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แผนผังวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

แผนที่การเดินทางมาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  

พ.ศ.  
 
 

โดยที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. มาตรา และมาตรา กาหนดให 
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองจัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
โดยใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ พ.ศ. -
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. - กรอบคุณวุฒิแหงชาติ ฉบับปรับปรุง มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. กรอบคุณวุฒิอาชีวศกึษาแหงชาติ พ.ศ. และเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาในแตละระดับ เพ่ือผลิตและพัฒนากาลังคนใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึง สมควร 
ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 

อาศัยอานาจตามความในมาตรา และมาตรา แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี  

ขอ  ระเบียบนีเรียกวา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.  

ขอ  ระเบียบนีใหใชบังคับตังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ขอ  ใหใชระเบียบนีบังคับแกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ขอ  ในระเบียบนี 
หลักสูตร หมายความวา หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ที่คณะกรรมการการอาชวีศกึษา

กาหนด 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมายความวา การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา ใชอักษรยอวา ปวช.  
สถานศึกษา หมายความวา วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นของรัฐและเอกชน 

ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมถึงสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา 
หัวหนาสถานศึกษา หมายความวา ผูอานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาสถานศึกษาที่เรียกชื่อ

อยางอื่นของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หนวยงานตนสังกัด หมายความวา หนวยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยูในสังกัดหรือในความควบคุมดูแล  

้หนา ๑
่เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



ผูเขาเรียน หมายความวา ผูมาสมัครเขาเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝกอาชีพกับ 
สถานประกอบการที่ยังไมไดขึนทะเบียนเปนนักเรียน 

นักเรียน หมายความวา ผูที่ไดขึนทะเบียนเปนนกัเรียนตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพ 
ภาคเรียน หมายความวา ชวงเวลาที่สถานศึกษาเปดทาการสอน โดยกาหนดให ป

การศึกษา แบงออกเปน ภาคเรียน และใน ภาคเรียน มีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล
สัปดาห 

ภาคเรียนฤดูรอน หมายความวา ชวงเวลาที่สถานศึกษาเปดทาการสอนในชวงปดภาคเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

การเรียนแบบเต็มเวลา (full-time) หมายความวา การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ
หรือภาคฤดูรอนที่ใชเวลาในชวงของวันทาการ โดยนักเรียนจะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน 
ตามเกณฑจานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กาหนดสาหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

การเรียนแบบไมเต็มเวลา (part-time) หมายความวา การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจาก 
การเรียนการสอนภาคเรียนปกติที่ใชเวลานอกเวลาของวันทาการ โดยนักเรียนจะตองลงทะเบียนเรียน  
ในแตละภาคเรียนตามเกณฑจานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กาหนดสาหรับการเรียน  
แบบไมเต็มเวลา 

สถานประกอบการ หมายความวา บริษัท หางหุนสวน ราน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ
และเอกชนทังในประเทศและตางประเทศที่รวมมือกับสถานศึกษาเพ่ือจัดการอาชีวศึกษา 

ผูปกครอง หมายความวา บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ทาหนาที่ปกครองดแูลและใหความ
อุปการะแกนักเรียน และใหคารับรองแกสถานศึกษาหรือสถานประกอบการวาจะปกครองดูแล 
ความประพฤติของนักเรียนในระหวางที่เรียนอยูในสถานศึกษา และฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  
ในสถานประกอบการ หรือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  

การศึกษาในระบบ หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เนนการศึกษาในสถานศึกษา
เปนหลัก โดยมีการกาหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล
ที่เปนเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แนนอน 

การศึกษานอกระบบ หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการ
กาหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของ  
การสาเร็จการศึกษา โดยเนือหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของบุคคลแตละกลุม 

การศึกษาระบบทวิภาคี หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวาง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
โดยนักเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ  

้หนา ๒
่เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



ผูควบคุมการฝก หมายความวา ผูที่สถานประกอบการมอบหมายใหทาหนาที่ประสานงาน
กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝกอาชีพของนักเรียน 
ในสถานประกอบการ 

ครูฝก หมายความวา ผูทาหนาที่สอน ฝก อบรมนักเรียนในสถานประกอบการ 
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด 

ครูนิเทศก หมายความวา ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทาหนาที่นิเทศ ใหคาปรึกษา
แนะนาแกนักเรียนที่ฝกอาชีพและฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 

ครูที่ปรึกษา หมายความวา ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทาหนาที่ใหคาแนะนา  
ใหคาปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน 

มาตรฐานวิชาชีพ หมายความวา ขอกาหนดดานสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือใชเปนเกณฑ 
ในการกากับดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผูสาเร็จการศึกษา 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความวา การทดสอบความรู ความสามารถ ตลอดจน
ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งกาหนดเกณฑ 
การตัดสินไวชัดเจน พรอมทังจัดดาเนินการประเมินภายใตเงื่อนไขที่เปนมาตรฐาน  

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความวา คณะกรรมการผูทาหนาที่
รับผิดชอบในการอานวยการ ติดตามและกากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา 

ขอ  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี และให
มีอานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี 

หมวด  
ผูเขาเรียนและสภาพนักเรียน 

 
 

สวนที่  
พืนความรแูละคุณสมบตัิของผูเขาเรียน 

 
 

ขอ  ผูเขาเรียน ตองมีพืนความรู สาเร็จการศึกษาไมต่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หรือเทียบเทา  

ความในขอนี ไมใชบังคับสาหรับผูที่เรียนเปนบางเวลา บางรายวิชา หรือบางสวนของรายวิชา
โดยไมนับจานวนหนวยกิตมารวมเพ่ือตัดสินการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

