปิดระบบการจองหอพักทุกปี ประมาณเดือนพฤษภาคม (หรือก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 เดือน) ก่อน
การเปิดภาคการศึกษาที่ 1  
 

3. จ านวนอาคารหอพักนักศึกษา 
 3.1. หอพักหญิง 1 จ านวน 53 ห้อง พักห้องละ 4 คน ห้องน้ ารวม 
 3.2. หอพักหญิง 2 จ านวน 24 ห้อง พักห้องละ  4 คน ห้องน้ ารวม 
 3.3. หอพักหญิง 3  จ านวน 12 ห้อง พักห้องละ 4 คน และ 1 ห้อง พักได้ 16 คน ห้องน้ ารวม 
 3.4. หอพักชาย 4   จ านวน 13 ห้อง พักห้องละ 4 คน ห้องน้ ารวม 
 3.5. หอพักชาย 5   จ านวน 12 ห้อง พักห้องละ 4 คน ห้องน้ ารวม 
 3.6. หอพักอาคารตึก 10 ชั้น ชั้น 7 หญิง จ านวน 8 ห้อง พักห้องละ 4 คน ห้องน้ ารวม 
 3.7. หอพักอาคารตึก 10 ชั้น ชั้น 8 หญิง จ านวน 6 ห้อง พักห้องละ 4 คน ห้องน้ ารวม 
 3.8. หอพักอาคารตึก 10 ชั้น ชั้น 9 หญิง จ านวน 6 ห้อง พักห้องละ 4 คน ห้องน้ ารวม 
 3.9. หอพักอาคารตึก 10 ชั้น ชั้น 10 หญิง จ านวน 8 ห้อง พักห้องละ 4 คน ห้องน้ ารวม 
 

4. การให้บริการแจ้งซ่อมแซม  
 ในระหว่างการพักอาศัย หากมีวัสดุ-ครุภัณฑ์ภายในห้องพักช ารุดเสียหาย ให้เขียนใบแจ้งซ่อมซึ่งมีจัดไว้
ให้ที่หอพัก แล้วส่งให้กับแม่บ้านหอพักเพ่ือน ามาส่งงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้งให้ช่างมาซ่อมแซม
ให้ เมื่อช่างได้รับข้อมูลแล้วจะด าเนินการซ่อมแซมตามรายละเอียดที่แจ้งทั้งนี้ จะต้องเป็นการซ่อมแซมที่เกิดจาก



2 
 
การช ารุดตามสภาพของสิ่งของ หากเป็นการซ่อมแซมที่เกิดจากการกระท าของนักศึกษาเอง นักศึกษาอาจจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามราคาที่ช่างวิทยาลัยประเมิน 
 

5. การให้บริการสัญญาณ  Internet Wi-Fi 
 ในหอพักนักศึกษาทุกหอมีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ในบริเวณหอพักนักศึกษา ใช้รหัสนักศึกษา
เป็น Username และ Password การออกรหัส และ Password ด าเนินการโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยบริการของวิทยาลัย 
 

6. การให้บริการไปรษณียภัณฑ์ 
 การรับฝาก จดหมายและพัสดุ และบริการทุกประเภท ของไปรษณีย์ไทย  วิทยาลัยจะลงรับไว้ที่งานสาร
บรรณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตึกอ านวยการ ชั้น 1 นักศึกษาสามารถน าหลักฐานบัตรประจ าตัวไปเซ็นรับได้ที่งานสาร
บรรณ ในวันและเวลาราชการ ส่วนบริษัทขนส่งเอกชนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากไปรษณียไทย วิทยาลัยจะไม่
รับผิดชอบรับฝากสิ่งของ นักศึกษาต้องติดต่อขนส่งเอกชนเพื่อนัดรับสิ่งของด้วยตนเองเท่านั้น 
 
 

7. การให้บริการเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการต่างๆในหอพัก 
 หอพักมีเครื่องท าน้ าเย็น หอพักละ 1-2 เครื่อง กาน้ าร้อน ชั้นละ 1 อัน  เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
กล่องยา/กระเป๋ายาปฐมพยาบาลและยาสามัญประจ าบ้าน  หอพักละ 1 ชุด เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก 
ประกอบด้วย  เตียงขนาด 3.5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ คนละ 1 ชุด ส าหรับให้บริการนักศึกษา 
 

8.  ระบบรักษาความปลอดภัยของหอพักนักศึกษา 
 หอพักมีก าหนดเวลาในการเปิด- ปิด หอพัก ระหว่างเวลา 05.30 – 21.00 น. และประตูทางเข้ามี
ระบบสแกนลายนิ้วมือ  เพ่ือป้องกันบุคคลภายนอกเข้าไปในหอพัก พร้อมกล้องวรจรปิดด้านหน้าหอพักทุกหอ 
และภายในหอพักทุกชั้น ชั้นละ 1 ตัว โดยอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ เป็นผู้ดูแลความปลอดภัยผ่าน
โทรศัพท์มือถือแบบเรียลไทม์ และ กล้องวงจรปิดอ่ืนๆภายนอกหอพัก โดยรอบวิทยาลัยโดยฝ่ายสารสนเทศและ
วิทยบริการ และฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้ดูแล 
 

