ข้อกำหนด แบบเสนอผลงำนเข้ำร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
กำรแข่งขันทักษะเครื่องบินปีกหมุน 4 ใบพัด
จัดโดย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ร่วมกับ เครือข่ำยวิจัยภำคใต้และ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และกำรแข่งขัน ทักษะเครื่องบินปีกหมุน 4 ใบพัด
 วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เน้นผลงานสร้างสรรค์
ที่มีความแปลกใหม่ เป็นประโยชน์ต่อการใช้สอย สอดคล้องกับความจาเป็นและปัญหาสาคัญเร่งด่วน
ของประเทศ
2. เพื่อสนับสนุน กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในระดับเยาวชน (มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา) ได้แสดงแนวคิดและแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้น
3. เพื่อส่งเสริม นักเรีย น นักศึกษาได้ฝึกทักษะกระบวนการเรีย นรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ทาง
กลศาสตร์และวิทยาศาสตร์การบิน ผ่านทางการประดิษฐ์เครื่องบินจาลองและวิทยุบังคับ
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ
1. กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
1.1 กำหนดกำร / กลุ่มเป้ำหมำย
ช่วงที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ /นวัตกรรมของ นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ช่วงที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ /นวัตกรรมของ นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
- เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 11-16
ของภำคใต้ โดยมีจานวนสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าประกวดไม่น้อยกว่า จานวน 30 ชิ้นงาน (30 สถานศึกษา)
2. นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในสังกัดสถำบันกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ ในภำคใต้ โดยมีจานวน
สิ่งประดิษฐ์ที่เข้าประกวดไม่น้อยกว่า จานวน 20 ชิ้นงาน (20 สถานศึกษา)
- เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิดในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและ
ศาสตร์ต่างๆ โดยแสดงศักยภาพ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้นได้
1.2 รูปแบบกลุ่มเรื่อง ประเภทรำงวัลและกำรให้รำงวัล
แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ
(1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
(2) ระดับอาชีวศึกษา

๑.๒.๑ ประเภทมัธยมศึกษำตอนปลำย ประกอบด้วย ๓ กลุ่มเรื่อง คือ
(๑). สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและพลังงำน เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ย วข้องกับการอนุรักษ์
การนาไปใช้ การแก้ไขและฟื้นฟู การบารุงรักษา การปรับปรุง การนา สิ่งอื่นมาใช้แทน การลดปริม าณ
ของเสียหรือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก รวมทั้งการแก้ปัญหาภัย พิบัติต่างๆ ที่เคย
เกิดขึ้นจากการทาลายสิ่งแวดล้อม และมีโอกาสเกิดขึ้นอีก หรือป้องกันปัญหาภัย พิบัติที่ อาจจะเกิดขึ้น
ได้ในอนาคต
(๒). สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ เป็นสิ่งประดิษฐ์ วัสดุ อุปกรณ์
วิธีการ หรือนวัตกรรม ที่ เกี่ยวข้องกับการพั ฒนาการเรีย นการสอนและการเรียนรู้ ให้มี ประสิ ทธิภาพ
และประโยชน์ต่อการศึกษา ทั้งในการส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ หรือในด้านการพัฒนาสิ่ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น สื่อการเรีย นรู้ การจัดบรรยากาศการเรีย นรู้ กิจกรรมการเรีย นรู้
เนื้อหาสาระของหลักสูตร การวัดและประเมินผล ในอันที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรีย นรู้อย่ าง
รวดเร็ว มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรีย น ประหยัดเวลาในการเรีย น และส่งเสริม
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้ก้าวหน้าและดียิ่งขึ้น
(๓) สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรพัฒนำที่เกิดจำกภูมิปัญญำไทย เป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่สร้าง พัฒนา หรือ
ดัดแปลงขึ้นจากภูมิปัญญาไทย โดยมีจุดมุ่งหมายในการนาไปใช้ประโยชน์ ในด้านใดด้านหนึ่ง เช่ น
เครื่องบริหารร่างกายจากภูมิปัญญา เครื่องทอผ้าขนาดเล็ก ฯลฯ
