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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือส าหรับการประเมิน 

 
- แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ 
- แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติังานจดัสวน 
- แบบประเมินทกัษะกระบวนการ 
- แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง สวนสวยด้วยสองมอื 

 

ค าช้ีแจง 
1.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ฉบบัน้ี เป็นแบบ

เลือกตอบ  
4 ตวัเลือก  จ านวน 40 ขอ้  ใหเ้วลา 30 นาที 

2. ใหน้กัเรียนอ่านค าถามในแต่ละขอ้  แลว้เลือกค าตอบท่ีถูกเพียงค าตอบเดียว  โดยท า
เคร่ืองหมาย ( x)  ลงในกระดาษค าตอบท่ีตรงกบัค าตอบท่ีท่านเลือก 

 
ตวัอยา่ง 
ข้อสอบ  ขอ้ 0.  พืชชนิดใดไม่เหมาะส าหรับการจดัสวนในท่ีฝนตกชุก  

ก.  บวั   
ข.  วา่นน ้า  
ค.  กก   
ง.  อากาเว 

 ค าตอบ 
ขอ้ 1 2 3 4 
0  X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



266 
 

 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว และท าเคร่ืองหมาย  (X)  ลงใน
กระดาษค าตอบท่ีตรงกบัค าตอบท่ีเลือก 

ผลการเรียนรู้ที ่1 จ านวน 12 ข้อ 
1.  พระราชวงัแวร์ซายส์เป็นตน้แบบของการจดัสวนประเภทใด  

ก. สวนประดิษฐ์      
ข. สวนธรรมชาติ       
ค. สวนนามธรรม  
ง. สวนจินตนาการ  

2.  ไทยเร่ิมรับอิทธิพลการจดัสวนแบบ ถะมอ เขา้มาในสมยัใด  
ก. สุโขทยั        
ข. อยธุยา  
ค. รัตนโกสินทร์ตอนตน้     
ง. รัตนโกสินทร์ตอนปลาย  

3.  การเลือกตน้ไมเ้พื่อกรองฝุ่ นละอองในอากาศ  ตน้ท่ีเก็บฝุ่ นละอองไดดี้ท่ีสุดคือตน้ไมช้นิดใด  
ก. อโศกอินเดีย   
ข. ชบา     
ค. สนประดิพทัธ์   
ง. ผกากรอง 

4.  สวนรูปแบบใดนิยมสร้างเพื่อเพิ่มความโอ่อ่าสง่างามใหก้บัอาคาร  
ก. สวนประดิษฐ์  
ข. สวนธรรมชาติ       
ค. สวนนามธรรม  
ง. สวนจินตนาการ 

5.   สวนประเภทใด นิยมน าทรายหรือกรวดขนาดเล็กมาท าเป็นสายน ้า   
ก. สวนแบบจีน         
ข. สวยแบบญ่ีปุ่น  
ค. สวนแบบไทย         
ง. สวนแบบตะวนัตก             
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6.  การจดัสวนสาธารณะ ควรค านึงถึงมุมมองจากดา้นใดก่อน                       

ก. มุมพกัผอ่น                    
ข. จุดก่ึงกลางสวน                                                  
ค. ภายนอกสวน                   
ง. บริเวณลานกวา้ง                        

7.  พนัธ์ุไมช้นิดใด อยูใ่นประเภทไมใ้บในร่ม  
        ก.  อากาเว            

ข.  แสงจนัทร์  
        ค.  ผกากรอง    

ง.  ฟิโลเดนดรอน  
8.  พนัธ์ุไมช้นิดใด จดัอยูใ่นประเภทไมโ้ชวต์น้  

        ก.  ราชพฤกษ ์    
ข.  ทองกวาว  

        ค.  ปาลม์แชมเปญ    
ง.  ทองหลางลาย 

9.  พนัธ์ุไมช้นิดใด จดัอยูใ่นประเภทไมด้ดั  

        ก.  สนฉตัร            
ข.  มะขามเทศ  

        ค.  หมากเหลือง    
ง.   ปาลม์เยอรมนั  

10.  พืชชนิดใดไม่จดัอยูใ่นประเภทไมค้ลุมดิน  

        ก.  ผกัเป็ด            
ข.  แพรเซ่ียงไฮ ้ 

        ค.  บานบุรีเล้ือย    
ง.  บุษบาฮาวาย  

11.  ตอ้งการใหส้วนมีชีวติชีวา สีสันสดใส ควรประดบัดว้ยพืชชนิดใด       

        ก.  นากชมพ ูพลบัพลึง   
ข.  ดาวเรือง บานบุรี  

        ค.  บุษบาฮาวาย กา้มปูดิน       
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ง.  กระเทียมเถา รสสุคนธ์  
12.  บริเวณริมน ้าของสวนธรรมชาติ ควรประดบัดว้ยพืชชนิดใด                       