๙. สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่นักศึกษาต้องจัดเตรียมมาเข้าหอพัก 
 9.1 เครื่องใช้ประจ าตัว (รายการเครื่องใช้ที่นักศึกษาต้องน ามาเอง)     

 9.1.1 นักศึกษาชายทุกหลักสูตร      
  - เสื้อเชิ้ตแขนสั้น หรือแขนยาว สีขาวไม่มีลวดลาย  

  - กางเกงขายาวสีด าทรงกระบอก ขายาวถึงตาตุ่ม (ห้ามใช้ผ้ายีนส์)   
  - รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า, ถุงเท้าสีด า     
  
  - รองเท้ากีฬาสีขาว ไม่มีลวดลาย (ห้ามใส่สีอ่ืน) ,รองเท้าฟองน้ า  
  - ชุดล าลอง (กางเกงวอร์ม+เสื้อยืด) 
  - ที่นอนขนาด 3x6 ฟุต, ผ้าห่มนอน, ผ้าปูที่นอน, หมอน, ปลอกหมอน 

 - ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตวั, สบู่, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, ไม้แขวนเสื้อ, ถังน้ า, สมุด-
   ปากกา, ดินสอ, กุญแจล็อคตู้, จาน, ชาม, ช้อน, แก้วน้ า  



3 
 

  9.1.2 นักศึกษาหญิงทุกหลักสูตร      
   - เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ผ้าไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป  (ส าหรับนักศึกษาหญิงมุสลิมให้
     เตรียมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ปลายแขนจั๊ม ผ้าไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป และผ้าคลุม
     ศีรษะสีขาวไม่มีลวดลาย ปลายผ้าแหลม ด้านหน้าคลุมอกประมาณกระดุมเม็ดที่ 3)  
   - กระโปรงสีด าทรง A ความยาวคลุมหัวเข่า ผ้าไม่มีลวดลาย ไม่มัน  
   - รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า แบบเรียบ (ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว)  
   - รองเท้ากีฬาสีขาว  ไม่มีลวดลาย (ห้ามใส่สีอ่ืน) ,รองเท้าฟองน้ า  
   - ชุดล าลอง (กางเกงวอร์ม+เสื้อยืด) 
   - ที่นอนขนาด 3x6 ฟุต, ผ้าห่มนอน, ผ้าปูที่นอน, หมอน, ปลอกหมอน 
   - ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว, ผ้าถุง, เสื้อคลุมอาบน้ า, สบู่ , แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, ไม้
     แขวนเสื้อ, ถังน้ า, สมุด-ปากกา, ดินสอ, กุญแจล็อคตู้, จาน, ชาม, ช้อน, แก้วน้ า
  
9.2 เครื่องใช้ไฟฟ้าอนุญาต คือ เตารีด, โน้ตบุ๊ก, พัดลมตั้งโต๊ะ, ไดร์เป่าผม, ที่หนีบผม อุปกรณ์ชาร์ต
       โทรศัพท์มือถือ เท่านั้น 
9.3 ยานพาหนะท่ีวิทยาลัยอนุญาตให้น ามาใช้ได้ 
  9.3.1 รถจักรยาน  
  9.3.2 รถจักรยานยนต์ โดยนักศึกษาจะสามารถน ามาใช้ได้ เมื่อนักศึกษามีใบอนุญาตขับขี่
   รถจักรยานยนต์ ปฏิบัติตามหมายกฎจราจร และมาตรการลดอุบัติเหตุจาก 
   การจราจรที่วิทยาลัยก าหนด เช่น การใส่หมวกกันน็อคทุกครั้ง ไม่ซ้อนสาม ไม่ขับรถ
   ฝ่าฝืนกฎจราจร หากวิทยาลัยพบว่า นักศึกษาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะตัด
   สิทธิ์การใช้รถจักรยานยนต์ภายในวิทยาลัยและให้นักศึกษาน ารถออกจากหอพัก
   หรือน ากลับบ้านทันที 
  9.3.3 วิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาน ารถยนต์ส่วนตัวมาใช้ เนื่องจากวิทยาลัยมีข้อจ ากัด
          เรื่องที่จอดรถ หากนักศึกษามีความจ าเป็นขอให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ที่ฝ่ายกิจการ
          นักศึกษาฯ ก่อนน ารถยนต์มาใช้ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาฯจะเป็นผู้ พิจารณาความ
          จ าเป็นและแจ้งเงื่อนไขในการน ารถยนต์มาใช้แก่นักศึกษาต่อไป 
9.4 วิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาน าสิ่งมีค่าเก็บไว้ในหอพักนักศึกษา หากเกิดการสูญหายวิทยาลัย
       จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

