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123บทที�่3�ห.ร.ม.�และ�ค.ร.น.

ตัวประกอบ คือ จ�านวนเต็มที่หารจ�านวนนั้นได้ลงตัว เช่น 1, 2, 3, 4 และ 6 เป็นตัวประกอบของ 12

จ�านวนเฉพาะ คือ จ�านวนที่มีตัวประกอบเพียงสองตัวคือ 1 และตัวมันเอง

ตัวประกอบเฉพาะ คือ ตัวประกอบที่เป็นจ�านวนเฉพาะ เช่น 2 และ 3 เป็นตัวประกอบเฉพาะของ 12

จ�านวนเฉพาะตั้งแต่�1-200�ที่ควรจ�าได้�

 2 3 5 7 11 13 17 19

 23 29 31 37 41 43 47 53

 59 61 67 71 73 79 83 89

 97 101 103 107 109 113 127 131

 137 139 149 151 157 163 167 173

 179 181 191 193 197 199

ข้อสังเกต
เลข 1 ไม่ใช่จ�านวนเฉพาะ

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจ�านวนนับให้อยู่ในรูปผลคูณของจ�านวนเฉพาะ

หารร่วมมาก�(ห.ร.ม.)�
ตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วม คือ จ�านวนนับที่หารจ�านวนตั้งแต่สองจ�านวนขึ้นไปได้ลงตัว

ตัวหารร่วมมาก�(ห.ร.ม) คือ ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุด

วิธีการหาตัวหารร่วมมาก�
ตัวอย่างเช่น จงหา ห.ร.ม. ของ 28 และ 42 

วิธีท�า� วิธีการแยกตัวประกอบ

28 =  2  × 2 ×  7

42 =  2  × 3 ×  7

วิธีหารสั้น

2 28 42

7 14 21

 2 3

 ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 28 และ 42 คือ 2 × 7 = 14             ตอบ

3
ห.ร.ม.�และ�ค.ร.น.
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140 เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

Suankularb

ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม พื้นที่

CD

A B

พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = ฐาน × สูง

                           หรือ = 1
2

 × ผลคูณของเส้นทแยงมุม

A

C

B

D

พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน × สูง

CD

A B

พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 1
2

 × สูง × ผลบวกของด้านคู่ขนาน

A B

D

C พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว = 1
2

 × ผลคูณของเส้นทแยงมุม

B

เส้นกิ่ง

เส้นกิ่ง

A

C D

พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = 1
2

 × เส้นทแยงมุม × ผลบวก 

                            ของเส้นกิ่ง

ข้อสังเกต

ความสูงวัดจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานเสมอ
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327บทที่ 1 Grammar

Nouns�
ค�านาม�(Nouns) คือ ค�าที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ต่างๆ เช่น chair, book, cat, girl, 

school เป็นต้น

Countable�Nouns�
Countable�Nouns�หมายถึง ค�านามนับได้ เช่น cat, dog, umbrella, job, boy เมื่อเราสามารถนับได้

จึงมีทั้งเอกพจน์ (Singular) และพหูพจน์ (Plural) เช่น two cats, seven jobs, some boys โดย Countable 

Nouns ที่เป็นเอกพจน์ สามารถเติม article “a/an/the” ลงหน้าค�านามนั้นได้ เช่น 

ÁXThat’s a good question. (นั่นเป็นค�าถามที่ดี) 

ÁX  Do you need an umbrella? (คุณต้องการร่มไหม?)

และที่ส�าคัญเราไม่สามารถใช้ Countable Nouns ที่เป็นเอกพจน์ โดยปราศจาก “a/an/the” ได้

หลักการเปลี่ยนค�านามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ ดังนี้

หลักการเปลี่ยนข้อที�่1 เติม ‘s’ ท้ายค�านามที่เป็นเอกพจน์ เช่น 

ÁX  book - books

ÁX  chair - chairs

ÁX  girl - girls

หลักการเปลี่ยนข้อที่�2 เติม ‘es’ ท้ายค�านามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, x, z, ch, sh เช่น 

ÁXbox - boxes

ÁXbuz - buzes

ÁX  glass - glasses

ÁX  watch - watches

ÁX  dish - dishes

หลักการเปลี่ยนข้อที่�3 ค�านามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย ‘y’ แบ่งออกเป็นสองกรณี ดังนี้

หน้า ‘y’ เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน ‘y’ เป็น ‘i' แล้วเติม ‘es’ เช่น 

ÁX  baby - babies

ÁX  library - libraries

ÁX  fly - flies

1
Grammar
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329บทที่ 1 Grammar
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Pronouns�
ค�าสรรพนาม�(Pronouns) คือ ค�าที่ใช้เรียกแทนค�านาม