        ก.  หลิว เฟิร์น                               
ข.  ดาวเรือง กา้มปูดิน                                                    

        ค.  บุษบาฮาวาย รสสุคนธ์              
ง.  กระเทียมเถา เทียนทอง                 

ผลการเรียนรู้ที ่2 จ านวน 5 ข้อ 
13.  ไมด้อกชนิดใดเป็นพืชท่ีปลูกไดดี้ในทอ้งถ่ินชุมแพ 
 ก.  ทิวลิป 
 ข.  บานไม่รู้โรย 
 ค.  กุหลาบ 
 ง.  เบญจมาศ 
14.  พืชผกัชนิดใดปลูกไดดี้ในทอ้งถ่ินอ าเภอชุมแพ 
 ก.  พริก  มะเขือ 
 ข.  กะหล ่าปลี  บล็อกโคลี 
 ค.  มะเขือเทศ  คะนา้ 
 ง.  สลดั  ผกักาดขาวปลี 
15.  ตอ้งการปลูกไมพุ้ม่เล็กเพื่อใหสี้สันในสวนและสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดคุณค่าทางอาหารได ้ 
ควรปลูกพืชชนิดใด 
 ก.  ขิง 
 ข.  ตะไคร้ 
 ค.  พริก 
 ง.  มะเขือ   
16.  ตอ้งการปลูกไมค้ลุมดินท่ีใหคุ้ณค่าทางอาหารและเจริญเติบโตไดดี้ในทอ้งถ่ิน  
ควรปลูกพืชชนิดใด 
 ก.  คุณนายต่ืนสาย 
 ข.  วา่นกาบหอยแครง 
 ค.  สะระแหน่ 
 ง.  ดาดตะกัว่ 
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17.  สวนวทิยาศาสตร์หนา้อาคาร 2 โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  ควรประดบัดว้ยรูปป้ันท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองราวใด 
 ก.  สุนทรภู่ 
 ข.  นกัวทิยาศาสตร์ 
 ค.  ตุก๊ตารูปกามเทพ 
 ง.  ตะเกียงหิน 
ผลการเรียนรู้ที ่3 จ านวน 12 ข้อ 
18.  ขอ้ใดไม่ใช่รูปแบบของการเขียนแบบแปลนสวน                               
         ก.  แปลน                               

ข.  รูปตั้ง                                                      
         ค.  สามมิติ                             

ง.  ทศันียภาพ                                                   
19.  ส่วนใดท่ีควรค านึงถึงเป็นอนัดบัแรกในการวางแบบแปลนสวน                       
         ก.  ประโยชน์ใชส้อยและมุมมอง     

ข.  ผวิสัมผสั ความกลมกลืน                                         
         ค.  เส้น สี รูปร่าง                            

ง.  การแบ่งพื้นท่ี            
20. องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบในขอ้ใดใหก้ารสนองตอบความรู้สึกไดร้วดเร็วท่ีสุด   

ก.  สี    
ข.  เส้น  

ค.  รูปทรง   
ง.   ผวิสัมผสั  

21.  การตดัแต่งพุม่ไมเ้ป็นรูปส่ีเหล่ียมใหค้วามรู้สึก  อยา่งไร  
ก. มัน่คง               
ข. นุ่มนวล 
ค. ต่ืนเตน้             
ง. เคล่ือนไหว 
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22.  การปลูกตน้ไมใ้นลกัษณะใดสามารถช่วยลดความกระดา้งของสวนได ้ 
ก. ปลูกตน้ไมเ้ป็นกลุ่ม 
ข. ปลูกตน้ไมต้ามขอบแนวถนน 
ค. ปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวโคง้ไปมา 

              ง.  ปลูกตน้ไมล้ดหลัน่ตามแนวระดบั 
23. การปลูกพืชคลุมดินเป็นบริเวณกวา้ง จะท าใหเ้กิดความรู้สึกกวา้งใหญ่ สงบน่ิง ควรท าอยา่งไร
เพื่อใหส้วนน่าสนใจมากข้ึน  