กำรให้รำงวัล : แบ่งการให้รางวัลเป็นรายกลุ่มเรื่อง ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
กลุ่มเรื่องละ ๑ รางวัล ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กลุ่มเรื่องละ ๑ รางวัล ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กลุ่มเรื่องละ ๑ รางวัล ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
อนึ่ง หากไม่มีผ ลงานสมควรได้รางวัล ชนะเลิ ศ รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ ๑ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ และมีเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่าย แต่มีผลงานในลาดับรองลงมาที่สมควรได้รับรางวัล
ให้นาเงินรางวัลไปเพิ่มจานวนรางวัลในระดับรองลงมาในกลุ่มเรื่องนั้นๆ ได้
๑.๒.๒ ประเภทอำชีวศึกษำ ประกอบด้วย ๔ กลุ่มเรื่อง คือ
(1) สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ทำงกำรเกษตร เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมาสาหรับใช้ในการสนับสนุน
การผลิตทางการเกษตร ทั้งในส่วนของการปลูก การเก็บเกี่ย วผลผลิต การบรรจุหีบห่อ และการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
(2) สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมาสาหรับ
ใช้ในทางการแพทย์ การรักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทางด้าน
การแพทย์ ชุดทดสอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์แ ละสาธารณสุขผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ความงาม นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) สิ่ง ประดิ ษฐ์ เพื่ อประโยชน์ ด้ำ นวิ ส ำหกิ จชุ มชนขนำดกลำงและขนำดย่อ ม (SMEs) เป็ น
สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ ฯลฯ

(๔) สิ่งประดิษฐ์เพื่อ ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงำน สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ย วข้องกับการอนุรักษ์
การนาไปใช้ การแก้ไขและฟื้นฟู การบารุงรักษา การปรับปรุง การนาสิ่งอื่นมาใช้แ ทน การลดปริม าณ
ของเสียหรือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก รวมทั้งการแก้ปัญหาภัย พิบัติต่างๆ ที่เคย
เกิดขึ้นจากการทาลายสิ่งแวดล้อม และมีโอกาสเกิดขึ้นอีก หรือป้องกันปัญหาภัย พิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ในอนาคต
กำรให้รำงวัล : แบ่งการให้รางวัลเป็นรายกลุ่มเรื่อง ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
กลุ่มเรื่องละ ๑ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กลุ่มเรื่องละ ๑ รางวัล ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กลุ่มเรื่องละ ๑ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
อนึ่ง หากไม่มีผ ลงานสมควรได้รางวัล ชนะเลิ ศ รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ ๑ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ และมีเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่าย แต่มีผลงานในลาดับรองลงมาที่สมควรได้รับรางวัล
ให้นาเงินรางวัลไปเพิ่มจานวนรางวัลในระดับรองลงมาในกลุ่มเรื่องนั้นๆ ได้
๑.๓ กำรเสนอขอรับรำงวัลและคุณสมบัติของผลงำนที่ขอรับ รำงวัล
(๑) สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอรับรางวัลในประเภทมัธยมศึกษา ต้องเสนอในนามของโรงเรีย นมัธยมศึกษา
ในภาคใต้ที่นักเรียนเจ้าของผลงานกาลังศึกษาอยู่ โดยจะต้องสอดคล้องกับกลุ่ม เรื่องใดกลุ่ม เรื่องหนึ่ง
ตามที่กาหนด ทั้งนี้ หนึ่งโรงเรียนเสนอผลงานได้ไม่เกิน ๑ ผลงาน และต้องแนบหลักฐานกระบวนการ
กลั่นกรองคัดเลือกผลงานให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานของ
โรงเรียนเข้าร่วมประกวด เป็นต้น
(๒) สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอรับรางวัลในประเภทอาชีวศึกษา ต้องเป็นผลงานของสถาบันการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในภาคใต้ โดยจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องใดกลุ่มเรื่องหนึ่งตามที่กาหนด
(๓) สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอรับรางวัล จะต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะนาไปใช้ประโยชน์ โดย
มีเป้าหมายในการนาไปใช้จริง หรือมีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้ประโยชน์ หรือผู้ใช้บริการที่ชัดเจน ทั้งนี้
