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ค าน า 

 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยส าหรับครู
ประถมศึกษา (Reading and Writing Skills in Thai for Elementary Teachers) รหัสวิชา 1110203 
เป็นรายวิชาที่จัดอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเอกสาร
ประกอบการสอนที่รวบรวมเนื้อหาตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับครูประถมศึกษาได ้

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ผู้เขียนได้จัดพิมพ์มีทั้งหมด 9 บท อันได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การอ่าน การอ่านออกเสียง การเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสมส าหรับเด็ก หลักพ้ืนฐานของการเขียน         
การเขียนความเรียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การเขียนเพ่ือธุรกิจ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเชิง
วิชาการ และการสังเกตเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ผู้เขียนหวังว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้อ่าน คู่มือส าหรับการศึกษา
เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา   

ผู้เขียนขอขอบคุณพระคุณคณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ และผู้เรียบเรียงเอกสารที่ใช้ในการ
ประกอบการสอนเล่มนี้ทุกท่าน และหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนอาจมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างซึ่งจะน าไปแก้ไขและปรับปรุงให้สมบูรณ์ในครั้งต่อไป 

  
กัณย์ญภัธสร  บัวหอม  

                                                                                                        2561 
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 สารบัญ  

 
               หน้า 

 ค าน า (2)  

 สารบัญ (3) 

 สารบัญภาพ (9) 

 แผนบริหารการสอนประจ าวิชา (11) 

 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 1 

 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน 2 

  นิยามของการอ่าน 2  

  ความส าคัญของการอ่าน 3 

  ประเภทของการอ่าน 4 

  จุดมุ่งหมายของการอ่าน 5 

  การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 6 

  บทสรุป 6 

  ค าถามท้ายบท 7  

  เอกสารอ้างอิง 7 

 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2  8  

 บทที่ 2 การอ่านออกเสียง  10  

  ลักษณะของการอ่านออกเสียงที่ไม่ดี 10 

  ลักษณะของการอ่านออกเสียงที่ดี 10 

  หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 11 

  หลักการอ่านออกเสียงร้อยกรอง 16 
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 สารบัญ (ต่อ)  

 
               หน้า 

 บทที่ 2 การอ่านออกเสียง (ต่อ)    

  หลักการอ่านออกเสียงเพลงพ้ืนบ้านของไทย 18 

  การอ่านสารประเภทต่าง ๆ 22 

  บทสรุป  31  

  ค าถามท้ายบท 31 

  เอกสารอ้างอิง 31 

 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 33 

 บทที่ 3 การเลือกวรรณกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก 35 

  ความหมายของวรรณกรรมส าหรับเด็ก 35 

  ความส าคัญของวรรณกรรมส าหรับเด็ก 35 

  วัตถุประสงค์ในการสร้างวรรณกรรมส าหรับเด็ก 37 

  วรรณกรรมที่ดีส าหรับเด็ก 37 

  ประเภทวรรณกรรมส าหรับเด็ก 37 

  การเลือกวรรณกรรมที่เหมาะส าหรับเด็ก 42 

  บทสรุป 43 

  ค าถามท้ายบท 43 

  เอกสารอ้างอิง 44 

 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 45 

 บทที่ 4 หลักพื้นฐานของการเขียน 47 

  ความหมายของการเขียน  47 

  ความมุ่งหมายของการเขียน  47 
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 สารบัญ (ต่อ)  

 
               หน้า 

 บทที่ 4 หลักพื้นฐานของการเขียน (ต่อ)    

  ความส าคัญของการเขียน 47  

  ลักษณะของงานเขียนที่ดี 48 

  องค์ประกอบของการเขียน 48 

  การสร้างสรรค์งานเขียน 49 

  การเขียนเป็น 49 

  จะเขียนอะไร 50 

  บทสรุป 51 

  ค าถามท้ายบท 51 

  เอกสารอ้างอิง 51  

 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 52  

 บทที่ 5 การเขียนความเรียงร้อยแก้วและร้อยกรอง 54  

  ความหมายของความเรียง 54  

  ข้อแตกต่างระหว่างความเรียง เรียงความ กับ บทความ 55 

  องค์ประกอบของความเรียง 56 

  ขั้นตอนการเขียนความเรียง 59 

  ความหมายของร้อยกรอง 63 

  ประเภทของบทร้อยกรอง 63 

  ลักษณะบังคับของร้อยกรอง 63 

  แนวทางการเขียนบทร้อยกรอง 65 

  ประโยชน์และคุณค่าของบทร้อยกรอง 65 
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 สารบัญ (ต่อ)  

 
               หน้า 

 บทที่ 5 การเขียนความเรียงร้อยแก้วและร้อยกรอง (ต่อ)   