ขอ  ผูเขาเรียน ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี 
( ) มีความประพฤติเรียบรอย 
( ) มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนอุปสรรคตอการเรียน  

้หนา ๓
่เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



( ) มีภูมิลาเนาเปนหลักแหลง โดยมีบัตรประจาตัวประชาชน หรือมีหลักฐานของทางราชการ 

ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 

( ) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย 

ดวยความบริสุทธิใจ 

( ) มีเจตคติที่ดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

( ) สาหรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทาสัญญาการฝกอาชีพตองมีอายุ 

ไมต่ากวา ปบริบูรณ และมีความตังใจที่จะรับการฝกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร 

ผูเขาเรียนตามโครงการตาง ๆ ของสถานศึกษา ใหสถานศึกษากาหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม 

ไดตามความเหมาะสมของโครงการนัน 

สวนที่  

การรบัผูเขาเรียน 
 
 

ขอ  การรับผูเขาเรียน ใหทาการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากาหนด  

ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก ใหปฏิบัติดังนี 

( ) ทาการสอบขอเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความตองการของสถานศึกษาหรือสถาน

ประกอบการ หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทาการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพและ 

สอบสัมภาษณดวยก็ได 

( ) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร ดาเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและเวลา

ที่หนวยงานตนสังกัดกาหนด 

( ) ถาเหตุการณเกี่ยวกับการสอบเปนไปโดยปกติ ใหสถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ

การสอบคัดเลือกไวเปนเวลาไมนอยกวา ป นับแตวันประกาศผลการสอบ 

การรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวภิาคี สถานประกอบการจะเปนผูสอบคดัเลือกหรือคัดเลอืก

ผูเขาเรียนเองตามคุณสมบัติที่กาหนดและตามจานวนที่ไดตกลงรวมกับสถานศึกษา หรือจะมอบให

สถานศึกษาเปนผูดาเนินการ หรือดาเนินการรวมกันก็ได 

การรับผูเขาเรียนตามโครงการตาง ๆ ของสถานศึกษา ใหสถานศึกษาคัดเลือกผูเขาเรียน  

ตามคุณสมบัติที่กาหนดตามความเหมาะสมของโครงการนัน 

ขอ  ใหมีการตรวจรางกายโดยแพทยปริญญา เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือก หรือไดรับ

การคัดเลือก 

้หนา ๔
่เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



สวนที่  
การเปนนักเรียน 

 
 

ขอ  ผูเขาเรียนจะมีสภาพเปนนักเรียน เมื่อไดขึนทะเบียนเปนนักเรียนของสถานศึกษา 
สาหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผูเขาเรียนตองทาสัญญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการ  
การขึนทะเบียนเปนนักเรียนและการทาสัญญาการฝกอาชีพตองกระทาดวยตนเอง พรอมทัง

แสดงหลักฐานการสาเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกาหนด  
โดยชาระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่สถานศึกษากาหนด ทังนี ใหเสร็จสินกอนวันเปดภาคเรียน  
โดยมีผูปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาใหคารับรองและทาหนังสือมอบตัว  

ในกรณีผูเขาเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาอาจใหผูปกครองมาทาหนังสือมอบตัว  
หรือดาเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับระเบียบนีหรือไมก็ได 

ใหสถานศึกษาจัดการประชุมชีแจงผูปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน เพ่ือใหทราบแนวทาง  
การเรียนและกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

ขอ  ใหสถานศึกษาออกบัตรประจาตัวใหแกนักเรียน โดยใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยบัตรประจาตัวนักเรียนและนักศึกษา 

บัตรประจาตัวนีใหมีอายุเทากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแหงนัน แตตอง  
ไมเกิน ป นับแตวันออกบัตร ถาบัตรประจาตัวหมดอายุในระหวางที่ยังมีสภาพเปนนักเรียน  
ก็ใหสถานศึกษาตออายุบัตรเปนป ๆ ไป และใหสงคืนบัตรประจาตัวตอสถานศึกษาเมื่อพนสภาพ 
การเปนนักเรียน 

สถานประกอบการจะใชบัตรประจาตัวที่สถานศึกษาออกให หรือจะออกใหใหมตามความ
ตองการของสถานประกอบการก็ได 

ขอ  ใหสถานศึกษาแตงตังครูที่ปรึกษา เพ่ือทาหนาที่ใหคาแนะนาเกี่ยวกับการเรียน 
ใหคาปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน และใหสถาน
ประกอบการจัดใหมีผูควบคุมการฝกของนักเรียนในสถานประกอบการ 

สวนที่  
การพนสภาพและคนืสภาพนักเรียน 

 
 

ขอ  การพนสภาพนักเรียน เปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี 
( ) สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
( ) ลาออก 
( ) ถึงแกกรรม 
( ) สถานศึกษาสั่งใหพนสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี 

้หนา ๕
่เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



 ก. ขาดเรียน ขาดการฝกอาชีพ ขาดการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ หรือ 
ขาดการติดตอกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกวา วันติดตอกัน ซึ่งสถานศึกษา 
หรือสถานประกอบการพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอยางอื่นที่แสดงวา  
ไมมีความตังใจที่จะศึกษาเลาเรียนหรือรับการฝกอาชีพ หรือรับการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 

 ข. ไมยื่นคารองขอกลับเขาเรียนภายใน วัน นับแตวันถัดจากวันครบกาหนด 
ลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตามขอ  

