
  

 

 

 

 
 

  
 

 
 
 

 
QCC : Quality Control Circle  ถือเป็นระบบหนึ่งในการบริหารจัดการท่ีได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลเชิงรูปธรรม

ได้อย่างชัดเจน โดยผ่านกระบวนการท่ีมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในการปรับปรุงพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาองค์กร เป็นการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ฝึกการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าเสนอผลงานได้ด้วยความ
ภาคภูมิใจ นับได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) : ส.ส.ท. เห็นถึงความส าคัญในการสร้างความเข็มแข็งของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย จึงได้จัดให้มีการ
ประกวดผลงาน QCC เพ่ือรับ Thailand Quality Prize ขึ้น เพ่ือให้เป็นเวทีส าหรับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูงถึงระดับปฏิบัติการได้แสดง
ความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษา (Best Practice) ของแต่ละองค์กร  

การท า QCC ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งนี้เป็นไปตามรูปแบบประเภทธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้นเพื่อ
ตอบสนองรูปแบบการท า QCC ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างตรงประเด็น จึงได้แบ่งประเภทรางวัล ดังนี้ 

  
 

 Manufacturing QCC Prize    Business for Service QCC Prize  Task Achieving QCC Prize 
 Junior Manufacturing QCC Prize           Support QCC Prize                          New Born QCC Prize 
        Office QCC Prize 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
    

 

 

 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) K-19JP02QP (287–0101–01–100–9 – 282–2–2630) 

 

ประเภทรางวัล Manufacturing Service 
Junior 

Manufacturing QCC Prize 
Manufacturing QCC Prize Business for Service 

QCC Prize 
กลุ่มที่ท ำ  QCC ไม่ถึง 5 เรื่อง 
(สมำชิกมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง ของสมำชิกใน
กลุ่ม ท ำกิจกรรมกลุ่มมำแล้วไม่ถึง 5 
เร่ือง) 

กลุ่มที่ท ำ  QCC ตั้งแต่ 5 เร่ืองขึ้นไป
(สมำชิกมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง ของสมำชิก
ในกลุ่ม ท ำกิจกรรมกลุ่มตั้งแต่ 5 เรื่อง
ขึ้นไป) 

กลุ่ม QCC ที่กระบวนกำรหลัก 
เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรของสถำน
ประกอบกำรนั้นโดยตรง เช่น 
โรงพยำบำล โรงแรม และ 
Logistics ฯลฯ (ผลงำนกิจกรรมเน้น
ให้บริกำรลูกค้ำภำยนอก) 

Support  
QCC Prize 

กลุ่ม QCC ที่สนับสนุนหน่วยงำนผลิตหลัก  หรือกระบวนกำรหลักท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของสถำนประกอบกำรนั้น
โดยตรง หรือเกี่ยวข้องทำงด้ำนเทคนิควิศวกรรม เช่น ด้ำนซ่อมบ ำรุง งำนทดสอบ/วิเครำะห์ คลังสินค้ำ งำนสวน  
เป็นต้น (ผลงำนกิจกรรมสนับสนุนหน่วยงำนภำยในองค์กร) 

Office  
QCC Prize 

กลุ่ม QCC ที่ไม่ใช่ Support Service  เช่น HR, Marketing, Purchasing, Sale, Accounting ซ่ึงเป็นงำน Office 
ทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

Task Achieving 
QCC Prize 

กลุ่ม QCC ที่มีผลงำนเน้นนโยบำยในเชิงกำรออกแบบ หรือแผนงำนในอนำคต ที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จขององค์กร 

New Born  
QCC Prize 

กลุ่ม QCC ขององค์กรที่ไม่เคยส่งผลงำนเข้ำประกวดกับ ส.ส.ท. หรือ กลุ่ม QCC ขององค์กรที่ยังไม่มีกลุ่มใดผ่ำนกำร
น ำเสนอผลงำนรอบคัดเลือกของ ส.ส.ท. 

