
ประทับเวลา 1.ชื่อโครงการ 2. ผูรับผิดชอบโครงการใหญ/หัวหนาโครงการ2.1. ชื่อกิจกรรมที่รายงาน 2.2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม 2.3 รหัสกิจกรรม 2.4 ทานไดดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแลวใชหรือไม2.5 ทานไดดําเนินการบางกิจกรรมแตยังไมครบถวนทุกกิจกรรม2.6 ทานยังไมไดดําเนินการกิจกรรมของทานใชหรือไม 2.6.1 หากทานตอบขอ วาใช กรุณาใหเหตุผลที่ยังไมไดดําเนินการจัดกิจกรรม2.6.2 ทานประสงคจะดําเนินการจัดกิจกรรมใชหรือไม2.6.3 หาก ใช ทานกําลังจะดําเนินการในชวงใด 2.7 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการจัดกิจกรรมในปนี้ของทานคืออะไร  ไฟลแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
8/10/2021, 10:23:38 1.1.4 สงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายนิพล   วังคะออม คายภาษาอังกฤษ นายนิพล  วังคะออม 114 ไมใช ใช ใช อยูในชวงโรคโควิด (covid 19.)ใช ธันวาคม ระยะเวลาในการดําเนินงานที่ไมเอื้ออํานวยhttps://drive.google.com/open?id=1HEopObfLCdxxoV6VUywK932bhY3ZsujK

19/10/2021, 8:47:32 1.2.2 สงเสริมความภูมิใจในทองถิ่นนายสมศักดิ์   โพธิ์แยม กิจกรรมวันสําคัญ นายสมศักดิ์   โพธิ์แยม 1221 ไมใช ใช ไมใช ใช พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565สถานการณ โรคระบาด โควิด 19 

19/10/2021, 8:50:29 1.2.2 สงเสริมความภูมิใจในทองถิ่นนายสมศักดิ์   โพธิ์แยม กิจกรรมสรางภาคีเครือขาย นายสมศักดิ์   โพธิ์แยม 1222 ไมใช ใช ไมใช ใช มกราคม - มีนาคม 2565 สถารณ โรคระบาด โควิด19

19/10/2021, 8:53:07 1.2.2 สงเสริมความภูมิใจในทองถิ่นนายสมศักดิ์   โพธิ์แยม กิจกรรมประชุมผูปกครอง นายสมศักดิ์   โพธิ์แยม 1223 ไมใช ใช ไมใช ใช พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564สถานการณ โรคระบาดโควิด19

19/10/2021, 8:55:57 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมนายสมศักดิ์   โพธิ์แยม พัฒนาอาคารสถานที่่และสภาพแวดลอมนายสมศักดิ์   โพธิ์แยม 2501 ไมใช ใช ไมใช ใช ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564-

19/10/2021, 8:57:54 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมนายสมศักดิ์   โพธิ์แยม โรงเรียนปลอดขยะ นายสมศักดิ์   โพธิ์แยม 2502 ไมใช ใช ไมใช ใช พฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ 2565สถานกาณ โรคระบาดโควิด19

19/10/2021, 9:01:28 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศนางสุมิตรา   ประชัน ปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตและกลองวงจรปดภายในโรงเรียนนายสมศักดิ์   โพธิ์แยม 2603 ไมใช ใช ไมใช ใช พฤศจิกายน 2654 - มกราคม 2565-