 ค. ไมมาติดตอเพื่อรักษาสภาพนักเรียน ตามขอ  
 ง. ไดรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดใหจาคุก เวนแตเปนโทษสาหรับความผิด  

ที่ไดกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 จ. ขาดพืนความรู ตามขอ  
 ฉ. ขาดคุณสมบัติของผูเขาเรียน ตามขอ  
 ช. พนสภาพนักเรียนตามขอ  
 ซ. พนสภาพนักเรียนตามขอ  
ขอ  ผูที่พนสภาพนักเรียน ตามขอ ( ) ( ) ก. ข. และ ค. ถาประสงคจะขอคืน

สภาพการเปนนักเรียน จะตองยื่นคารองขอตอสถานศึกษาภายใน ป นับแตวันถัดจากวันพนสภาพ
นักเรียน เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ใหรับเขาเรียนได 

ขอ  การขอคืนสภาพการเปนนักเรียนตามขอ ใหปฏิบัติ ดังนี 
( ) ตองเขาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคเรียน เวนแตกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 
( ) ใหนารายวิชาและจานวนหนวยกิตที่ไดลงทะเบียนรายวิชาไว มานับรวมเพ่ือพิจารณา

ตัดสินการสาเร็จการศึกษาดวย 

สวนที่  
การพักการเรียน 

 
 

ขอ  สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตใหนักเรียนลาพักการเรียน
หรือการฝกอาชีพไดตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจาเปนกรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี 

( ) ไดรับทุนการศึกษาใหไปศึกษา หรือดูงาน หรือเปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือ 
สถานประกอบการในการเขารวมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแกการสงเสริม 

( ) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานาน โดยมีคารับรองของแพทยปริญญา 
( ) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจาการใหลาพักไดจนกวาจะไดรับการนาปลด 
( ) เหตุจาเปนอยางอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร 

้หนา ๖
่เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



ในกรณีที่มีนักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตังแตตนปเปนระยะเวลานานเกินกวา ป
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักเรียนอื่นเขาเรียนหรือฝกอาชีพแทนที่ไดตามที่
เห็นสมควร 

นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตองชาระเงินคารักษาสภาพนักเรียนและคาธรรมเนียม
ตาง ๆ ตามที่สถานศึกษากาหนด แตถานักเรียนไดชาระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ครบถวนสาหรับ 
ภาคเรียนนันแลวไมตองชาระเงินคารักษาสภาพนักเรียนสาหรับภาคเรียนนันอีก 

ขอ  นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียน หรือการฝกอาชีพ ตองยื่นคารองเปน 
ลายลักษณอักษรตอสถานศึกษา โดยมีผูปกครองเปนผูรับรอง สาหรับผูที่บรรลุนิติภาวะจะมีผูรับรอง
หรือไมก็ได เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงพักการเรียนหรือการฝกอาชีพได มิฉะนันจะถือวาขาดเรียน  
เวนแตมีเหตุผลสมควร 

ขอ  การอนุญาตใหนักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพ ใหสถานศึกษาทาหลักฐาน
เปนลายลักษณอักษรแจงใหผูปกครองทราบ เวนแตผูที่บรรลุนิติภาวะที่ไมมีผูปกครองมอบตัว ใหแจง
นักเรียนโดยตรง 

ขอ  นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพ เมื่อครบกาหนดเวลาที่ลาพักการเรียน
หรือการฝกอาชีพแลว ใหยื่นคารองขอกลับเขาเรียนพรอมดวยหลักฐานการอนุญาตใหลาพักการเรียน
หรือการฝกอาชีพตอสถานศึกษาภายใน วัน นับแตวันถัดจากวันครบกาหนด หากพนกาหนดนี 
ใหถือวาพนสภาพนักเรียน เวนแตมีเหตุผลสมควร 

สวนที่  
การลาออก 

 
 

ขอ  นักเรียนที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักเรียน ตองใหผูปกครองเปนผูรับรอง 
การลาออก เวนแตผูที่บรรลุนิติภาวะ 

ขอ  นักเรียนที่ลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ใหถือวา
นักเรียน ผูนันมีสภาพนักเรียนมาตังแตตนภาคเรียนนันทุกประการ 

หมวด  
การจดัการเรียน 

 
 

สวนที่  
การเปดเรียน 

 
 

ขอ  ใหสถานศึกษากาหนดวันเปดและปดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยปการศึกษา การเปดและปดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะกาหนดวันเปดและปดภาคเรียน
แตกตางไปจากระเบียบดังกลาว ใหขออนุญาตตอหนวยงานตนสังกัด 

้หนา ๗
่เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



ขอ  สถานศึกษาที่เปดภาคเรียนฤดูรอน ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

วาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

สวนที่  

การลงทะเบียนรายวิชา 
 
 

ขอ  สถานศึกษาตองกาหนดวันและเวลาใหนักเรียนลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ใหเสร็จ

กอนวันเปดภาคเรียน 

ขอ  สถานศึกษาอาจใหนักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกาหนดตามขอ ก็ได 

โดยใหสถานศึกษากาหนดวันสินสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน วัน นับแต 

วันเปดภาคเรียน หรือไมเกิน วัน นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน 

การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง นักเรียนตองชาระคาปรับตามที่สถานศึกษากาหนด  

ขอ  นักเรียนที่มิไดลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษากาหนดตามขอ

ถาประสงคจะรักษาสภาพนักเรียน ตองติดตอรักษาสภาพนักเรียนภายใน วัน นับแตวันถัดจาก 

วันสินสุดการลงทะเบียน หากพนกาหนดนีใหถือวาพนสภาพนักเรียน เวนแตมีเหตุผลสมควร 

ขอ  การลงทะเบียนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา  

ขอ  นักเรียนตองลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากาหนด  

ในกรณีที่นักเรียนไมสามารถมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองได จะมอบหมายใหผูอื่น 

มาลงทะเบียนแทนใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

ขอ  นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกินภาคเรียนละ หนวยกิต สาหรับการเรียน

แบบเต็มเวลา และไดไมเกินภาคเรียนละ หนวยกิต สาหรับการเรียนแบบไมเต็มเวลา สวนการ

ลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนฤดูรอน ใหลงทะเบียนไดไมเกิน หนวยกิต เวนแตไดรับอนุญาต

จากหัวหนาสถานศึกษา 

หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจาเปนในการใหนกัเรยีนลงทะเบียนรายวชิาที่แตกตางไปจาก

เกณฑขางตน อาจทาไดแตตองไมกระทบตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ขอ  นักเรียนที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามขอ และขอ ตองลงทะเบียน

เรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสาเร็จการศึกษา ไมนอยกวา ภาคเรียน 

นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรูและประสบการณตามขอ ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

ในสถานศึกษาที่ขอสาเร็จการศึกษาไมนอยกวา ใน ของจานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร 

แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด 

้หนา ๘
่เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



สวนที่  
การเปลี่ยน การเพ่ิม และการถอนรายวิชา 

 
 

ขอ  นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลว หรือขอเพ่ิมรายวิชาตองกระทา
ภายใน วัน นับแตวันเปดภาคเรียน หรือภายใน วัน นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน  
สวนการขอถอนรายวิชาตองกระทาภายใน วัน นับแตวันเปดภาคเรียน หรือภายใน วัน  
นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน 

การถอนรายวิชาภายหลังกาหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทาได ถาหัวหนาสถานศึกษาพิจารณา
เห็นวามีเหตุผลสมควร 

การขอเปลี่ยน ขอเพ่ิม หรือขอถอนรายวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและ
ครูผูสอนประจารายวิชา 

ขอ  การถอนรายวิชาภายในกาหนด ตามขอ ใหลงอักษร ถ.น. ในระเบียน
แสดงผลการเรียนชอง ผลการเรียน  

การถอนรายวิชาภายหลังกาหนดตามขอ และหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีเหตผุล
สมควร ใหลงอักษร ถ.น. ในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง ผลการเรียน แตถาหัวหนาสถานศึกษา
พิจารณาเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร ใหลงอักษร ถ.ล. ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง  
ผลการเรียน  

สวนที่  
การเรียนโดยไมนับจานวนหนวยกติมารวมเพื่อการสาเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร 

 
 

ขอ  สถานศึกษาอาจอนุญาตใหนักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพ่ือเปนการ
เสริมความรู โดยไมนับจานวนหนวยกิตของรายวิชานันมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได 

ขอ  เมื่อไดทาการวัดและประเมินผลการเรียนแลวผาน ใหบันทึก ม.ก. ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียนชอง ผลการเรียน ถาผลการประเมินไมผานไมตองบันทึกรายวิชานัน และใหถือ
เปนการสินสุดสาหรับการเรียนรายวิชานันโดยไมนับจานวนหนวยกิตมารวมเพ่ือการสาเร็จการศึกษา  
ตามหลักสูตร 

สวนที่  
การนบัเวลาเรียนเพ่ือสิทธิในการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

 
 

ขอ  นักเรียนตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมตา่กวารอยละ ของเวลาเรียนสาหรบั
รายวิชานัน จึงจะมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

ในกรณีที่มีความจาเปนอยางแทจริง หัวหนาสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันใหเปนราย ๆ ไป  

้หนา
่เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



นักเรียนที่ไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอน
ความรูและประสบการณ ตามขอ มิได  

ขอ  การนับเวลาเรียนใหปฏิบัติ ดังนี 
( ) เวลาเปดเรียนเต็มภาคเรียนละ สัปดาห 
( ) นักเรียนที่ยายสถานศึกษาระหวางภาคเรียน ใหนาเวลาเรียนจากสถานศึกษาทังสองแหง

มารวมกัน 
( ) นักเรียนที่ลาออกแลว ไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกันใหนับเวลาเรียน

ที่เรียนแลวมารวมกัน 
( ) นักเรียนที่ลาพักการเรยีน หรือการฝกอาชพีในภาคเรียนใด ไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรยีน

หรือฝกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน ใหนับเวลาเรียนหรือฝกอาชีพกอนและหลังการลาพักการเรียน หรือ
การฝกอาชีพในภาคเรียนนันมารวมกัน 

( ) รายวิชาที่มีครูผูสอน หรือครูฝกตังแต คนขึนไป และแยกกันสอน ใหนาเวลาเรียน 
ที่เรียนกับครูผูสอนหรือครูฝกทุกคนมารวมกัน 

( ) ถามีการเปลี่ยนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา ใหนับเวลาเรียนตังแตเริ่มเรียนรายวิชาใหม 

สวนที่  
การขออนญุาตเลื่อนการเขารับการวดัผลปลายภาคเรียน 

 
 

ขอ  นักเรียนที่ไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่สถานศึกษา
กาหนด หัวหนาสถานศึกษาอาจอนุญาตใหเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนไดในกรณีตอไปนี 

( ) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยกอนหรือระหวางการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
( ) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย 
( ) เปนตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ ในการเขารวมประชุม หรือ