หากเป็นผลงานที่ได้มีการนาไปใช้ประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่งแล้ว เช่น นาไปใช้ในการเรีย นการสอน
การผลิ ตในเชิงพาณิชย์ หรือมีสิ ทธิ์ในทรัพย์สิ นทางปัญญา ให้แ นบหลัก ฐานเพื่อประโยชน์ ต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการ
(๔) สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอรับรางวัล ต้องแสดงออกถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือมีความชาญ
ฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นหรือการดัดแปลง มีความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้ งาน ใช้วัสดุใน
การประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับผลงาน หาได้ง่าย มีต้นทุนต่า โดยต้องมีการนาองค์ความรู้จากการวิจัย
หรือหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ หรือสนับสนุนการประดิษฐ์ค้นคว้า
(5) สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอรับรางวัล หากเคยได้รับรางวัลจากการประกวดจาก วช. หรือจากหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่งมาก่อนแล้ว จะต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยระบุให้
เห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจน โดยการได้รับรางวัลหนึ่งรางวัลใดมาก่อนจะไม่มีผลต่อ การพิจ ารณาตัด สิน
ของคณะกรรมการ ทั้ง นี้ค ณะกรรมการจะพิจ ารณาจากการพัฒ นา ต่อ ยอดผลงานให้ดีขึ้นเป็น
สาคัญ
(6) คณะกรรมการจะไม่พิจารณาสิ่งประดิษฐ์ที่ลอกเลียนแบบผลงานฯ ของผู้อื่น
(7) ผู้สนใจเสนอสิ่งประดิษฐ์ขอรับรางวัลต้องเสนอรายละเอียดผลงานตามแบบฟอร์ม การเสนอผลงาน
ให้คณะกรรมการพิจารณาภายในเวลาที่กาหนด

ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐานใน
ภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการฯ พิจารณาเพิกถอน
ผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด
1.4 หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัล
มีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้รำงวัล ดังนี้
1. ความดีเด่น
(1) ความแปลกใหม่ เป็นผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือพัฒนารูปแบบ
วิธีการทางานใหม่ให้ดีกว่าเดิมอย่างชัดเจน ผลงานมีความโดดเด่นน่าสนใจ และแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ชิ้นอื่นในประเภทเดียวกัน
(2) ความเป็นที่ต้องการ เป็น ผลงานสิ่ง ประดิษ ฐ์ที่ช่ว ยแก้ไ ขปัญ หาสาคัญ ที่มีอยู่นานแล้ว
และมีคนพยายามแก้ด้วยวิธีต่าง ๆ มามากมายแต่ไม่สาเร็จ หรือเป็นผลงานที่สอดคล้องกับความจาเป็น
หรือความต้องการของชุมชน สังคม ท้องถิ่น หรือสาธารณะ
(3) คุณค่าทางเศรษฐกิจและการใช้สอย เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเพิ่ม มูลค่าได้ม าก
หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้มาก เมื่อเทียบกับผลงานสิ่งประดิษฐ์อย่างเดีย วกัน หรือเป็น
ผลงานที่ใช้ง่าย ผลิตได้ง่าย ค่าใช้จ่ายต่า
(4) ความยากง่าย โดยวัดจากระดับของการพัฒนา เมื่อเปรีย บเทีย บกับผลงานสิ่งประดิษฐ์
อย่างเดีย วกัน หรือ ในวิท ยาการเดีย วกัน และพื้น ความรู้ค วามสามารถของผู้ ประดิษฐ์ในระดับ
เดียวกัน
(5) ความชาญฉลาดในการประดิษฐ์ วัสดุที่ใช้เ หมาะสม ประหยัด มีค วามคงทนแข็ง แรง
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. การใช้ประโยชน์
(6) การใช้ประโยชน์ เป็น ผลงานสิ่ง ประดิษ ฐ์ที ่ส ามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ไ ด้อ ย่า งเป็น
รูปธรรมในเชิงชุม ชน/สังคม ภาคบริการ การผลิต อุตสาหกรรม หรือ พาณิช ย์ สามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่กาหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์นั้น มี
ระบบการทางาน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และ/หรือเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
หลายอย่าง หรือสามารถนาไปพัฒนาต่อเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ใหม่ไ ด้ด้วย และ/หรือเป็นผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ที่จะมีประโยชน์มากในอนาคต
2. กำรแข่งขันประลองทักษะเครื่องบินปีกหมุน 4 ใบพัด
2.1 กำหนดกำร / กลุ่มเป้ำหมำย
วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.