19/10/2021, 12:42:22 1.2.4 สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมนางสาววรารัตน ขันลื้อ  สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมวรารัตน  ขันลื้อ 1241 ไมใช ใช ไมใช ใช ภาคเรียนที่2 ปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทําใหจัดกิจกรรมไมตอเนื่อง
19/10/2021, 13:44:13 1.2.4 สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมนางสาววรารัตน  ขันลื้อ พัฒนาชมรมto be number oneนางสาววรารัตน ขันลื้อ 1241 ไมใช ใช ไมใช ปญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19ซึ่งทําใหดําเนินกิจกรรมไมตอเนื่อง
19/10/2021, 14:24:09 1.1.2 สงเสริมความสามารถในการวิเคราะหนายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนนายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร 1123 ไมใช ใช ใช พี่สอนนอง ปจฉิมนักเรียน ใช มกราคม งบประมาณ
19/10/2021, 14:28:12 1.1.6 สงเสริมความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีนายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร กิจกรรมชุมนุม นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร 1163 ใช ใช ใช ชุมนุมเทอม2 ใช พฤศจิกายน โควิด
19/10/2021, 14:32:41 2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษานายสุรกิจ นองขมวด พัฒนางานแผนงาน นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร 2202 ไมใช ใช ใช ประชุมแผนงาน ใช มีนาคมป โควิด
19/10/2021, 14:41:53 3.2 สงเสริมใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูนายพิพัฒน พึ่งอู ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร 3201 ไมใช ไมใช ใช โควิด เดินทางไมได ใช มกราคม-กุมภาพันธ โรคระบาด
19/10/2021, 16:02:07 1.2.3 สงเสริมการยอมรับที่จะอยูรวมกันนางสาววิชุตา ศรีมวง โครงการสงเสริมการยอมรับ นางสาววิชุตา ศรีมวง 1.2.3 ไมใช ไมใช ใช เนื่องจากสถานการณโควิด ใช ภาคเรียนที่ 2 ไมสามารถควบคุมไดตามแผนเนื่องจากสถานการณ
19/10/2021, 16:06:36 3.3 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกนายธเนศ  อนุสรณ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดนายธเนศ  อนุสรณ 3301 , 3302 ไมใช ใช ไมใช โรงเรียนทําการสอนออนไลน(นักเรียนไมไดมาโรงเรียน)

19/10/2021, 16:36:38 1.1.3 สงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมนางสาวรัชดาภรณ  กันสุข กิจกรรมหองเรียนคุณภาพ  Learn Educationนางสาวรัชดาภรณ  กันสุข 1132 ไมใช ใช ไมใช ชวงเวลาการใชหองคอมพวเตอรนอยมาก เพราะสวนใหญเรียนออนไลนที่บานhttps://drive.google.com/open?id=1wfsN7yQL8d7I8VVfqfABb6CNaygfNChH