กิจกรรมพิเศษอยางอื่น โดยไดรับความยินยอมจากสถานศึกษา 
( ) มีความจาเปนอยางอื่น โดยสถานศึกษา หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการ

พิจารณาแลวเห็นวาเปนความจาเปนอยางแทจริง 
ขอ  นักเรียนที่ขออนุญาตเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน ตองยื่นคารอง 

พรอมทังหลักฐานประกอบตอสถานศึกษากอนการวัดผลปลายภาคเรียนไมนอยกวา วัน หากไมสามารถ
กระทาไดใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

กรณีที่หัวหนาสถานศึกษาอนุญาตใหเลื่อนได ใหบันทึก ม.ส. ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ในชอง ผลการเรียน และใหนักเรียนเขารบัการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน วัน นับแต
วันประกาศผลการเรียนหากไมสามารถดาเนินการได ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผล  
ปลายภาคเรียนทดแทนภายในกาหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 

้หนา ๑๐
่เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



การอนุญาตใหเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน ใหสถานศึกษาทาเปนลายลักษณอักษร
มอบใหนักเรียน 

หมวด  
การประเมินผลการเรียน 

 
 

สวนที่  
หลักการในการประเมินผลการเรียน 

 
 

ขอ  ใหสถานศึกษามีหนาที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียน 
และฝกปฏิบัติในสถานศึกษา และใหสถานศึกษาและสถานประกอบการมีหนาที่และรับผิดชอบรวมกัน 
ในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ขอ  ใหประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาตามระบบหนวยกิต ตามสภาพจริงตอเนื่องตลอด
ภาคเรียน ทังดานความรู ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคจากกิจกรรมการเรียนการสอน
การฝกปฏิบัติและงานที่มอบหมาย รวมทังการวัดผลปลายภาคเรียน ซึ่งครอบคลุมจุดประสงครายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและเนือหาวิชา โดยใชเครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม ทังนี
จานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา ใหถือตามที่กาหนดไวในหลักสูตร 

สวนที่  
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 
 

ขอ  ใหสถานศึกษา พิจารณาทาการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสินภาคเรียน  
หรือเมื่อสินสุดการเรียน หรือการฝกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 

สาหรับรายวิชาที่ เรียนและฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ ใหสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ โดยครูนิเทศกและครูฝกรวมกันประเมินผลการเรียน เมื่อสินสุดการเรียนและฝกปฏิบัติ  
ในแตละรายวิชา 

ขอ  ใหหนวยงานตนสังกัดรวมกับสถานศึกษา ดาเนินการสงเสริมคุณภาพและควบคุม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน  

ขอ  ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตละรายวิชา คิดเปนรอยละตามเกณฑ
ดังตอไปนี  

รอยละ ขึนไป ระดับผลการเรียน .  หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
รอยละ -  ระดับผลการเรียน .  หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
รอยละ -  ระดับผลการเรียน .  หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
รอยละ -  ระดับผลการเรียน .  หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 

้หนา ๑๑
่เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



รอยละ -  ระดับผลการเรียน .  หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
รอยละ -  ระดับผลการเรียน .  หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
รอยละ -  ระดับผลการเรียน .  หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
ต่ากวารอยละ  ระดับผลการเรียน  หมายถึง ผลการเรียนต่ากวาเกณฑ (ตก) 
ขอ  รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามขอ ไมได ใหใชตัวอักษรตอไปนี 
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ากวา

รอยละ โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร 
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไมครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวา

ไมมีเหตุผลสมควร สาหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมี

เหตุผลสมควร 
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกาหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตผุล

สมควร 
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกาหนด 
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายใหทา 
ม.ส. หมายถึง ไมสมบูรณ เนื่องจากไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน โดยไดรับ

อนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษา หรือไมสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกาหนด  
ม.ท. หมายถึง ไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาที่สถานศึกษา

กาหนด  
ผ. หมายถึง ไดเขารวมกิจกรรมตามกาหนด หรือผลการประเมินผาน 
ม.ผ. หมายถึง ไมเขารวมกิจกรรม หรือผลการประเมินไมผาน 
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไมนับจานวนหนวยกิตมารวมเพ่ือการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

และผลการประเมินผาน 
ขอ  ในกรณีตอไปนีใหระดับผลการเรียนเปน (ศูนย) เฉพาะรายวิชา 
( ) ได ข.ร. 
( ) ได ข.ป. 
( ) ได ข.ส. 
( ) ได ถ.ล. 
( ) ได ท. 
( ) ได ม.ท. 
ขอ  นักเรียนที่ทาการทุจริต หรือสอเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายใหทา

ในรายวิชาใด ใหสถานศึกษาพิจารณาดาเนินการ ดังนี  
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( ) ใหไดคะแนน (ศูนย) เฉพาะครังนัน หรือ  
( ) ใหระดับผลการเรียนเปน (ศูนย) โดยบันทึก ท. ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน

ชอง ผลการเรียน ในรายวิชานัน หรือ  
( ) ดาเนินการตาม ( ) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบวาดวยการตัดคะแนน

ความประพฤติที่สถานศึกษากาหนดตามความรายแรงแลวแตกรณี 
ขอ  การคานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย ใหปฏิบัติ ดังนี 
( ) ใหนาผลบวกของผลคูณระหวางจานวนหนวยกิตของแตละรายวิชากับระดับผลการเรียน

หารดวยผลบวกของจานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา คิดทศนิยมสองตาแหนงไมปดเศษ 
( ) ใหคานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตามขอ และ 