ก. ท าสระน ้ารูปส่ีเหล่ียม 
ข. ตั้งเสาโคมไฟรูปทรงสูง 
ค. ท าทางเดินโคง้ไปโคง้มา 
ง. ปลูกไมพุ้ม่เป็นบริเวณกวา้ง 

24.  หลกัการออกแบบในขอ้ใดท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพไดม้ากท่ีสุด  
ก. จงัหวะ             
ข. ความสมดุล 
ค. ความแตกต่าง  
ง. ความกลมกลืน    

25.  หลกัการออกแบบในขอ้ใดช่วยแกค้วามซ ้ าซาก เบ่ือหน่ายท่ีเกิดจากการใชห้ลกัความกลมกลืน
มากเกินไป  

ก. สัดส่วน            
ข. เอกภาพ 
ค. ความสมดุล       
ง. ความแตกต่าง 

26.  หลกัการออกแบบในขอ้ใดแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของงานท่ีออกแบบ 
ก. สัดส่วน            
ข. จุดเด่น 
ค. เอกภาพ              
ง. ความสมดุล 
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27.  หลกัการออกแบบในขอ้ใดช่วยใหเ้กิดความต่อเน่ืองสัมพนัธ์และการเหน่ียวน าสายตา 
ก. จุดเด่น 
ข. จงัหวะ            
ค. สัดส่วน            
ง. ความสมดุล 

28.  วสัดุชนิดใดคิดราคาเป็นกระสอบ ? 
 ก.  น ้าพุ     

ข.  อิฐมอญ 
 ค.  ถ่านป่น    

ง.  ทรายหยาบ 
29.  ช่ือใด  ไม่จ  าเป็นตอ้งเขียนลงในรายการพรรณไมท่ี้ใชใ้นแบบแปลนสวน ? 
 ก.  ช่ือภาษาไทย    

ข.  ช่ือพื้นเมือง 
 ค.  ช่ือภาษาองักฤษ   

ง.  ช่ือทางพฤกษศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ที ่4 จ านวน 6 ข้อ 
30.  ดินชนิดใดเหมาะส าหรับการจดัสวนมากท่ีสุด  
 ก.  ดินร่วน     

ข.  ดินทราย 
 ค.  ดินเหนียว     

ง.  ดินดาน 
31.  ก่อนส ารวจพื้นดินทรุดตวัท่ีเกิดจากโพรงดิน ควรท าอยา่งไรก่อน ?  
        ก.  ขดุดินทิ้งไว ้1 วนั          

ข.  รดน ้าทิ้งไว ้1 วนั 
        ค.  ยอ่ยดินใหล้ะเอียด 
 ง.  ลูกกล้ิงทบัดินใหแ้น่น  
 
 
 
 



272 
 

32.  นกัจดัสวนส่วนใหญ่นิยมใชส่ิ้งใดก าหนดแนวในการปรับดิน ?  
        ก.  จอบ     

ข.  ลูกกล้ิง  
        ค.  เชือกฟาง     

ง.  ปูนขาว 
33.  ลูกกล้ิง ใชป้ระโยชน์อยา่งไร ?  
        ก.  ทุบดิน                     

ข.  ยอ่ยดิน  
        ค.  ปรับดินให้เรียบ          

ง.  ปรับปรุงดินใหมี้คุณภาพ       
34.  การวางองคป์ระกอบใดท่ีควรวางเป็นจุดแรก ?              
        ก.  ไมพุ้ม่                                      

ข.  ไมย้นืตน้                                   
        ค.  กระถาง                                    

ง.  ตะเกียงหิน                                 
35.  ส่ิงใดช่วยในการระบายน ้าไดดี้ท่ีสุด ?  
        ก.  ปลูกตน้ไมเ้พื่อดูดซบัน ้า  
        ข.  ไล่ระดบัดินลาดเอียงไปยงัท่อระบายน ้า  
        ค. ปรับระดบัสนามให้ต ่ากวา่ระดบัถนนเล็กนอ้ย  
        ง.  ปลูกหญา้คลุมสนามทัว่บริเวณเพื่อช่วยดูดซบัน ้า  
ผลการเรียนรู้ที ่5  จ านวน 5 ข้อ 
36.  ในการบนัทึกการปฏิบติังาน ไม่จ  าเป็นตอ้งบนัทึกขอ้มูลใด  