19/10/2021, 16:39:14 1.1.3 สงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมนางสาวรัชดาภรณ  กันสุข กิจกรรมโครงงานบูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงนางสาวรัชดาภรณ  กันสุข 1131 ไมใช ไมใช ใช ยังไมไดดําเนินการ เพราะตองการใชเวลาในชวงนักเรียนเรียนที่โรงเรียนในการดําเนินกิจกรรมใช ขั้นเริ่มตน รอนักเรียนเปดเรียนแบบปกติยังไมไดดําเนินการ
20/10/2021, 11:26:45 1.1.1 สงเสริมความสามารถในการอานนางแสงเดือน อนุสรณ กิจกรรมสุนทรภู นางเบญจมาศ เมฆพัฒน 1112 ไมใช ใช ใช โรคระบาด ใช เปดภาคเรียนที่ 2 โรคระบาด
20/10/2021, 11:28:03 1.1.1 สงเสริมความสามารถในการอานนางแสงเดือน อนุสรณ กิจกรรมวันภาษาไทย นางเบญจมาศ  เมฆพัฒน 1113 ไมใช ใช ใช โรคระบาด ใช ภาคเรียนที่ 2 โรคระบาด
20/10/2021, 11:29:23 1.1.1 สงเสริมความสามารถในการอานนางแสงเดือน อนุสรณ กิจกรรมประเมินการอาน นางเบญจมาศ  เมฆพัฒน 1114 ไมใช ใช ไมใช โรคระบาด ใช ภาคเรียนที่ 2 โรคระบาด
20/10/2021, 11:31:44 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงนางสุมิตรา ประชัน พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระภาษาไทยนางเบญจมาศ เมฆพัฒน 3102 ไมใช ใช ไมใช กิจกรรมตองทําตอเนื่องตลอดปใช ภาคเรียนที่ 2 โรคระบาด
20/10/2021, 11:33:12 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบนางเบญจมาศ เมฆพัฒน พัฒนางานวัดผลประเมินผล นางเบญจมาศ เมฆพัฒน 3401 ไมใช ใช ไมใช ใช ตลอดภาคเรียน
20/10/2021, 11:34:34 3.5 แลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนานายพิพัฒน  พึ่งอู กิจกรรม PLC นายพิพัฒน พึ่งอู 3501 ไมใช ใช ไมใช ใช ตลอดภาคเรียน
20/10/2021, 11:38:52 1.1.2 สงเสริมความสามารถในการวิเคราะหนายสุรกิจ นองขมวด กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี นายสุรกิจ นองขมวด 1121 ไมใช ใช ไมใช ใช สถานการณโรคติดตอโควิด
20/10/2021, 11:41:27 1.2.1 สงเสริมคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดนายสุรกิจ นองขมวด คายลูกเสือและเนตรนารี นายสุรกิจ นองขมวด 1213 ไมใช ไมใช ใช ดําเนินงานชวงกุมภาพันธ 2565ใช กุมภาพันธ 2565 โควิด
20/10/2021, 11:44:32 1.2.4 สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมนายสุรกิจ นองขมวด โรงเรียนสงเสริมสุขภาพและโภชนาการในโรงเรียนนายสุรกิจ นองขมวด 1242 ไมใช ไมใช ใช ดําเนินการชวงภาคเรียนที่ 2 ใช เดือนมกราคม-กุมภาพันธ สถานการณโรคติดติดโควิด
20/10/2021, 11:46:32 2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษานายสุรกิจ นองขมวด พัฒนางานประกันคุณภาพทางการศึกษานายสุรกิจ นองขมวด 2201 ไมใช ใช ไมใช ใช ภาคเรียนที่ 2 สถานการณโรคติดตอโควิด
20/10/2021, 11:48:39 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงนายสุรกิจ นองขมวด พัฒนาการเรียนกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษานายสุรกิจ นองขมวด 3107 ไมใช ใช ไมใช ใช ภาคเรียนที่ 2 สถานการณโรคติดตอโควิด
20/10/2021, 12:01:51 2.3 พัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานสุมิตรา ประชัน กิจกรรมพัฒนาวิชาการ สุมิตรา ประชัน 2301 ใช ใช ไมใช ใช ภาคเรียนที่ 2 -

20/10/2021, 12:03:36 1.1.1 สงเสริมความสามารถในการอานแสงเดือน  อนุสรณ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานนางแสงเดือน  อนุสรณ 1111 ไมใช ใช ไมใช ใช ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนเรียนออนไลน https://drive.google.com/open?id=1EFVO1wNqsJZiz9zhxV3e81FytmG9Bv4q

20/10/2021, 12:07:20 2.3 พัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานสุมิตรา ประชัน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สุมิตรา ประชัน 2302 ใช ใช ไมใช ใช อบรมการจัดทําหลักสูตร เดือนมีนาคม-

20/10/2021, 12:10:00 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุมิตรา ประชัน การจัดทําเว็บไซตโรงเรียน สุมิตรา ประชัน 2601 ใช ใช ไมใช ใช เดือนธันวาคม (จายคาเชาพื้นที่เว็บไซต-

20/10/2021, 12:13:34 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุมิตรา  ประชัน การจําทําแผนปายไวนิล ขาวสารตางๆ ของโรงเรียนสุมิตรา ประชัน 2604 ใช ใช ไมใช ใช ภาคเรียนที่ 2 -

20/10/2021, 12:13:36 1.1.1 สงเสริมความสามารถในการอานนางแสงเดือน  อนุสรณ กิจกรรมพัฒนางานหองสมุด นางแสงเดือน  อนุสรณ 1117 ไมใช ใช ไมใช ใช ภาคเรียนที่ 2 - https://drive.google.com/open?id=1QNO3kxtPxYdW8Cw8ZuZ9w3UymHdSSgV3

20/10/2021, 12:15:03 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุมิตรา ประชัน กิจกรรมทําเอกสารวารสารของโรงเรียนสุมิตรา  ประชัน 2602 ใช ใช ไมใช ใช ภาคเรีที่ 2 -