ขอ สาหรับรายวิชาที่นักเรียนเรียนซา เรียนแทน ใหใชระดับผลการเรียนและนับจานวนหนวยกิต 
ตามขอ  

( ) ใหคานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี 
 ก. คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียน คานวณจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียน

เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
 ข. คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทังหมดและไดระดับผล

การเรียน ตังแตสองภาคเรียนขึนไป 
ขอ  นักเรียนผูใดประสงคจะเรียนซารายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ากวา . หรือ

เลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถาเปนรายวิชาเลือก เพ่ือประเมินปรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหสูงขึน  
ใหสถานศึกษาหรือสถานประกอบการดา เนินการใหเรียนซาหรือ เรียนแทน ภายในเวลา 
กอนสาเร็จการศึกษา 

การเรียนซารายวิชา ใหนับจานวนหนวยกิตสะสมเพียงครังเดียว สวนการเรียนแทนใหนับเฉพาะ
จานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเปนจานวนหนวยกิตสะสม 

การนับจานวนหนวยกิตสะสมในกรณีนี จะกระทาเมื่อนักเรียนไดระดับผลการเรียน ตังแต
. ขึนไป 

รายวิชาที่เรียนซา หรือเรียนแทนแลวไดระดับผลการเรยีน (ศูนย) ใหถือระดับผลการเรียน
ต่ากวา . ตามเดิม ยกเวนการไดระดับผลการเรียน (ศูนย) ตามขอ ( ) หรือ ( ) 

ขอ  กรณีตามขอ การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถาเปนรายวิชาที่เรียนซา 
ใหนับจานวนหนวยกิตเปนตัวหารเพียงครังเดียว สวนการเรียนรายวิชาอื่นแทนใหนับเฉพาะจานวนหนวยกิต 
ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเปนตัวหาร 

ขอ  ผูที่ได ม.ส. ตามขอ และไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน
ภายในเวลาที่สถานศึกษากาหนด ใหสถานศึกษาบันทึก ม.ท. ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  
ชอง ผลการเรียน เวนแตได ม.ส. ตามขอ ( ) ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ ไป 
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กรณีผูที่ได ม.ส. เนื่องจากไมสามารถสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาได 
ตามกาหนดใหนักเรียนสงงานนันภายใน วัน นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากไมสามารถ
ดาเนินการไดใหสถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู เวนแตมีเหตุจาเปนที่หัวหนา
สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร ทังนี ใหดาเนินการใหเสร็จสินภายในกาหนดการวัดผลปลายภาคเรียน
ของภาคเรียนถัดไป 

ขอ  นักเรียนตองเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนไดลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพกาหนด ทังนี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด  

นักเรียนจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได จะตองเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและ  
ผลการประเมินผานเกณฑท่ีกาหนด 

ขอ  นักเรียนตองเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไมนอยกวา  
ชั่วโมงตอสัปดาห ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด โดยมีเวลาเขารวมปฏบิตัิ

กิจกรรมไมนอยกวารอยละ ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแตละภาคเรียน 
เมื่อนักเรียนไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมครบถวนตามเกณฑในภาคเรียนใด ถือวาประเมินผาน 

ในภาคเรียนนัน ใหบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร ผ. ในระเบียนแสดงผลการเรียน ชอง ผลการเรียน  
หากนักเรียนเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมครบตามเกณฑในภาคเรียนใด ใหสถานศึกษาพิจารณา

มอบงานหรือกิจกรรมในสวนที่นักเรียนผูนันไมไดเขารวมปฏิบัติ ใหปฏิบัติใหครบถวนภายในเวลา 
ที่สถานศึกษากาหนด เมื่อนักเรียนดาเนินการครบถวนแลวถือวาประเมินผาน แลวจึงบันทึกชื่อกิจกรรม
และตัวอักษร ผ. ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนัน  

ถานักเรียนดาเนินการไมครบถวน ถือวาประเมินไมผาน ใหบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร
ม.ผ.  

ใหนักเรียนที่เขาฝกอาชีพ หรือฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ  
เขารวมปฏิบัติกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด ตามเกณฑและขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษา  
กับสถานประกอบการ 

สวนที่  
การตัดสนิผลการเรียน 

 
 

ขอ  การตัดสินผลการเรียนใหดาเนินการ ดังนี 
( ) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา 
( ) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตังแต . ขึนไป ถือวาประเมินผานและใหนับจานวน

หนวยกิต ของรายวิชานันเปนจานวนหนวยกิตสะสม 
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( ) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลว นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน (ศูนย) ตามขอ
ใหนักเรียนรับการประเมินใหมไดอีก ครัง ภายในเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการกาหนด
ไมเกิน วัน นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา เวนแตมีเหตุจาเปนที่หัวหนาสถานศึกษา
พิจารณาเห็นสมควร หากผลการประเมินใหมไมผาน ถาเปนรายวิชาบังคับใหเรียนซารายวิชานัน  
ถาเปนรายวิชาเลือกจะเรียนซา หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได โดยจานวนหนวยกิตตองไมนอยกวา
รายวิชาที่เรียนแทน และใหลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาใหเรียนแทนรายวิชาใด 

( ) การประเมินใหมตาม ( ) ใหระดับผลการเรียนไดไมเกิน .  
ขอ  การตัดสินผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหถือตามเกณฑตอไปนี 
( ) ไดรายวิชาและจานวนหนวยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถวนตามที่กาหนดไวใน

หลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด 
( ) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ากวา .  
( ) ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
( ) ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด และ