ก. วนั เดือน ปี 
ข. งานท่ีปฏิบติั 
ค. ผลการปฏิบติั 
ง. ก าไรขาดทุน 
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37.  การจดัท าบญัชีประเภทใดเหมาะส าหรับกลุ่มบริการจดัสวนรายยอ่ยมากท่ีสุด ? 
ก.  บญัชีรายรับ-รายจ่าย  
ข.  บญัชีลูกหน้ีและเจา้หน้ี 
ค.  บญัชีทรัพยสิ์นถาวร 
ง.  บญัชีทรัพยสิ์นด าเนินการ 

38.  ขอ้ใดเป็นตน้ทุนคงท่ีของการจดัสวน ? 
 ก.  ค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 
 ข.  ค่าแรงงาน ค่าน ้า ค่าไฟ 
 ค.  ค่าแบบ 
 ง.  ค่าพรรณไม ้
39.  เราจะทราบก าไร-ขาดทุนไดจ้ากบญัชีประเภทใด ? 
 ก.  บญัชีรายรับ-รายจ่าย 
 ข.  บญัชีทรัพยสิ์น 
 ค.  บญัชีลูกหน้ี 

ง.   บญัชีเจา้หน้ี 
40.  งบดุล  ควรจดัท าเม่ือใด ? 
 ก.  ก่อนเร่ิมด าเนินงาน 
 ข.  ระหวา่งด าเนินงาน 
 ค.  เม่ือเสร็จการด าเนินงานแต่ละคร้ัง 
 ง.  เม่ือตอ้งการตรวจสอบกิจการ 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
เร่ือง สวนสวยด้วยสองมอื 

 

ข้อที่ เฉลย  ข้อที่ เฉลย 
1 ก  21 ก 
2 ข  22 ค 
3 ค  23 ข 
4 ก  24 ข 
5 ข  25 ข 
6 ก  26 ก 
7 ง  27 ข 
8 ค  28 ค 
9 ข  29 ข 
10 ค  30 ก 
11 ข  31 ข 
12 ก  32 ง 
13 ข  33 ค 
14 ก  34 ข 
15 ค  35 ข 
16 ค  36 ง 
17 ข  37 ก 
18 ค  38 ค 
19 ง  39 ก 
20 ก  40 ค 
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แบบประเมนิผลงานภาคปฏบิัติ   
ค าช้ีแจง  1.  ศึกษารายละเอียดในใบสัง่งานของเร่ืองท่ีก าลงัสงัเกตการปฏิบติังานของนกัเรียนใหเ้ขา้ใจ 
  2.  ศึกษารายละเอียดเกณฑก์ารประเมินและเกณฑก์ารผา่นเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
  3.  สงัเกตการปฏิบติังานของนกัเรียนแต่ละคนแลว้พิจารณาใหค้ะแนนตามรายละเอียดในใบงาน ในขอ้ 1. และเกณฑก์ารประเมินในขอ้ 2. 
  4.  กรอกคะแนนท่ีไดล้งในช่องท่ีตรงกบัพฤติกรรมท่ีสงัเกตและตรงช่ือของนกัเรียนคนนั้น 
  5.  รวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมดของทุกพฤติกรรมใส่ลงในช่องคะแนนรวม 

เลขท่ี ช่ือนกัเรียน 

ขั้นเตรียมการ ขั้นการปฏิบติังาน ขั้นหลงัปฏิบติังาน ผลงาน 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

การส ารวจ
ส ารวจ 
ขอ้มูล

พื้นฐาน 

การ
วางแผน
การ

ท างาน 

การออกแบบ
จดัสวน 

การ
เลือกใช้
อุปกรณ์ 
พนัธุ์ไม ้

การ
แกปั้ญหา
การท างาน 

ความ
รับผดิชอบ 

ความขยนั
อดทนใน
การ

ปฏิบติังาน 

ความ
ประหยดั
และคุม้ค่า 

ความ
สามคัคี
ในกลุ่ม 

ความสะอาด 
ของสถานท่ี 

และ 
เคร่ืองมือท่ีใช ้

การ
จดัเก็บ
อุปกรณ์ 

ความ 
ส าเร็จ
ของงาน 

ถูกตอ้ง
ตาม

หลกัการ
ออกแบบ 

การสรุป
ประเมิน
ผล 

ความคิด
ริเร่ิม
สร้าง 
สรรค ์

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60  
                    
                    
                    