  บทสรุป 66  

  ค าถามท้ายบท 66 

  เอกสารอ้างอิง 66 

 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 67  

 บทที่ 6 การเขียนเพื่อธุรกิจ 68 

  ความหมายของค าว่า “ภาษา” และค าว่า “ธุรกิจ” 68 

  ความส าคัญของการเขียนกับการสื่อสารธุรกิจ 68 

  บทบาทของการสื่อสารทางธุรกิจ 69 

  หลักการเขียนเชิงธุรกิจ 70 

  ความสมบูรณ์ของงานเขียน 70 

  ลักษณะการเขียนที่ดีในงานธุรกิจ 70 

  บทสรุป 72 

  ค าถามท้ายบท 72 

  เอกสารอ้างอิง 72  

 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 73  

 บทที่ 7 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 74 

  ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 74 

  ความส าคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 75 

  ลักษณะของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 77 

  ประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรค์  78 
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 สารบัญ (ต่อ)  

 
               หน้า 

 บทที่ 7 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (ต่อ) 

  ศิลปะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 79 

  บทสรุป 82 

  ค าถามท้ายบท 82 

  เอกสารอ้างอิง 82 

 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 83  

 บทที่ 8 การเขียนเชิงวิชาการ 85 

  ลักษณะส าคัญของงานเขียนเชิงวิชาการ 85 

  หลักของการเขียนเชิงวิชาการ 85 

  องค์ประกอบของงานเขียนเชิงวิชาการ 86 

  ประเภทของงานเขียนเชิงวิชาการ 87 

  ขั้นตอนการเขียนเชิงวิชาการ 88 

  การเว้นวรรคในงานเขียนเชิงวิชาการ 89 

  การใช้ภาษาในการเขียนเชิงวิชาการ 91 

  บทสรุป 93 

  ค าถามท้ายบท 93 

  เอกสารอ้างอิง 93 

 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 94  

 บทที่ 9 การสังเกตเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 96 

  ความหมายของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 96 

  ท าไมเด็กไทย อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 96 
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 สารบัญ (ต่อ)  

 
               หน้า 

 บทที่ 9 การสังเกตเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ต่อ) 

  การสังเกตลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 97 

  ประเภทของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 98 

  ความบกพร่องทางการพูดและภาษา 100 

  เมื่อครูเจอเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ต้องท าอย่างไร 102 

  การจัดกระบวนการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 102 

  บทสรุป 107 

  ค าถามท้ายบท 108 

  เอกสารอ้างอิง 109 

บรรณานุกรม 109 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที่  หน้า 

1.1 เพลงร าพาข้าวสาร เป็นเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง นิยมร้องเล่นในฤดูน้ าหลาก 19 

1.2 การแสดงหุ่นกระบอกเรื่อง สังข์ทอง ตอนนางรจนาเสี่ยงพวงมาลัย 20 

1.3 การเล่นเพลงโคราช เป็นเพลงพ้ืนบ้านของกลุ่มวัฒนธรรมไทยโคราช   20 

1.4 การร้องเพลงบอกของภาคใต้ ในเทศกาลสงกรานต์หรืองานบุญต่าง ๆ 21 

1.5 รูปแบบใจความส าคัญปรากฏอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้า 23 

1.6 รูปแบบใจความส าคัญปรากฏอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้า 24 

1.7 รูปแบบใจความส าคัญปรากฏอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้า 25 

1.8 รูปแบบใจความส าคัญปรากฏอยู่ทีต่อนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า 25 

1.9 หนังสือวรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก 35 

1.10 วรรณกรรมส าหรับเด็กมุขปาฐะ 37 

1.11 วรรณกรรมประเภทร้อยกรอง 38 

1.12 วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว 38 

1.13 วรรณกรรมประเภทสารคดี 39 

1.14 วรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี 39 

1.15 วรรณกรรมหนังสือเรียน หนังสืออ่านเพ่ิมเติม และหนังสือส่งเสริมการอ่าน 40 

1.16 วรรณกรรมแบ่งตามลักษณะรูปเล่ม 40 

1.17 วรรณกรรมแบ่งประเภทตามอายุเป็นหลัก 41 

1.18 วรรณกรรมแบ่งประเภทตามระดับชั้นเรียนเป็นหลัก 41 

1.19 วรรณกรรมแบ่งประเภทตามรูปแบบเป็นหลัก 42 

1.20 แผนภูมิภาพข้ันตอนการเขียน 50 
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สารบัญภาพ (ตอ่) 

