
43อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(การศึกษาภาคบังคับ)

มัธยมศึกษาปีที่1–มัธยมศึกษาปีที่3



58 คู่มือนักเรียน

15 

 

โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 แผนการเรียน วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร(หองเรียนคุณภาพ) 

หอง 1 
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท23101 ภาษาไทย 1.5(60) ท23102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค23101 คณิตศาสตร5 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร6 1.5(60) 
ว23101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส23101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส23104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส23102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส23105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส23103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส23106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ23101 สุขศึกษา 0.5(20) พ23103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ23102 พลศึกษา 0.5(20) พ23104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ23101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ23102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5(60) อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 3.5(140)  รายวิชาเพิม่เติม 3.5(140) 
ค23201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม5 1.0(40) ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม6 1.0(40) 
ค20205 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 0.5(20) ค20206 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 0.5(20) 
ว23281 โครงงานวิทยาศาสตร 1.0(40) ว23286 โครงงานวิทยาศาสตร 1.0(40) 
ว20293 เชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม 0.5(20) ว20294 พลังงานทดแทนกับการใชประโยชน 0.5(20) 
ส23221 หนาท่ีพลเมือง 5 0.5(20) ส23222 หนาท่ีพลเมือง 6 0.5(20) 

    IS3 การนําความรูไปใชบริการสังคม 20 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  

 แนะแนว 20  แนะแนว 20 
 
 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20  

 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5(640) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5(640) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
16 

 

 
โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ (หองเรียนคุณภาพ )   
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท23101 ภาษาไทย 1.5(60) ท23102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค23101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว23101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส23101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส23104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส23102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส23105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส23103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส23106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ23101 สุขศึกษา 0.5(20) พ23103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ23102 พลศึกษา 0.5(20) พ23104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ23101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ23102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5(60) อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 3.0(120)  รายวิชาเพิ่มเติม 3.0(120) 
อ23207 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 5    1.0(40) อ23208 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 6    1.0(40) 
อ23209 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน5    1.5(60) อ23210 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน6    1.5(60) 
ส23221 หนาท่ีพลเมือง 5    0.5(20) ส23222 หนาท่ีพลเมือง 6    0.5(20) 

    IS3 การนําความรูไปใชบริการสังคม 20 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 5  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 5 

 แนะแนว 20  แนะแนว 20 
 
 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20  

 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0(620) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0(620) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



60 คู่มือนักเรียน

17 

 

โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท23101 ภาษาไทย 1.5(60) ท23102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค23101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว23101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส23101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส23104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส23102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส23105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส23103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส23106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ23101 สุขศึกษา 0.5(20) พ23103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ23102 พลศึกษา 0.5(20) พ23104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ23101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ23102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5(60) อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100)  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100) 
  ค23201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0(40)   ค23202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.0(40) 

ว23281 โครงงานวิทยาศาสตร 1.0(40) ว23286 โครงงานวิทยาศาสตร 1.0(40) 
ส23221 หนาท่ีพลเมือง 5    0.5(20) ส23222 หนาท่ีพลเมือง 6 0.5(20) 

    IS3 การนําความรูไปใชบริการสังคม 20 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  

 แนะแนว 20  แนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5(600)  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 13.5(600) 
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18 

 

โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 แผนการเรียนภาษาไทย-ธุรกิจ  

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท23101 ภาษาไทย 1.5(60) ท23102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค23101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว23101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส23101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส23104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส23102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส23105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส23103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส23106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ23101 สุขศึกษา 0.5(20) พ23103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ23102 พลศึกษา 0.5(20) พ23104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ23101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ23102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5(60) อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(120)  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(120) 
ท23201 ทักษะการคิดวิเคราะห 1 1.0(40) ท23202 ทักษะการคิดวิเคราะห 2    1.0(40) 
ส23221 หนาท่ีพลเมือง 5 0.5(20) ส23222 หนาท่ีพลเมือง 6    0.5(20) 
ง23267 พฤติกรรมผูบริโภค 1.0(40) ง23268 กฎหมายธุรกิจ 1.0(40) 

    IS3 การนําความรูไปใชบริการสังคม 20 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  
 แนะแนว 20  แนะแนว 20 

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5(600)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5(600) 
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19 

 

โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 แผนการเรียน  อิอดาดี  

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท23101 ภาษาไทย 1.5(60) ท23102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค23101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว23101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส23101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส23104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส23102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส23105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส23103 ศาสนา(อิสลาม) 0.5(20) ส23106 ศาสนา(อิสลาม) 0.5(20) 
พ23101 สุขศึกษา 0.5(20) พ23103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ23102 พลศึกษา 0.5(20) พ23104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ23101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ23102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5(60) อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5(300)  รายวิชาเพิ่มเติม 7.5(300) 
ส23221 หนาท่ีพลเมือง 5 0.5(20) ส23222 หนาท่ีพลเมือง 6 0.5(20) 
ร23211 อัล-ลุเฆาะ  อัล-อะเราะบียะฮ 

(ฟง-พูด-อาน-เขียน) 
3.0(120) ร23221 อัล-ลุเฆาะ  อัล-อะเราะบียะฮ 

(ฟง-พูด-อาน-เขียน) 
3.0(120) 

ร23212 อัล-เกาะวาอิด (ไวยกรณ) 2.0(80) ร23222 อัล-เกาะวาอิด (ไวยกรณ) 2.0(80) 
ร23213 อัล-มุหาดะษะฮ (สนทนา) 1.0(40) ร23223 อัล-มุหาดะษะฮ (สนทนา) 1.0(40) 
ร23214 อัด-ดิรอสะฮ อัล-อิสลามียะฮ 1.0(40) ร23224 อัด-ดิรอสะฮ อัล-อิสลามียะฮ 1.0(40) 

    IS3 การนําความรูไปใชบริการสังคม 20 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  
 แนะแนว 20  แนะแนว 20 
 
 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20  

 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 18.5(800) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 18.5(800) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

20 

 

โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 แผนการเรียนศิลปะ-พละ  

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท23101 ภาษาไทย 1.5(60) ท23102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค23101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว23101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส23101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส23104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส23102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส23105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส23103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส23106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ23101 สุขศึกษา 0.5(20) พ23103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ23102 พลศึกษา 0.5(20) พ23104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ23101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ23102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5(60) อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100)  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100) 
ส23221 หนาท่ีพลเมือง 5 0.5(20) ส23222 หนาท่ีพลเมือง 6 0.5(20) 
พ23201 บาสเก็ตบอล 1.0(40) พ23202 ตะกรอ 1.0(40) 
ศ23201 นาฎศิลป 1.0(40) ศ23202 นาฎศิลป 1.0(40) 

    IS3 การนําความรูไปใชบริการสังคม 20 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา

รู 
5  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 5 

 แนะแนว 20  แนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
-ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

 รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 13.5(600)  รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 13.5(600) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 คู่มือนักเรียน

21 

 

โครงสรางหลกัสูตรมาตรฐานสากลอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 แผนการเรียนคอม-เกษตร  

ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต/ช.ม ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต/ช.ม. 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท23101 ภาษาไทย 1.5(60) ท23102 ภาษาไทย 1.5(60) 
ค23101 คณิตศาสตร 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร 1.5(60) 
ว23101 วิทยาศาสตร 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร 1.5(60) 
ส23101 สังคมศึกษา 1.0(40) ส23104 สังคมศึกษา 1.0(40) 
ส23102 ประวัติศาสตร 0.5(20) ส23105 ประวัติศาสตร 0.5(20) 
ส23103 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) ส23106 ศาสนา(พุทธ/อิสลาม) 0.5(20) 
พ23101 สุขศึกษา 0.5(20) พ23103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ23102 พลศึกษา 0.5(20) พ23104 พลศึกษา 0.5(20) 
ศ23101 ศิลปศึกษา 1.0(40) ศ23102 ศิลปศึกษา 1.0(40) 
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5(60) อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5(60) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(120)  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(120) 
ส23221 หนาท่ีพลเมือง 5 0.5(20) ส23222 หนาท่ีพลเมือง 6 0.5(20) 
ง20245 การออกแบบและสรางงาน

ผลิตภัณฑดวยคอมพิวเตอร 
1.0(40) ง20246 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ    1.0(40) 

ง23269 การปลูกพืชไรดิน 1.0(40) ง23270 การปลูกพืชบนพ้ืนท่ีคอนกรีต   1.0(40) 

    IS3 การนําความรูไปใชบริการสังคม 20 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  

 แนะแนว 20  แนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

-ชุมนมุ 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน 

15 
5 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5(600)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5(600) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