แข่งขันประลองทักษะเครื่องบินปีกหมุน 4 ใบพัด
โดย นักเรีย นระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยและนักศึกษำระดับอำชีวศึกษำ

- เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
จานวนที ม ในการแข่ งขั นไม่ น้อยกว่ า 20 ที ม จากนัก เรีย นระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลาย ในสั งกั ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 11-16 ของภำคใต้ และ นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ใน
สังกัดสถำบันกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ ในภำคใต้
- เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และ ฝึกทักษะในเรื่องของเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน 4 ใบพัด
2. นักเรียน นักศึกษาได้เกิดการวางแผน การเรีย นรู้แ ละทักษะในเรื่องของการบังคับเครื่องบินบังคับ
วิทยุแบบปีกหมุน 4 ใบพัด
3. นักเรียน นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดความคิดไปสู่การพัฒนาไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการถ่ายภาพสารวจทรัพยากร ด้านการเกษตรกรรม และด้านการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ตลอดจนสามารถที่จะพัฒนาการใช้งาน ให้ไปสู่ในเชิงวิชาการ และเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย
2.2 รูปแบบ ประเภทรำงวัลและกำรให้รำงวัล
 การแข่งขันประลองทักษะเครื่องบินปีกหมุน 4 ใบพัด เป็นการแข่งขันทั้งระดับมัธยมศึกษา ตอน
ปลาย และ ระดับอาชีวศึกษา ร่วมกัน
 โดยต้องบังคับ เครื่องบินปีกหมุน 4 ใบพัด ตามภารกิจ/ด่าน ที่กาหนดไว้ ประมาณ 4 ภารกิจ
 จานวนผู้แข่งขัน 2 คน ต่อ 1 ทีม โดยดาเนินการแข่งขัน ครั้งละ 2 ทีม เพื่อคัดเอาทีม ผู้ชนะเข้าสู่
รอบต่อไป โดยตัดสินจากจานวนภารกิจและเวลาที่ใช้ไปในการแข่งขัน
 การส่งจานวนทีมการแข่งขัน สามารถส่งได้ 1 ทีม ต่อ 1 สถานศึกษา
กำรให้รำงวัล :
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท
1 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
2 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท

พร้อมประกาศนียบัตร
พร้อมประกาศนียบัตร
พร้อมประกาศนียบัตร

3. แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์เข้ำร่วมประกวดและใบสมัครแข่งขันประลองทักษะเครื่องบินปีกหมุน 4
ใบพัด
ผู้สนใจและประสงค์จะเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรือแข่งขันทักษะเครื่องบินปีกหมุน 4 ใบพัด เพื่อ
ขอรับรางวัลฯ ต้องจัดทาเอกสารรายละเอีย ดเกี่ย วกับผลงานฯ และหนังสือยืนยันความเป็นเจ้าของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ หรือใบสมัครเข้าแข่งขันแข่งขันทักษะเครื่องบินปีกหมุน 4 ใบพัด โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง
http://rdi.rmutsv.ac.th/inv_s และจัดส่งเอกสารมายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชั ย เลขที่ 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิ เกา จ.ตรัง 92150 หรือ โทรสาร 075-204071 อีเ มลล์ :
invent.south58@gmail.com