 

กลุ่มกิจกรรมคุณภาพส่งผลงาน QCC เข้าประกวด 

ประเภทรางวัลและคุณสมบัติของกลุ่ม QCC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด วัน/เดือน/ป ีพ.ศ. 
บรรยายพิเศษ... หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน Thailand Quality Prize 2020 18 มิถุนายน 2562 

เปิดรับสมัครผลงาน QCC ประเภท 
  Manufacturing QCC Prize              Business for Service QCC Prize 

-   Junior Manufacturing QCC Prize             Support QCC Prize 
-   New Born QCC Prize                          Office QCC Prize 
-   Task Achieving QCC Prize  

   มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2562 

ประกาศผล รายชื่อผลงาน QCC ที่ผ่านรอบเอกสาร 3 กันยายน 2562 
น าเสนอผลงาน QCC รอบคัดเลือก 
(การน าเสนอผลงาน ให้สิทธิกลุ่มส่งผู้แทนเข้าร่วมน าเสนอผลงาน จ านวน 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

15 - 18 ตุลาคม 2562 

ประกาศผล รายชื่อผลงาน QCC ที่ผ่านน าเสนอผลงานรอบคัดเลือก 24 ตุลาคม 2562 
ตรวจผลงาน QCC ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 11 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2562 
ประกาศผล รายชื่อผลงาน QCC ที่ผ่านรอบตรวจผลงาน QCC ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 25  ธันวาคม 2562 

งานประกาศผล Thailand Quality Prize 2019 (การน าเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ) 
(การน าเสนอผลงาน ให้สิทธิกลุ่มส่งผู้แทนเข้าร่วมน าเสนอผลงาน จ านวน 3 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

18 – 20 มีนาคม 2562 

  Manufacturing QCC Prize              
-   Junior Manufacturing QCC Prize                       
-   New Born QCC Prize                                    
  Task Achieving QCC Prize                       
  QCC Promoter Award for Top Management            
  QCC Facilitator Award 

รางวัล/ประเภท Diamond 
>= 90 

Golden 
80-89.99 

Silver 
70-79.99 

Bronze 
60-69.99 

Manufacturing QCC Prize     

Junior  Manufacturing QCC Prize     

Business  for  Service QCC Prize     

Support  QCC Prize     

Office QCC Prize     

Task Achieving QCC Prize     

New Born QCC Prize     

 

รับสมัคร... ตั้งแตบ่ัดนี ้– 15 สิงหาคม 2562 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
   โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 772-774 e-mail : award@tpa.or.th 

  Business for Service QCC Prize 

  Support QCC Prize 

  Office QCC Prize 

  Popular Vote 

  Booth Vote 

ระดับรางวัล 

รายละเอียดและข้ันตอนการคัดเลือกผลงาน 

 

mailto:award@tpa.or.th


 
 

 
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมการรับรองจากผู้บริหารขององค์กรเพื่อใช้ในการสมัคร (ใบสมัครตัวจริง) 
2. เอกสารสรุปการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม จ านวน 5 ชุดพร้อม CD 1 แผ่น โดยมีหัวข้อและรายละเอียด ดังนี้  

2.1 ส าเนาใบสมัครที่ลงลายมือชื่อรับรองเรียบร้อยแล้ว (จัดท าเป็นปกเอกสารทุกชุด) 
2.2 สรุปผลงานโดยย่อประมาณ 2-3 หน้ากระดาษ A4 
2.3 ประวัติความเป็นมาของบริษัท ชื่อ สถานที่ตั้ง ธุรกิจองค์กร ผังการบริหารงาน โครงสร้างระบบการบริหารส่งเสริมสนุบสนุน QCC 
2.4 แนะน ากลุ่มและหน่วยงาน รายละเอียดสังกัดของกลุ่ม ประวัติการจัดตั้ง และจดทะเบียนกลุ่ม ภาระหน้าท่ีงานประจ า 

  ที่รับผิดชอบ ประวัติการท า QCC ของสมาชิกแต่ละท่าน ประวัติการด าเนินกิจกรรมกลุ่มที่ผ่านมา 
  จุดที่เกิดปัญหาของกิจกรรม 