ล�าดับบุรุษสรรพนาม
Personal�Pronouns Possessive�

Pronouns

Reflexive�

PronounsSubject�Pronouns Object�Pronouns

บุรุษที่ 1

(ใช้แทนผู้พูดหรือแทนตนเอง)

I Me Mine Myself

We Us Ours Ourselves

บุรุษที่ 2 (ใช้แทนผู้ฟัง) You You Yours Youself/Yourselves

บุรุษที่ 3

(ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง)

He Him His Himself

She Her Hers Herself

It It Its Itself

They Them Theirs Themselves

สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

Personal�Pronouns�
บุรุษสรรพนาม (Personal� Pronouns)�คือ สรรพนามที่ใช้แทนตัวบุคคลหรือสิ่งของนั้นๆ เป็นได้ท้ัง

ประธานของประโยค (Subject Pronouns) และกรรมของประโยค (Object Pronouns) ตัวอย่างเช่น

ÁX  I love you. (ฉันรักคุณ)

ÁX �You hate him. (คุณเกลียดเขา)

ÁX �She does her homework. (เธอท�าการบ้านของเธอ)

Possessive�Pronouns�
Possessive�Pronouns�คือ สรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ และสามารถเป็นได้ทั้งประธานของ

ประโยคและกรรมของประโยค แต่จะไม่เปลี่ยนรูปเหมือน Personal Pronouns ตัวอย่างเช่น 

ÁX  Your car is black. (รถของคุณสีด�า)

ÁX  This ring is mine. (แหวนวงนี้เป็นของฉัน)

ÁX  Those books are ours. (หนังสือเหล่านั้นเป็นของพวกเรา)

Reflexive�Pronouns�
Reflexive�Pronouns คือ สรรพนามที่ท�าหน้าที่เป็นกรรมของกริยา หรือใช้เพื่อเน้นว่าประธานเป็นผู้ท�า

กริยานั้น ตัวอย่างเช่น 

ÁX  My friend hurts herself. (เพื่อนของฉันท�าร้ายตัวเธอเอง) 

ÁX  John made himself coffee. (จอห์นท�ากาแฟด้วยตนเอง)

ÁX  Those guys always talk about themselves. (คนพวกนั้นเอาแต่พูดเรื่องของตัวเอง)
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Conjunctions�and�Interjections�

Conjunctions�
ค�าสันธาน� (Conjunctions) คือ ค�าที่ใช้เช่ือม ค�ากับค�า กลุ่มค�ากับกลุ่มค�า หรือประโยคกับประโยค  

มีดังต่อไปนี้

ÁX �and (และ)�ใช้เชื่อมค�าหรือประโยคที่มีความหมายสอดคล้องกันได้ เช่น

XX boy and girl, book and pen

ÁX �but (แต่) ใช้เชื่อมค�าหรือกลุ่มค�าที่มีความหมายขัดแย้งกัน เช่น 

XX  I like tea, but I don't like coffee. (ฉันชอบชา แต่ไม่ชอบกาแฟ) 

ÁX �or (หรือ) ใช้เชื่อมค�าหรือกลุ่มค�า ซึ่งหมายความว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น

XX  Do you want to eat orange or banana? (คุณต้องการกินส้มหรือกล้วย?)

ÁX �so (ดังนั้น) ใช้เชื่อมประโยคสองประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกัน เช่น

XX  Sam liked this shoe, so he bought it. (แซมชอบรองเท้านี้ ดังนั้นเขาจึงซื้อมัน)

ÁX �because (เพราะว่า) ใช้เชื่อมประโยคเพื่อแสดงสาเหตุ เช่น

XX  He can’t buy a car because he doesn’t have money. (เขาไม่ซื้อรถยนต์ เพราะว่าเขา

ไม่มีเงิน)

Interjection�s
ค�าอุทาน�(Interjections) คือ ค�าที่ใช้แสดงความรู้สึกและอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้น เช่น ยินดี ดีใจ เสียใจ ผิด

หวัง โกรธ ปกติมักจะตามหลังด้วยเครื่องหมาย Exclamation Mark (!) 

เช่น Wow! (ตื่นเต้น), Help! (ขอความช่วยเหลือ), Oh no! (ตกใจ/ผิดหวัง), Ah! (โมโห/หงุดหงิด), Alas! 