 
ภาพที่  หน้า 

1.21 วิธีการสอนแบบ VAKT 103 

1.22 วิธีการสอนโดยการใช้สัญลักษณ์   103 

1.23 วิธีการสอนโดยการใช้ก้างปลา   104 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

 
รายวิชา  ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา    
            (Reading and Writing Skills in Thai for Elementary Teachers)   
 
รหัสวิชา 1110203                    จ านวนหน่วยกิต 2 (1-2-3)              เวลาเรียน 45 ชั่วโมง/15 คาบ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ่าน การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง เพลงพ้ืนบ้านของไทย        
การอ่านสารประเภทต่าง ๆ โดยใช้การอ่านจับใจความส าคัญ การตีความและประเมินคุณค่าจากสิ่งที่อ่าน 
การเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสมส าหรับเด็ก หลักพ้ืนฐานของการเขียน การฝึกเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง 
การเขียนเพือ่ธุรกิจ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเชิงวิชาการ ฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนโดยการใช้ภาษา
ในการเขียนอย่างมีศิลปะ การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน หลักการสังเกต
เบื้องต้นส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน 

 
วัตถุประสงค ์

ด้านจิตพิสัย (K) 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความส าคัญและลักษณะธรรมชาติของภาษาไทยได ้
2.  มีความรู้ ความเข้าใจในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง และเพลงพื้นบ้านได้ 
3.  มีความรู้ ความเข้าใจหลักการเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็กระดับประถมศึกษาได้ 
4.  มีความรู้ ความเข้าใจการอ่านจับใจความส าคัญจากสารประเภทต่าง ๆ ตีความ และประเมิน

คุณค่าจากสารที่อ่านได้ 
5. มีความรู้ ความเข้าใจหลักพ้ืนฐานของการเขียนได้ 
6. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการเขียนร้อยแก้ว และร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ได้ 
7. มี่ความรู้ ความเข้าใจหลักการเขียนเพื่อธุรกิจ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการเขียนเชิงวิชาการได้ 
8. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการสังเกตเบื้องต้นส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ

อ่านและการเขียนได้ 
 
 



(12) 
 

แผนบริหารการสอนประจ าวิชา (ตอ่) 

 

ด้านทักษะพิสัย (P) 
9.  แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้าน

การประถมศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

10. แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ด้านเจตคติ (A) 
11. มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับครูประถมศึกษา 
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       แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

      เนื้อหา 

 
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน 3 ชั่วโมง

  นิยามของการอ่าน 

  ความส าคัญของการอ่าน 

  ประเภทของการอ่าน 

  จุดมุ่งหมายของการอ่าน 

  การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 

  บทสรุป 

  ค าถามท้ายบท 

  เอกสารอ้างอิง  

บทที่ 2 การอ่านออกเสียง 6 ชั่วโมง 

  ลักษณะของการอ่านออกเสียงที่ไม่ดี 

  ลักษณะของการอ่านออกเสียงที่ดี 

  หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 

  หลักการอ่านออกเสียงร้อยกรอง 

  หลักการอ่านออกเสียงเพลงพ้ืนบ้านของไทย 

  การอ่านสารประเภทต่าง ๆ 

  บทสรุป 

  ค าถามท้ายบท 

  เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 3 การเลือกวรรณกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก 3 ชั่วโมง 

  ความหมายของวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

  ความส าคัญของวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

  วัตถุประสงค์ในการสร้างวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
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 แผนบริหารการสอนประจ าวิชา (ตอ่) 

เนื้อหา 

   
บทที่ 3 การเลือกวรรณกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก (ต่อ) 3 ชั่วโมง

วรรณกรรมที่ดีส าหรับเด็ก 

  ประเภทวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

  การเลือกวรรณกรรมที่เหมาะส าหรับเด็ก  

  บทสรุป 

  ค าถามท้ายบท 

  เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 4 หลักพื้นฐานของการเขียน  3 ชั่วโมง 

  ความหมายของการเขียน 

  ความมุ่งหมายของการเขียน 

  ความส าคัญของการเขียน 

  ลักษณะของงานเขียนที่ดี 

  องค์ประกอบของการเขียน 

  การสร้างสรรค์งานเขียน 

  การเขียนเป็น 

  จะเขียนอะไร 

  บทสรุป 

  ค าถามท้ายบท 

  เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 5 การเขียนความเรียงร้อยแก้วและร้อยกรอง 6 ชั่วโมง

  ความหมายของความเรียง 

  ข้อแตกต่างระหว่างความเรียง เรียงความ กับ บทความ 

  องค์ประกอบของความเรียง 
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 แผนบริหารการสอนประจ าวิชา (ตอ่) 