20/10/2021, 12:17:44 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสุมิตรา ประชัน ความเปนเลิศทางวิชาการ กิจกรรมการเรียนรูเด็กพิเศษสุมิตรา ประชัน 3101 ใช ใช ไมใช ใช ภาคเรียนที่ 2 สถานการณโรคระบาดทําใหเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมบางกิจกรรม
20/10/2021, 12:22:28 1.1.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรจุรีรัตน วังคะออม กิจกรรมปรับสภาพและปจฉิม สุมิตรา  ประชัน 1153 ไมใช ไมใช ใช สถานการณโควิด19 จึงไมไดจัดกิจกรรมปรับสภาพนักเรียน และกิจกรรมปจฉิมนิเทศจะมีในเดือนมีนาคม 65ใช มีนาคม 65 บางกิจไมไดทําเนื่องจากสถานการณเชื้อไวรัสโคโรนา2019

20/10/2021, 12:24:38 1.1.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรจุรีรัตน วังคะออม คายวิชาการ สุมิตรา ประชัน 1154 ใช ใช ไมใช ใช ภาคเรีที่ 2 -

20/10/2021, 12:26:22 3.5 แลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาพิพัฒน  พึ่งอู สงเสริมและสนับสนุนการเรียนสุมิตรา  ประชัน 3502 ใช ใช ไมใช ใช ภาคเรียนท 2 -

20/10/2021, 12:27:31 3.3 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกนายธเนศ  อนุสรณ พัฒนางานบริหารกิจการนักเรียนนายธเนศ  อนุสรณ 3303 ไมใช ใช ไมใช -

20/10/2021, 12:38:05 1.1.2 สงเสริมความสามารถในการวิเคราะหนางแสงเดือน อนุสรณ กิจกรรมจิตสาธารณะ นางแสงเดือน  อนุสรณ 1125 ไมใช ใช ไมใช ใช ตอเนื่องตลอดปการศึกษา - https://drive.google.com/open?id=1EM7yEIcvPbefa_4P5XP9FlRSTWXQLt30

20/10/2021, 12:51:05 1.1.6 สงเสริมความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีกัญญารัตน มิ่งมิตร พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูกัญญารัตน  มิ่งมิตร 1162 ไมใช ใช ไมใช เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน จึงทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมไดพฤศจิกายน - กุมภาพันธ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน
20/10/2021, 13:06:21 1.1.2 สงเสริมความสามารถในการวิเคราะหนางสาววิชุตา  ศรีมวง กิจกรรมวัยรัฐธรรมนูญ นางสาววิชุตา  ศรีมวง 1124 ไมใช ไมใช ใช ใช
20/10/2021, 13:08:45 1.2.3 สงเสริมการยอมรับที่จะอยูรวมกันนางเจริญสินธุ มุสิกปาน วันอาเซียน นางเจริญสินธุ มุสิกปาน 1232 ไมใช ใช ใช
20/10/2021, 13:12:29 1.2.3 สงเสริมการยอมรับที่จะอยูรวมกันนางสาววิชุตา  ศรีมวง กิจกรรมศูนยอนุรักษภูมิปญญาไทยนางสาววิชุตา  ศรีมวง 1231 ไมใช ไมใช ใช ใช
20/10/2021, 13:16:21 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงนางเจริญสินธุ มุสิกปาน พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระสังคมนางเจริญสินธุ มุสิกปาน 3104 ไมใช ใช ไมใช
20/10/2021, 13:20:10 2.1 บริหารจัดการ วิสัยทัศน และพันธกิจสถานศึกษานางเจริญสินธุ  มุสิกปาน บริหารจัดการ  วิสัยทัศน  และพันธกิจสถานศึกษานางเจริญสินธุ  มุสิกปาน 2101และ2102 ไมใช ใช ไมใช ใช ไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ2565การเกิดโรคระบาดโควิด19