2.5 หัวข้อเรื่องและมูลเหตุจูงใจ มีเหตุผลและที่มาของการเลือกหัวข้อเรื่อง ความชัดเจนของมูลเหตุจูงใจ 
     **(เกณฑ์ของ Task Achieving)  
2.6 การส ารวจสภาพปัจจุบัน ก าหนดเป้าหมาย   สภาพปัจจุบันสอดคล้องกับปัญหา รวมทั้งลักษณะการเก็บข้อมูล การจ าแนกข้อมูล  
     (ส ารวจระดับที่ต้องการ ก าหนดจุดรุก) การตั้งเป้าหมาย (การใช้เคร่ืองมือในการก าหนดจุดรุกชัดเจน และมีการประเมินคัดเลือกจุกรุก) 
2.7 การวางแผนการด าเนินงาน มีขั้นตอนชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมาย มีการแบ่งความรับผิดชอบให้กับสมาชิกกลุ่ม 
2.8 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  

(การก าหนดแนวทาง) (การก าหนดแนวทางไปสู่ความส าเร็จ) 
2.9 การแก้ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาหรือการค้นหาแนวทางไปสู่ความส าเร็จ (มีการน าแนวทางที่คัดเลือกไว้มาหา 
        วิธีด าเนินการที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง) 
2.10 การตรวจสอบ/ประเมินผล  แสดงการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการแก้ไข 
2.11 การตั้งมาตรฐาน แสดงรายละเอียดของมาตรฐานที่ปฏิบัติ 
2.12 การสรุปผล แสดงผลในการด าเนินกิจกรรม และอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมรวมถึงแนวทาง และผลการ

  แก้ไขในครั้งต่อไป 
2.13 แผนการติดตามผลและแผนงานในอนาคต  แสดงข้อมูลการตรวจสอบผลหลังการท ากิจกรรมกลุ่ม และแสดงกิจกรรมเรื่องต่อไป พร้อมที่มา

  
 

 

 

ส่งเอกสารสรุปผลงานถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
 

โดย... น าส่งด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่  
 แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 7 

 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)  
 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
 

 

 

ช าระเงินโดย :  

 เงินสด   ช าระเงิน ที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ชั้น 2 
 เช็คธนาคารส่ังจ่าย “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)” หรือ 

   “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)”  
 ช าระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)” 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเอ็มควอเทียร์  เลขที่บัญชี   009-2-23325-3 
 ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ  เลขที่บัญชี   064-1-11613-6 
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43  เลขที่บัญชี   172-0-23923-3 

 

 

รายละเอียดสรุปกิจกรรมกลุ่ม ให้ลงรายละเอียดในกระดาษขาว ขนาด A4 แนวตั้งหรือแนวนอน ตัวหนังสือต้องชัดเจน 
จ านวนไม่เกิน 20 หน้า หรือ PowerPoint 40 Slides (2 Slides /1 หน้า)  

***การคัดเลือกประเภทผลงานกลุ่ม QCC ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
***กลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะต้องร่วมจัดบูธแสดงผลงาน ในงาน Thailand Quality Prize วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563 
 

***เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามค าสั่งกรมสรรพากร  
ที่ ทป.101/2544 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 099-3-00013-2-246 สาขาที่ 00001 
 

*** โปรดแนบส าเนาการส่ังจ่ายเงิน (Pay-In) พร้อมชื่อบริษัท ส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 หรือ Email : kriangkrai@tpa.or.th 

อตัราคา่สมคัร 
2,000 + Vat 7% 

 

= 2,140 บาท/ผลงาน 

วิธีการสมัคร 



 

 
      NO………………     

 

K-19JP02QP (287-0101-01-100-9 – 282-2 - 2630) 

 
 

 

 รายละเอยีดหนว่ยงาน (กรุณากรอกข้อมลูด้วยตวับรรจง/พิมพ์) 
 

องคก์ร...................................................................................................... ประเภทธุรกจิ............................................ผลติภัณฑ.์............................ 