ผาน ทุกภาคเรียน  
ขอ  ใหหัวหนาสถานศึกษา เปนผูอนุมัติผลการเรียนและการสาเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร  
ขอ  เมื่อนักเรียนไดลงทะเบียนรายวชิาครบ ภาคเรียน และไดรับการประเมนิใหมแลว

หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากวา . ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือ 
ใหพนสภาพนักเรียน 

เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ ภาคเรียน และไดรับการประเมินใหมแลว หากไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากวา . ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไป หรือใหพนสภาพนักเรยีน 

เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ ภาคเรียน และไดรับการประเมินใหมแลว หากไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากวา . ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไป หรือใหพนสภาพนักเรยีน 

ขอ นักเรียนที่เรียนแบบเต็มเวลาและไดลงทะเบียนรายวิชารวม ภาคเรียนแลว 
แตยังไมเขาเกณฑการสาเร็จการศกึษาตามหลักสูตร ตามขอ ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรยีน
ตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน ทังนี ใหเรียนไดไมเกิน ภาคเรียน นับตังแตวันขึนทะเบียน 
เปนนักเรียนโดยไมนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

นักเรียนที่เรียนแบบไมเต็มเวลาและไดลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน  
ที่สถานศึกษากาหนดแลว แตยังไมเขาเกณฑการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามขอ  
ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไป หรือใหพนสภาพนักเรียน ทังนี ใหเรียนไดไมเกิน  

ภาคเรียน นับตังแตวันขึนทะเบียนเปนนักเรียนโดยไมนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

้หนา ๑๕
่เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



สวนที่  
การเทียบโอนผลการเรียนร ู

 
 

ขอ  การโอนผลการเรียนสาหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซึ่งใชหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราชเดียวกัน ใหสถานศึกษาที่รับนักเรียนเขาเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา
นอกจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ากวา . สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทาการประเมินใหม 
จนเห็นวาไดผลการเรียนถึงเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษาแลวจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานันก็ได 

ขอ  สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไมต่ากวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไดตามเงื่อนไขตอไปนี  

( ) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีจุดประสงคและเนือหาใกลเคียงกันไมต่ากวารอยละ
และมีจานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตร 

( ) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตังแต . ขึนไป โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะทาการประเมินใหมแลว จึงรับโอนรายวิชานันก็ได 

ขอ  เมื่อนักเรียนขอโอนผลการเรียนรายวิชา ใหสถานศึกษาดาเนินการใหแลวเสร็จกอน
การวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนแรกที่นักเรียนเขาเรียน 

ขอ  การบันทึกผลการเรียนตามขอ และขอ ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ใหใชรหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราชที่ใชในปจจุบัน โดยแสดง
หมายเหตุวาเปนรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน 

ขอ  สถานศึกษาจะอนุญาตใหนักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแหงอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไมสามารถเปดทาการสอนในรายวิชานันได โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนือหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และใหสถานศึกษาทังสองแหงทาความตกลงรวมกัน  
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 

ขอ  ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตใหนักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแหงอื่นตามขอ
ใหสถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี 

( ) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตังแต . ขึนไป หรือ  
( ) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ากวา . สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไมก็ได 

ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 
ทังนี ใหสถานศึกษาแจงใหนักเรียนทราบกอนที่จะอนุญาตใหไปเรียน 
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ใหใชรหัสวิชาและชื่อรายวิชาของ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราชที่ใชในปจจุบัน โดยระบุวารับโอนผลการเรียน 
ขอ  กรณีที่มีการประเมินใหมตามขอ และขอ ระดับผลการเรียนใหเปนไป

ตามที่ไดจากการประเมินใหม แตตองไมสูงไปกวาเดิม 

้หนา ๑๖
่เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



ขอ  นักเรียนที่มีความรูและประสบการณในงานอาชีพ หรือฝกงานในสถานประกอบการ

หรือทางานในอาชีพนันอยูแลว หรือมีความรูในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมากอนเขาเรียน หรือเขาเรียนแลว

แตไดเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณเพื่อนับ

จานวนหนวยกิตสะสมสาหรับรายวิชานันก็ได โดยเทียบโอนไดไมเกิน ใน ของจานวนหนวยกิต

ตามหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด 

การเทียบโอนความรูและประสบการณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ 

ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด 

ถาผลการประเมินไมผาน นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนัน หรือ  

ขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณในภาคเรียนตอไปก็ได  

ขอ  นักเรียนที่สถานศึกษาใหพนสภาพนักเรียนตามขอ หรือขอ แลวสอบ 

เขาเรียนใหมในสถานศึกษาเดิม หรือสถานศึกษาแหงใหมได ใหสถานศึกษารับโอนผลการเรียน  

เฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยูในหลักสูตรที่ใชในปจจุบัน และไดระดับผลการเรียนตังแต . ขึนไป 

หมวด  

เอกสารการศึกษา 
 
 

ขอ  สถานศึกษาตองจัดใหมีเอกสารการศึกษา ดังตอไปนี 

( ) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่กาหนดทายระเบียบนีใชชื่อยอวา รบ. ปวช.