  
10. ระเบียบการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
 10.1 เวลาปิด-เปิดหอพัก วันจันทร์- วันอาทิตย์ เปิดเวลา 05.30 น. ปิดเวลา 21.00 น.ห้ามเข้าออก   
         หอพักนอกเหนือจากเวลาที่ก าหนด 
 10.2 ปิดไฟและน้ าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 
 10.3 ปิดไฟห้องนอน/ไฟหน้าระเบียงห้อง เวลา 23.00 น 
 10.4 หลังเวลา 22.30 น.ห้ามเกาะหน้าต่าง/ระเบียง พูดคุยกับบุคคลภายนอก 
 10.5 เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ใช้ในสถานที่ที่วิทยาลัยฯก าหนดให้ใช้พัดลมตั้งโต๊ะ เตารีด ไดร์เป่าผม เครื่อง
         หนีบ/ม้วนผม โทรศัพท์มือถือและท่ีชาร์ตแบตเตอรี่ ปลั๊กพ่วง โน๊ตบุ๊ค เครื่องใช้ไฟฟ้า 
         นอกเหนือจากนี้ห้ามน ามาใช้ในหอพัก และห้ามประกอบอาหารในหอพัก ถ้ามีอุปกรณ์ 
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         นอกเหนือจากท่ีวิทยาลัยก าหนดจะมีการยึดไว้จนกว่าจะน ากลับบ้าน และเสียค่าไถ่อุปกรณ์
         ไฟฟ้า ชิ้นละ 50 บาท หรือนักศึกษาจะต้องปฏิบัติชั่วโมงบ าเพ็ญประโยชน์ครั้งละ 10 ชั่วโมง
         ต่อคนต่อครั้ง 
 10.6 ห้ามน าบุคคลภายนอกเข้ามาภายในบริเวณหอพัก 
 10.7 ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
 10.8 ห้ามเล่นและมีอุปกรณ์การพนันทุกชนิด 
 10.9 ห้ามพกพาอาวุธเข้ามาในหอพักและห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
 10.10ห้ามดื่มสุราและสิ่งเสพติด และสูบบุหรี่ภายในหอพัก 
 10.11ห้ามเคลื่อนย้ายและต่อเติมอุปกรณ์ ติดฝาผนัง รวมถึงโครงสร้างอ่ืนๆภายในห้องพักและส่วนอื่นๆของ 
          หอพัก 
 10.12ให้รักษาความสะอาดของหอพักอย่างสม่ าเสมอ โดยการจัดเวรท าความสะอาดห้องทุกวัน และ
         การทิ้งขยะหากไม่น าถุงขยะไปทิ้งที่ถังขยะในจุดที่วิทยาลัยจัดไว้ให้ และกองทิ้งสะสมไว้ที่ 
         ระเบียงห้องพัก หากเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษาตรวจพบ จะเก็บค่าปรับตามขนาดถุงขยะ โดยถุง
         เล็กคิดค่าปรับถุงละ 50 บาท ถุงใหญ่ถุงละ 100 บาทต่อครั้งทีเ่จ้าหน้าที่ไปตรวจพบ หรือ 
         นักศึกษาจะต้องปฏิบัติชั่วโมงบ าเพ็ญประโยชน์ครั้งละ 10 ชั่วโมงต่อคนต่อครั้ง 
 10.13หากพบอุปกรณ์ประจ าหอพักช ารุด แจ้งประธานหอพัก/อาจารย์ประจ าหอพัก ให้ทราบโดย
         ด่วนเพื่อส่งซ่อมต่อไป 
 10.14ห้ามแขวนเสื้อผ้า/ตากผ้า นอกเหนือจากจุดที่วิทยาลัยก าหนด 
 10.15ไม่น าสิ่งของมีค่าไว้ในหอพัก หากสูญหายทางวิทยาลัยไม่รับผิดชอบ 
 