ทีอ่ยู ่(ออกใบก ำกับภำษี) ....................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................... ..............................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย ์.................  โทรศัพท ์.......................................... โทรสำร ................................... Website: ........................................................ 

**สถานทีต่รวจผลงาน  (กรุณาระบ)ุ ....................................................................................................................................... ............................. 

............................................................................................................................. .................................................................................................... 

ปีที่เร ิ่มประกำศนโยบำย QCC ขององค์กร (ปี พ.ศ.)  ............................................ 
 

จ ำนนนพนักงำนทั งงหม ………….…คน             จ ำนนนกลุม่  QCC …………………           กลุม่อัตรำกำรมสีน่นรน่มใน QCC ……………% 

หมำยเหตุ : อัตรำกำรมีส่นนร่นมใน QCC=      (จน.พนักงำนที่เป็นสมำชกิกลุ่ม QCC × 100) 
                                                             จน.พนักงำนทีเ่ป็นกลุม่เป้ำหมำยทีเ่ขำ้รน่มในกลุม่ QCC ไ  ้

 รายละเอียดกลุ่มทีส่มคัร  
 

ชือ่กลุม่ .................................................................................................... หน่นยงำน ........................................................................................................................ 

ปีทีเ่ร ิม่จั ตั งงกลุม่.................................. จ ำนนนสมำชกิ ............คน (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามเอกสารแนบ)***  

ชือ่ผลงำน ................................................................................................................................................................................................................. 

**ผูแ้ทนกลุม่ ชือ่-นำมสกลุ........................................................................... E-mail............................................... โทรศัพท ์ ............................. 
 

(ผลงานของกลุม่จะตอ้งแลว้เสร็จในระหวา่ง ตลุาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) 
 

 ผลงานในอดตี (ทีก่ลุม่ท ำ QCC มำแลน้ หำกเกนิกนำ่ 5 เรือ่ง ใหเ้รยีงล ำ ับเรือ่งจำกลำ่ส ุขึงนไป โ ยไมนั่บเรือ่งทีส่ง่เขำ้รน่มแขง่ขัน) 

1. เรือ่ง...........................................................................................................................................ในปี พ.ศ............................................... เป็นเรือ่งที.่.............. 

2. เรือ่ง...........................................................................................................................................ในปี พ.ศ............................................... เป็นเรือ่งที.่.............. 

3. เรือ่ง...........................................................................................................................................ในปี พ.ศ............................................... เป็นเรือ่งที.่.............. 

4. เรือ่ง...........................................................................................................................................ในปี พ.ศ............................................... เป็นเรือ่งที.่.............. 

5. เรือ่ง...........................................................................................................................................ในปี พ.ศ............................................... เป็นเรือ่งที.่.............. 

 ประสบการณใ์นการน าเสนอผลงาน 

ภำยในบรษัิท.............. ครั งง, บรษัิทในเครอื/บรษัิทแม ่............... ครั งง, ภำยนอกบรษัิท ............... ครั งง ในงำน........................................................   
จั โ ย......................................................................................................................................  สง่ผลงำนกลุม่กับ ส.ส.ท. เป็นครังงที ่.............................. 

 รายละเอยีดผูป้ระสานงาน (เพือ่ตดิต่อกบั ส.ส.ท.)  

1. ชือ่-นำมสกลุ ............................................................................................................. ต ำแหน่ง ................................................................................................ 
โทรศัพท:์ ............................. ตอ่........   มอืถอื: ..........................................  E-mail : ...................................................................................... 

2. ชือ่-นำมสกลุ ............................................................................................................. ต ำแหน่ง ................................................................................................ 

โทรศัพท:์ ............................. ตอ่........   มอืถอื: ..........................................  E-mail : ...................................................................................... 

 ผูบ้รหิารระดบัสงูทีป่ระกาศนโยบาย 

ชือ่-นำมสกลุ ……………………………………………………………………. ต ำแหน่ง................................................................. E-mail:............................................................................................... 