(อนิจจา/สงสาร), Ha! (สนุก/ตลก), Oh! (ประหลาดใจ)

Preposition�
ค�าบพุบท�(Preposition) คือ ค�าทีใ่ช้บอกต�าแหน่ง สถานที ่ทศิทาง แสดงการเคลือ่นไหว หรือบอกความ

สมัพนัธ์ระหว่างค�านามหรอืสรรพนามกบัค�าอืน่ๆ ในประโยค เช่น in, on, at เป็นต้น แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังน้ี

ประเภทของค�าบุพบท ค�าบุพบท การใช้งาน ตัวอย่าง

1. ค�าบุพบทที่ใช้บอกเวลา 

(Preposition of Time)

at ใช้กับเวลาและอายุ at 8.30, at night, at the age of eight 

on ใชก้บัชว่งเวลา วนัในสปัดาห ์

และวันที่

on Monday, on 25 December, on 

weekends

in ใช้กับระยะเวลา ช่วงเวลา 

เดือน ปี และฤดูกาล

in 2018, in the evening, in June, in 

summer, in an hour 

before ก่อนเวลา ... ... before the class begins

after หลังจาก ... ... after a meal

during ระหว่าง ... ... during the trip
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บทที�่5�การด�ารงชีวิตของพืช

การหายใจของพืช�
การหายใจของพชื คอื กระบวนการเปลีย่นน�า้ตาลกลโูคสทีไ่ด้จากกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสงให้กลาย

เป็นพลังงานโดยใช้แก๊สออกซิเจน เกิดในไมโทคอนเดรียของเซลล์พืชทุกเซลล์

สมการการหายใจของพืช คือ

C6H12O6�����+�����O2����� �����CO2�����+�����H2O�����+�����พลังงาน
คาร์บอนไดออกไซด์น�้าตาลกลูโคส น�า้ออกซิเจน

ข้อสังเกต

การสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นในช่วงกลางวัน แต่การหายใจเกิดขึ้นตลอดเวลา

การคายน�้าของพืช�
การคายน�า้ เป็นการแพร่ของน�า้ออกจากใบของพืชโดยผ่านทางปากใบในรูปของแก๊ส (ไอน�า้) มคีวามส�าคญั

ต่อพืชในด้านการควบคุมการเคลื่อนที่ของน�า้ในพืช 

น�า้

คาร์บอนไดออกไซด์

น�้า

คาร์บอนไดออกไซด์

เซลล์คุม

คลอโรพลาสต์

ปากใบเปิด ปากใบปิด

ปัจจัยที่มีผลต่อการคายน�้า�

1.� แสงสว่าง ถ้ามีความเข้มข้นแสงมาก ปากใบจะเปิดได้กว้าง พืชจะคายน�า้ได้มาก 

2.� อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิของบรรยากาศสูง ท�าให้ใบคายน�้ามากและเร็วขึ้น

3.� ความชื้น ถ้าความชื้นในอากาศน้อย ท�าให้การคายน�้าเกิดขึ้นได้เร็ว

4.� ลม ลมจะพัดพาเอาความชื้นของพืชไปที่อื่น เป็นสาเหตุให้พืชคายน�้ามากขึ้น

5.� ปริมาณน�า้ในดนิ ถ้าปริมาณน�า้ในดนิน้อย ปากใบของพชืจะปิด หรอืหรีล่ง มผีลท�าให้การคายน�า้ลดลง

6.� ความกดดันของบรรยากาศ ในที่ที่มีความกดดันของบรรยากาศต�่า อากาศเบาบางลง การคายน�้า 
เกิดขึ้นได้มาก
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การเขียนสญัลักษณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้า�

ชื่อ สัญลักษณ์

1.�เซลล์ไฟฟ้า

2.�แบตเตอรี่

3.�สายไฟ

4.�สวิตช์

5.�ความต้านทาน

6.�แอมมิเตอร์ A

7.�โวลต์มิเตอร์ V

8.�หลอดไฟฟ้า

ตัวอย่าง�

การต่อวงจรไฟฟ้า�
วงจรปิด หมายถึง กระแสไฟฟ้าครบวงจรท�าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าท�างาน

วงจรเปิด หมายถึง กระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจรท�าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่

ท�างาน สาเหตุของวงจรเปิดอาจเกิดจากสายหลุด สายขาด สายหลวม สวิตช์

ไม่ต่อวงจร หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าช�ารุด
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กฎของโอห์ม�

V�=�IR

โดยที่ V คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้า หน่วยเป็น โวลต์ (V)

 I คือ กระแสไฟฟ้า หน่วยเป็น แอมแปร์ (A)

 R คือ ค่าความต้านทาน หน่วยเป็น โอห์ม (Ω)