เนื้อหา 

   
บทที่ 5 การเขียนความเรียงร้อยแก้วและร้อยกรอง (ต่อ) 6 ชั่วโมง

  ขั้นตอนการเขียนความเรียง 

  ความหมายของร้อยกรอง 

  ประเภทของบทร้อยกรอง 

  ลักษณะบังคับของร้อยกรอง 

  แนวทางการเขียนบทร้อยกรอง 

  ประโยชน์และคุณค่าของบทร้อยกรอง 

  บทสรุป 

  ค าถามท้ายบท 

  เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 6 การเขียนเพื่อธุรกิจ  6 ชั่วโมง 

  ความหมายของค าว่า “ภาษา” และค าว่า “ธุรกิจ” 

  ความส าคัญของการเขียนกับการสื่อสารธุรกิจ 

  บทบาทของการสื่อสารทางธุรกิจ 

  หลักการเขียนเชิงธุรกิจ 

  ความสมบูรณ์ของงานเขียน 

  ลักษณะการเขียนที่ดีในงานธุรกิจ 

  บทสรุป 

  ค าถามท้ายบท 

  เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 7 การเขียนเชิงสร้างสรรค์  6 ชั่วโมง 

  ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

  ความส าคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
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 แผนบริหารการสอนประจ าวิชา (ตอ่) 

เนื้อหา 

   
บทที่ 7 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (ต่อ) 6 ชั่วโมง 

  ลักษณะของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

  ประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

  ศิลปะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

  บทสรุป 

  ค าถามท้ายบท 

  เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 8 การเขียนเชิงวิชาการ 6 ชั่วโมง 

  ลักษณะส าคัญของงานเขียนเชิงวิชาการ 

  หลักของการเขียนเชิงวิชาการ 

  องค์ประกอบของงานเขียนเชิงวิชาการ 

  ประเภทของงานเขียนเชิงวิชาการ 

  ขั้นตอนการเขียนเชิงวิชาการ 

  การเว้นวรรคในงานเขียนเชิงวิชาการ 

  การใช้ภาษาในการเขียนเชิงวิชาการ 

  บทสรุป 

  ค าถามท้ายบท 

  เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 9 การสังเกตเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 6 ชั่วโมง 

  ความหมายของความบกพร่องทางการเรียนรู้  

ท าไมเด็กไทย อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

การสังเกตลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ประเภทของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
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 แผนบริหารการสอนประจ าวิชา (ตอ่) 

เนื้อหา 

   
บทที่ 9 การสังเกตเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ต่อ) 6 ชั่วโมง 

  ความบกพร่องทางการพูดและภาษา 

  เมื่อครูเจอเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ต้องท าอย่างไร 

  การจัดกระบวนการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

  บทสรุป 

  ค าถามท้ายบท 

  เอกสารอ้างอิง 
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วิธีการสอนและกิจกรรม 
 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาที่เรียน และชี้แจงจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 
 2. ผู้สอนบรรยายโดยการอภิปรายเนื้อหา และอธิบายผู้เรียน ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและ 
ตอบค าถามท้ายบท 
 3. ผู้เรียนศึกษาค้นความเพ่ิมเติม และร่วมกันอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 
 4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและประเด็นส าคัญของบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยส าหรับครู
ประถมศึกษา 
 2. สื่อการสอน Power point  
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 1. การวัดผล 

1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน ร้อยละ 70 
1.1.1 ความสนใจในการเรียน/  
        ความรับผิดชอบในการมาเรียน 

ร้อยละ 10 

1.1.2 ความประพฤตแิละตรวจผลงาน ร้อยละ 20 
1.1.3 รายงานผลงานน าเสนอหน้าขั้นเรียน ร้อยละ 10 
1.1.4 การอภิปรายและสะท้อนความคิดเห็น ร้อยละ 10 
1.1.5 สอบกลางภาค ร้อยละ 20 

1.2 คะแนนสอบปลายภาคเรียน ร้อยละ 30 
2. การประเมินผล 

2.1 คะแนนระหว่าง 80-100  ได้ระดับ  A 
2.2 คะแนนระหว่าง 79-75  ได้ระดับ  B+ 
2.3 คะแนนระหว่าง 74-70  ได้ระดับ  B 
2.4 คะแนนระหว่าง 69-65  ได้ระดับ  C+ 
2.5 คะแนนระหว่าง 64-60  ได้ระดับ  C 
2.6 คะแนนระหว่าง 59-55  ได้ระดับ  D+ 
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2.7 คะแนนระหว่าง 54-50  ได้ระดับ  D 
2.8 คะแนนระหว่าง 0-49  ได้ระดับ  E 

 
 
 
 
 
 
 
 