 

คา่สมคัร 2,000 + Vat 7% = 2,140 บาท/กลุม่   

**กรุณาช าระเงนิ ณ วนัยืน่ใบสมคัร 

**การสมคัรจะสมบูรณ์เมือ่ช าระคา่สมคัรแลว้ 

 
 

 

ผูเ้ขยีนใบสมคัร (ตันบรรจง)…………………………………………………………….. 

                              นันที ่................../...................../……………….…. 

โทร...................................................................... ตอ่.......................... 

E-mail:………………………………… ……………………..………………………….………… 

                 “ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด องคก์รตอ้งยนิยอม 

                    ใหส้มาคมฯ เผยแพรเ่พือ่เป็นกรณีศกึษา” 

 

ผูร้บัรองการสมคัรกลุม่…………………………………………..………………………… 

     (....................................................................) 

        ต ำแหน่ง .....................................................................  
 

(ใบสมัครสำมำรถถำ่ยส ำเนำไ )้ 

 สง่ผลงานกลุม่ QCC 

ประเภท  
  Manufacturing QCC Prize 

  Junior Manufacturing QCC Prize 

  Business for Service QCC Prize 

  Task Achieving QCC Prize 

  Support QCC Prize 

  Office QCC Prize 

      New Born QCC Prize 
***กำรค ัเลอืกประเภทผลงำนกลุม่ QCC ถอืเป็น ลุยพนิจิของคณะกรรมกำร 
***กลุม่ทีผ่ำ่นเขำ้สูร่อบชงิชนะเลศิ จะตอ้งรน่มจั บธูแส งผลงำน ในงำน  

     Thailand Quality Prize 2020 นนัที ่18 – 20 มนีำคม 2563 



 
เอกสารแนบส าหรบักรอกรายละเอยีด 

 

 

 

 ร  กรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้นตามเอกสารแนบ*** (กรุณากรอกขอ้มูลตวับรรจง/พมิพ)์ 

 

1. นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อาย.ุ.............ปี   อายงุาน..............ปี  ต าแหน่ง..............................   วฒุกิารศกึษา...............................   ประสบการณ์ QCC………ผลงาน …….ปี 

2. นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อาย.ุ.............ปี   อายงุาน..............ปี  ต าแหน่ง..............................   วฒุกิารศกึษา...............................   ประสบการณ์ QCC………ผลงาน …….ปี 

3. นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อาย.ุ.............ปี   อายงุาน..............ปี  ต าแหน่ง..............................   วฒุกิารศกึษา...............................   ประสบการณ์ QCC………ผลงาน …….ปี 

4. นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อาย.ุ.............ปี   อายงุาน..............ปี  ต าแหน่ง..............................   วฒุกิารศกึษา...............................   ประสบการณ์ QCC………ผลงาน …….ปี 

5. นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อาย.ุ.............ปี   อายงุาน..............ปี  ต าแหน่ง..............................   วฒุกิารศกึษา...............................   ประสบการณ์ QCC………ผลงาน …….ปี 

6. นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อาย.ุ.............ปี   อายงุาน..............ปี  ต าแหน่ง..............................   วฒุกิารศกึษา...............................   ประสบการณ์ QCC………ผลงาน …….ปี 

7. นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อาย.ุ.............ปี   อายงุาน..............ปี  ต าแหน่ง..............................   วฒุกิารศกึษา...............................   ประสบการณ์ QCC………ผลงาน …….ปี 

8. นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อาย.ุ.............ปี   อายงุาน..............ปี  ต าแหน่ง..............................   วฒุกิารศกึษา...............................   ประสบการณ์ QCC………ผลงาน …….ปี 

9. นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อาย.ุ.............ปี   อายงุาน..............ปี  ต าแหน่ง..............................   วฒุกิารศกึษา...............................   ประสบการณ์ QCC………ผลงาน …….ปี 

10. นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อาย.ุ.............ปี   อายงุาน..............ปี  ต าแหน่ง..............................   วฒุกิารศกึษา...............................   ประสบการณ์ QCC………ผลงาน …….ปี 

 

 

 หมายเหต.ุ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
. .   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

  