พลังงานไฟฟ้า�

W�=�IVt

โดยที่ W คือ พลังงานไฟฟ้า หน่วยเป็น จูล (J)

  I คือ กระแสไฟฟ้า หน่วยเป็น แอมแปร์ (A)

  V คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้า หน่วยเป็น โวลต์ (V)

  t คือ เวลาที่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หน่วยเป็น วินาที (s)

ก�าลังไฟฟ้า�

P�=�
W
t

โดยที่ P คือ ก�าลังไฟฟ้า หน่วยเป็น จูลต่อวินาที (J/s)

  W คือ พลังงานไฟฟ้า หน่วยเป็น จูล (J)

  t คือ เวลา หน่วยเป็น วินาที (s)

ยูนิตไฟฟ้า�
จ�านวนหน่วย (ยูนิต) = จ�านวนวัตต์ × ชั่วโมง

1,000

แม่เหล็กไฟฟ้า�
แม่เหล็กไฟฟ้า เกิดจากการเหนี่ยวน�ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวน�าที่พันรอบแกนเหล็กท�าให้แกนเหล็ก

กลายเป็นแม่เหล็กชั่วคราว

ขดลวด

แกนเหล็ก

สวิตช์แบตเตอรี่
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Pre–test

49แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

1

1.� ก�าหนดให้แผนภาพดังนี้�

แป้ง
รา ยีสต์

ย่อย
A B

หายใจแบบ
ไม่ใช้ออกซิเจน

� ข้อใดสรุปถูกต้องเกี่ยวกับ�A�และ�B

ข้อ A B

1. น�้าตาล เอทิลแอลกอฮอล์

2. น�้าตาล เมทิลแอลกอฮอล์

3. เมทิลแอลกอฮอล์ น�้าตาล

4. เอทิลแอลกอฮอล์ น�้าตาล

2.� ข้อใดมีสสารครบทุกสถานะ

1.� ดินสอ ยางลบ น�้า 2.� เกลือ น�า้หมึก มีเทน

3.� ปากกา น�้าแข็ง น�า้มัน 4.� ทองค�า น�้า แอลกอฮอล์

3.� จากตารางสรุปส่วนต่างๆ�ของพืชดังนี้

ข้อ ส่วนประกอบ ประเภทโครงสร้าง

ก ปลีกล้วย กาบใบ

ข หัวหอม กาบใบ

ค ขิง ล�าต้น

ง หัวเผือก ล�าต้น

จ หัวไชเท้า ราก

� จากตาราง�สรุปถูกต้องกี่ข้อ

1.� 2 ข้อ 2.� 3 ข้อ

3.� 4 ข้อ 4.� 5 ข้อ

แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร�์ชุดที�่1
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27.� ข้อใดจัดเป็นขั้นตอนในกระบวนการท�าน�้าประปาที่ถูกต้องที่สุด

1.� ตกตะกอน กรอง ฆ่าเชื้อโรค ฟอกสีและก�าจัดกลิ่น

2.� ตกตะกอน กรอง ฟอกสีและก�าจัดกลิ่น ฆ่าเชื้อโรค

3.� ตกตะกอน ฆ่าเชื้อโรค กรอง ฟอกสีและก�าจัดกลิ่น

4.� กรอง ฟอกสีและก�าจัดกลิ่น ฆ่าเชื้อโรค ตกตะกอน

28.� ก�าหนดให้ดังนี้�

คาร์บอนไดออกไซด์ น�้าฝน

หินปูน

ธรรมชาติที่สวยงาม

สลายตัว

� จากแผนผัง� ธรรมชาติที่สวยงาม �คือข้อใด

1.� หินงอกหินย้อย 2.� หลุมยุบ

3.� หน้าผาสูงชัน 4.� โพรงถ�้า

29.� น�าภาชนะ�A�และ�B�ซึ่งมีขนาดพื้นที่ก้นต่างกัน�วางบนพื้นระดับเดียวกัน�จากนั้นเทน�้าปริมาณหนึ่งลง

ในภาชนะ�A�ดังภาพ�

ภาชนะ A ภาชนะ B

� ถ้าเทน�้าทั้งหมดจากภาชนะ�A�ลงในภาชนะ�B�แล้วแรงที่น�า้หนักของน�้ากดลงบนก้นภาชนะ�B�และ

ความดันของน�้าที่กระท�าต่อก้นภาชนะ�B�จะเป็นอย่างไร�เทียบกับขณะที่น�้าอยู่ในภาชนะ�A