เกณฑคุ์ณภาพ   
ขั้นเตรียมการ  ขั้นปฏิบติังาน และขั้นหลงัปฏิบติังาน ผลงาน 

ถา้นกัเรียนปฏิบติังานมีคุณภาพดีมาก  ไดร้ะดบั 4 
   ถา้นกัเรียนปฏิบติังานมีคุณภาพดี  ไดร้ะดบั 3 
   ถา้นกัเรียนปฏิบติังานมีคุณภาพพอใช ้  ไดร้ะดบั 2 
   ถา้นกัเรียนปฏิบติังานมีคุณภาพปรับปรุง ไดร้ะดบั 1 

ถา้นกัเรียนปฏิบติังานมีคุณภาพดีมาก  ไดร้ะดบั 8 
   ถา้นกัเรียนปฏิบติังานมีคุณภาพดี  ไดร้ะดบั 6 
   ถา้นกัเรียนปฏิบติังานมีคุณภาพพอใช ้  ไดร้ะดบั 4 
   ถา้นกัเรียนปฏิบติังานมีคุณภาพปรับปรุง ไดร้ะดบั 2 

เกณฑก์ารผา่น มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 50        ลงช่ือ…………………… 275 
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แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนทีม่ต่ีอหลกัสูตรท้องถิ่น 
เร่ือง สวนสวยด้วยสองมอื  ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 

 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบบัน้ีมี 2 ตอน 

แบบสอบถามตอนที ่1  ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง       
สวนสวยดว้ยสองมือ  ซ่ึงการตอบแบบสอบถามน้ีไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือผดิประการใด  ดงันั้น         
ใหน้กัเรียนตอบให้ตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงใหม้ากท่ีสุด  ค  าตอบจะไม่มีผลกระทบต่อนกัเรียน
ในทางใด ๆ 

แบบสอบถามตอนที ่2 เป็นการแสดงความคิดเห็นตามท่ีนกัเรียนรู้สึกนอกเหนือจากท่ี
นกัเรียนตอบแบบสอบถามตอนท่ี 1 

 

วธีิตอบแบบสอบถามตอนที ่1 

ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย (  √  )  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความรู้สึกของ
นกัเรียนเพียงช่องเดียว  หลงัจากนกัเรียนอ่านขอ้ความทางดา้นซา้ยมือแลว้  ซ่ึงมีใหน้กัเรียนเลือก     5 
ระดบั ดงัน้ี 

5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

1  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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ตอนที ่1  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความรู้สึกของ
นกัเรียนเพียงช่องเดียว 

ข้อ
ที่ 

ความคิดเหน็ของนักเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านบรรยากาศการเรียน      
1 ส่ือการเรียนท่ีใชเ้ร้าความสนใจไม่น่าเบ่ือ      

2 ครูผูส้อนสนบัสนุนใหแ้ต่ละกลุ่มมีอิสระในการท างานเพิ่มข้ึน      

3 กิจกรรมการเรียนการสอนท าใหน้กัเรียนรู้จกันิสัยเพื่อนใน
การท างานร่วมกนัมากข้ึน 

     

4 นกัเรียนมีการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
รู้จกัตนเอง  และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

     

5 กิจกรรมกระบวนการกลุ่มท่ีใชผ้า่นการเรียนแบบร่วมมือ ช่วย
ใหน้กัเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน 

     

ด้านการจัดกจิกรรมการสอน      

6 นกัเรียนมีอิสระในการออกแบบจดัสวนใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีและตรงตามความตอ้งการของนกัเรียน 

     

7 กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริงทั้งในและ
นอกโรงเรียน 

     

8 ครูผูส้อนสนบัสนุนและกระตุน้การเรียนรู้ของนกัเรียนให้เกิด
ทกัษะกระบวนการ 

     

9 นกัเรียนมีส่วนร่วมคน้ควา้สรุปดว้ยตนเอง      

10 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตและใชส่ื้อการเรียนการสอน      

11 เอกสารประกอบการเรียนการสอนเขา้ใจง่ายและช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ 

     

12 ใบงานส าหรับท ากิจกรรมมีความเหมาะสม      

13 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการท างาน      

14 พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุจดัสวนมีความเหมาะสม      

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ      

15 หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ืองสวนสวยดว้ยสองมือสามารถน าไปใช้
ในชีวติประจ าวนัได ้
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ตอนที ่ 2  ความคิดเห็นเพิม่เติม 

 นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรบา้งต่อหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