11. บทลงโทษการกระท าผิดกฎระเบียบการพักอาศัยในหอพัก 
 11.1 กรณีความผิดนั้นไม่เป็นความผิดทางวินัยตามที่ระบุไว้ในระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก   
         เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา 
  11.1.1 กระท าผิดครั้งที่ 1 จะเรียกมาพบและว่ากล่าวตักเตือนโดยอาจารย์กลุ่มงานกิจการ
   นักศึกษา 
  11.1.2 กระท าผิดครั้งที่ 2 หากสอบสวนไม่พบเหตุจ าเป็นในการฝ่าฝืนกฎระเบียบ พิจารณา
   ให้ออกจากหอพักนักศึกษาโดยอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 
 11.2 กรณีความผิดนั้นเป็นความผิดทางวินัยตามท่ีระบุไว้ในระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก 
         เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรายงาน 
         ความผิดต่อผู้อ านวยการฯ เพ่ือตั้งกรรมการสอบสวนวินัย หากผลการสอบวินัยพบมีความผิด 
         ให้ออกจากหอพักทันที 
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12. เรื่องท่ีแจ้งให้นักศึกษาทราบและเอกสารที่ใช้ปฏิบัติก่อนเข้าหอพัก 
 12.1 นักศึกษาทุกคนที่เข้าพักในหอพักจะมีการให้เซ็นรับทราบระเบียบหอพักทุกคน โดยฝ่ายกิจการ
         นักศึกษาฯ จะสแกนใบเซ็นรับทราบระเบียบหอพัก และส่งคืนใบที่นักศึกษาเซ็นรับทราบไว้กับ
         ตัวนักศึกษาทุกคน 
 12.2 ถ้านักศึกษามีเหตุจ าเป็นต้องเข้าหรือออก หอพักนอกเวลาที่ระเบียบก าหนด สามารถมาท า 
         บันทึกขออนุญาตเป็นรายบุคคลที่ห้องกิจการนักศึกษาตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยต้องมาท า
         บันทึกล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน  
 12.3 เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วยสามารถแจ้ง อาจารย์ที่ดูแลหอพักได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามเบอร์
         ที่ติดไว้ในแต่ละหอพัก 
 

13. การขอย้ายห้องหรือหอพักระหว่างภาคการศึกษา 
 นักศึกษาไม่สามารถย้ายห้องพักหรือหอพักเองก่อนได้รับอนุญาตจากฝ่ายกิจการนักศึกษา หากนักศึกษา
มีความจ าเป็นต้องการย้ายห้องพักหรือหอพัก ให้ไปเขียนบันทึกข้อความที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ โดยฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯจะเป็นผู้พิจารณาความจ าเป็นต่อไป  
 

14. ข้อปฏิบัติของนักศึกษาก่อนปิดภาคการศึกษา 
 14.1  ข้อปฏิบัติช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ให้นิสิตปฏิบัติดังนี้  
  14.1.1 ให้นักศึกษาเก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวเข้าตู้และล็อคกุญแจให้เรียบร้อย  
  14.1.2 เก็บทรัพย์สินที่มีค่าทุกชนิดน ากลับบ้านเพ่ือป้องกันการสูญหาย  
  14.1.3 ก่อนนักศึกษาเดินทางกลับบ้าน นักศึกษาคนสุดท้ายต้องปิดไฟ ดึงปลั๊ก  
   เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ออก และล็อคประตูห้องของนักศึกษาให้เรียบร้อย  
 14.2. ข้อปฏิบัติช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ให้นิสิตปฏิบัติดังนี้  
  14.2.1 เก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวกลับบ้านทั้งหมด และท าความสะอาดห้องพักให้ 
        เรียบร้อย หากพบมีสิ่งของส่วนตัวของนิสิตหลงเหลืออยู่ภายในห้องพัก ฝ่ายกิจการ
   นักศึกษาฯจะถือว่าเป็นสิ่งของที่นักศึกษาไม่ ต้องการและจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
  14.2.2 นักศึกษาต้องส่งคืนกุญแจห้องพักกับอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา หากนักศึกษาท า
   กุญแจห้องพักสูญหาย ต้องเสียค่าปรับจ านวน 50 บาท  
  14.2.3 หากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีวัสดุครุภัณฑ์หอพักช ารุดเสียหาย จากการ
   กระท าของนักศึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่หอพักก าหนด 
 

15. การถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา 
 นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และมีประวัติการกระท าผิดระเบียบวินัยบ่อยครั้ง รวมถึงนักศึกษาที่
มีชั่วโมงบ าเพ็ญประโยชน์จากการถูกลงโทษมากเกิน 10 ชัว่โมงข้ึนไป จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าหอพัก 
หรือพิจารณาให้เข้าพักภายหลังการปิดระบบการจองหอพักและมีห้องพักว่าง 
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16. รายช่ือบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและหน้าที่รับผิดชอบ 
 16.1 นางศริิวรรณ  วัฒนภักดี   หัวหน้าฝ่าย ควบคุมการด าเนินงานหอพัก 
 16.2 นางกฤษณา  ราชู    ดูแลหอพักหญิง 1  
 16.3 นางสาวธารินี  ลีละทีป   ดูแลหอพักหญิง 2,3  
 16.4 นายชวลิต กิจพิบูลย์   ดูแลหอพักชาย 4,5 
 16.5 นางสาวอลิสา  มีสมบูรณ์   ดูแลหอพักอาคาร 10 ชั้น (ชั้น 7,8,9,10) 
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