ข้อ แรงที่น�้าหนักกดลงบนก้นภาชนะ�B ความดันของน�้าที่กระท�าต่อก้นภาชนะ�B

1. เท่าเดิม ลดลง

2. เท่าเดิม เพิ่มขึ้น

3. ลดลง ลดลง

4. ลดลง เพิ่มขึ้น
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1.� ตอบข้อ�1�� เพราะ แผนภาพท่ีก�าหนดให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสาโท (สุรา
ชนิดหนึ่ง) โดยการน�าข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วมาหมักกับ “ลูกแป้ง” ซึ่งมีเชื้อจุลินทรีย์คือ รา 
และยีสต์ โดยราจะย่อยแป้งในข้าวให้กลายเป็นน�้าตาล จากน้ันยีสต์จะเปลี่ยนน�้าตาลให้เป็น
เอทิลแอลกอฮอล์ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน

C6H12O6    2C2H5OH         2CO2

น�้าตาลกลูโคส คาร์บอนไดออกไซด์เอทิลแอลกอฮอล์

ดังนั้น ในแผนภาพ A คือ น�้าตาล, B คือ เอทิลแอลกอฮอล์ 

2.� ตอบข้อ�2�� เพราะ สสารในโลกมีทั้งหมด 3 สถานะ ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

ของแข็งจะมีอนุภาคอยู่กันอย่างหนาแน่น เช่น ทองค�า ก้อนหิน เกลือ ดินสอ ยางลบ ฯลฯ

ของเหลวจะมีอนุภาคอยู่กันอย่างหลวมๆ เปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุ เช่น น�้า น�้าหวาน 

น�้าหมึก ฯลฯ

แก๊สจะมีอนุภาคจับกันอย่างกระจัดกระจายและเคลื่อนที่ไปมาอย่างอิสระ จึงท�าให้แก๊สฟุ้ง

กระจายไปทั่ว เช่น ไอน�า้ ออกซิเจน มีเทน ไนโตรเจน ฯลฯ

yX ตัวเลือกข้อ�2 มีสสารครบทุกสถานะคือ เกลือ (ของแข็ง) น�า้หมึก (ของเหลว) มีเทน (แก๊ส)

3.� ตอบข้อ�3�� เพราะ จากตาราง ข้อที่ผิดมีเพียงข้อเดียวคือ ปลีกล้วยหรือหัวปลี เพราะเป็นส่วนของดอก ไม่ใช่
กาบใบ

4.� ตอบข้อ�3�� เพราะ แมลงสาบ เมทามอร์โฟซิสแบบค่อยเป็นค่อยไป ตวัอ่อนจะมลีกัษณะเหมอืนตวัเตม็วยัแต่
ไม่มีปีก

แมลงปอ เมทามอร์โฟซิสแบบไม่สมบูรณ์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็น 3 ขั้น คือ ไข่  

ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย

ดังนั้น ตอบตัวเลือก 3 แมลงสาบ แมลงปอ

5.� ตอบข้อ�3�� เพราะ ธาตเุหลก็เป็นธาตทุีจ่�าเป็นต่อร่างกาย เป็นส่วนประกอบส�าคญัของฮโีมโกลบนิในเมด็เลอืด
แดง หากขาดธาตเุหลก็จะท�าให้เกดิภาวะเลอืดจางหรอืโลหิตจาง ดงันัน้เราควรรับประทานอาหาร
ที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวันด้วยโดยสามารถหาได้จาก

yX ผัก เช่น ต�าลึง ถั่วฝักยาว เห็ดฟาง ใบกะเพรา ใบขี้เหล็ก มะเขือเทศ ยอดกระถิน ใบแมงลัก 

ผักใบเขียวชนิดอื่นๆ และธัญพืชประเภท ถั่ว ลูกเดือย งา เป็นต้น

yX เนือ้สตัว์ เช่น เนือ้แดง เลอืด ปลา เป็ด ไก่ เครือ่งในสตัว์ (ตบัและม้าม) ไข่แดง และอาหารทะเล

6.� ตอบข้อ�1�� เพราะ สารที่มีจุดเดือดต�่าที่สุดจะสามารถเปลี่ยนสถานะได้ก่อนสารที่มีจุดเดือดสูงกว่า

7.� ตอบข้อ�2�� เพราะ ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นพืชกนิแมลงชนิดหน่ึงทีม่ใีบพัฒนามาเป็นกับดักท่ีใช้ในการดกั
จบัแมลง โดยมลีกัษณะเป็นถงุภายในมนี�า้ขงัอยู ่เมือ่แมลงตกลงไปตาย จะมเีอนไซม์ย่อยเหยือ่ให้
เป็นสารอาหารและดูดซึมเข้าสู่ล�าต้น

เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร�์ชุดที่�1
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