20/10/2021, 14:00:46 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพนายนพดล  มุสิกปาน พัฒนาดานการบริหารงานบุคคล,กิจกรรมสงเสริมขวัญและกําลังใจ,กิจกรรมสงเสริมวิทยฐานะ,ทัศนศึกษาครูและบุคลากรนายนพดล  มสิกปาน 2,401,240,224,032,400 ใช ไมใช ไมใช ใช ตลอดภาคเรียน งบประมาณนอย กวาคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
21/10/2021, 7:29:50 1.1.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรนางจุรีรัตน  วังคะออม กิจกรรมคายวิชาการ(คายวิทยาศาสตร) นางจุรีรัตน  วังคะออม 1154 ใช ใช ไมใช กิจกรรมคายวิชาการยังไมไดจัดอีก  4กลุมสาระใช ภาคเรียนที่  2 การระบาดของโรคโควิดจัดกิจกรรมไมได
21/10/2021, 7:35:37 1.1.6 สงเสริมความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีนางจุรีรัตน  วังคะออม กิจกรรมชุมนุม นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร 1163 ใช ใช ไมใช ใช ภาคเรียนที่ 2 การระบาดของโรคโควิดบางกิจกรรมยังจัดไมได
21/10/2021, 7:42:03 1.1.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรนางจุรีรัตน  วังคะออม กิจกรรมติว นางจุรีรัตน  วังคะออม 1152 ไมใช ไมใช ใช จัดภาคเรียนที่  2 ใช ธค.-มค.65 การระบาดของโรคโควิด
21/10/2021, 7:45:33 1.1.6 สงเสริมความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีนางจุรีรัตน  วังคะออม กิจกรรมสงเสริมและพัฒนางานแนะแนวนางจุรีรัตน  วังคะออม 1161 ไมใช ใช ไมใช ใช ภาคเรียนที่  2 การระบาดของโรคโควิด
21/10/2021, 7:48:20 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงนางสุมิตรา  ประชัน พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระวิทยศาสตรและเทคโนโลยีนางจุรีรัตน  วังคะออม 3105 ไมใช ใช ไมใช ใช ภาคเรียนที่  2 การระบาดของโรคโควิด
21/10/2021, 7:51:57 1.1.6 สงเสริมความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีนางจุรีรัตน  วังคะออม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูนางสาวกัญญารัตน  มิ่งมิตร 1162 ไมใช ไมใช ใช โรงเรียนสอนแบบออนไลนยังจัดกิจกรรมไมไดใช ภาคเรียนที่  2 การระบาดของโรคโควิด19

21/10/2021, 7:53:58 1.1.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรนางจุรีรัตน  วังคะออม กิจกรรมปรับสภาพและปจฉิม นางสุมิตรา  ประชัน 1153 ไมใช ไมใช ใช เปนกิจกรรมที่ตองจัดในภาคเรียนที่  2ใช ภาคเรียนที่ 2 การระบาดของโรคโควิด19

21/10/2021, 8:56:56 1.1.1 สงเสริมความสามารถในการอานนายนิพล   วังคะออม กิจกรรมคาย (ฟง พูด) นายนิพล  วังคะออม 1116 ไมใช ไมใช ใช อยูในชวงโรคโควิดระบาด ใช ธันวาคม เวลาเรียนของนักเรียนเนื่องโรคระบาด
21/10/2021, 9:06:57 1.1.4 สงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายนิพล   วังคะออม กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายนิพล   วังคะออม 1142 ไมใช ไมใช ใช การเปด ปด ของโรงเรียนไมแนนอนเนื่องจากโรคระบาดใช พฤศจิกายน - มีนาคม การเปด ปดของโรงเรียนเนื่องจากโรคระบาด
21/10/2021, 9:14:15 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงนายนิพล   วังคะออม พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระภาษาตางประเทศนายนิพล  วังคะออม 3108 ไมใช ไมใช ใช การเปด ปดของโรงเรียนเนื่องจากโรคโควิดระบาดใช มกราคม การเปด ปดโรงเรียนเนื่องมีโรคโควิดระบาด

https://drive.google.com/open?id=1HEopObfLCdxxoV6VUywK932bhY3ZsujK
https://drive.google.com/open?id=1wfsN7yQL8d7I8VVfqfABb6CNaygfNChH
https://drive.google.com/open?id=1EFVO1wNqsJZiz9zhxV3e81FytmG9Bv4q
https://drive.google.com/open?id=1QNO3kxtPxYdW8Cw8ZuZ9w3UymHdSSgV3
https://drive.google.com/open?id=1EM7yEIcvPbefa_4P5XP9FlRSTWXQLt30