และตองเก็บรักษาไวตลอดไป 

การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียน ใหหัวหนางานทะเบียนเปนผูจัดทา ลงลายมือชื่อ  

พรอมทัง วัน เดือน ป และใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียนและการสาเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร 

( ) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ตามแบบที่กาหนดทายระเบียบนีและตอง

เก็บรักษาไวตลอดไป  

การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ใหหัวหนางานทะเบียนเปนผูจัดทา  

ลงลายมือชื่อ พรอมทัง วัน เดือน ป และใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียนและ

การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

( ) แบบรายงานผลการเรียนของผูที่สาเร็จการศึกษาตามแบบที่กาหนดทายระเบียบนี  

ใชชื่อยอวา รบ. ปวช. และตองเก็บรักษาไวตลอดไป 

( ) ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ตามแบบที่กาหนดทายระเบียบนี 

้หนา ๑๗
่เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



( ) สมุดประเมินผลการเรียนรายวิชาและหลักฐานเกีย่วกับการประเมินผลการเรียนในแบบอืน่

สมุดบันทึกการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงาน  

ของนักเรียน 
( ) ใบรับรองสภาพการเปนนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กาหนดทายระเบียบนี 
ขอ  ใหสถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคาตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว

เปนเวลาไมนอยกวา ปการศึกษา 
ขอ  ใหสถานศึกษาแจงผลการเรียนของนักเรียนใหนักเรียนและผูปกครองทราบทุกภาคเรียน 
ขอ  ใหใชสาเนาคูฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน และสาเนาคูฉบับระเบียนแสดง 

ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ เปนเอกสารรับรองผลการเรียน 
ขอ  ใหสถานศึกษาออกสาเนาคูฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน สาเนาคูฉบับระเบียน

แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร แกผูสาเร็จการศึกษา 
ขอ  การทาสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จะใชวิธีพิมพใหม หรือสาเนาเอกสาร  

ตามตนฉบับก็ได แลวใหเขียนหรือประทับตรา สาเนาถูกตอง สวนการทาสาเนาระเบียนแสดง 
ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษจะใชวิธีพิมพใหมหรือสาเนาเอกสารตามตนฉบับก็ได แลวใหเขียน  
หรือประทับตรา CERTIFIED  TRUE  COPY  

ใหหัวหนางานทะเบียน หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทาการแทนลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
พรอมทัง วัน เดือน ป ที่ออกสาเนา และหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายลงลายมือชื่อกากบั
ที่รูปถาย 

ขอ  นักเรียนที่ตองการใบรับรองสภาพการเปนนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน 
จากสถานศึกษาใหสถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเปนนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน  
แลวแตกรณี ใบรับรองนีมีอายุ วัน โดยใหสถานศึกษากาหนดวันหมดอายุไวดวย 

หมวด  
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ  สถานศึกษาใดที่มีนักเรียนอยูระหวางศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ที่ใชบังคับอยูเดิม
จนกวานักเรียนจะสาเร็จการศึกษา 

ขอ  ในระหวางที่ยังมิไดกาหนดหลักเกณฑ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือขอบังคับกรณีใด
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี ใหนาหลักเกณฑ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือขอบังคับที่กาหนดไวแลวซึ่งใชอยูเดิม
มาใชบังคับไปพลางกอน เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี ทังนี จนกวาจะมีการกาหนดหลักเกณฑ
วิธีการ แนวปฏิบัติหรือขอบังคับตามระเบียบนี  

้หนา ๑๘
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ในกรณีที่ ไมอาจนาหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวปฏิบัติที่กาหนดไวแลวมาใชบังคับ  
การจะดาเนินการประการใดใหเปนอานาจของผูรักษาการตามระเบียบนี 

 
ประกาศ ณ วนัที่ 24 กนัยายน พ.ศ. 2 

ณัฏฐพล ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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รบ.1 ปวช. เลขที่.................. 

ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช.... 
รหัสสถานศึกษา  ชื่อสถานศึกษา  
จังหวัด   สถานศึกษาเดิม  
รหัสประจาตัว จังหวัด  
ชื่อ ชื่อสกุล   ระดับการศึกษาทีจ่บ  
เช้ือชาติ   สัญชาติ   ศาสนา   ปการศึกษาทีจ่บ  
วัน เดือน ปเกิด เขาศึกษาเมื่อ  
เลขประจาตัวประชาชน หนวยกิตที่รับโอน   
ชื่อบิดา หนวยกิตที่เรียน 
ชื่อมารดา หนวยกิตที่ได 
ประเภทวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
สาขาวิชา ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ  
สาขางาน สาเร็จการศึกษาเมื่อ   

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
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× 
(2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
หนวย 
กิต
(1) 

 
ผล
การ
เรียน
(2) 

 
(1) 

× 
(2) 

  
 

 

    
 

 

 

 
 

   

 
ออกจากสถานศึกษาเมื่อ  
เหตุที่ออก 

 

 

                          

รูปถาย 

3 × 3.5 ซม. 

 

 

(........................................................) 
ผูอานวยการ    

วันที่ เดือน พ.ศ. 

(........................................................) 
หัวหนางานทะเบียน   

วันที่ เดือน พ.ศ. 

ใชกระดาษชนิดปอนดขาว หนา 120 แกรม ขนาด A4 (210 X 297 มม.) 



 

 

ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช …. 

ชื่อ ชื่อสกุล รหัสประจาตัว รบ.1 ปวช. เลขที่ ......................... หนาที่ 2  

 
รหัสวิชา 

 

 
ชื่อวิชา 

 

 
หนวย 
กิต
(1) 

 

 
ผล
การ
เรียน
(2) 

 
(1) 

× 
(2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
หนวย 
กิต
(1) 

 
ผล
การ
เรียน
(2) 

 
(1) 

× 
(2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

   

   

  
   
  
  
                                                            

 
 
 

ระดับผลการเรียน 
4 = ดีเยี่ยม  3.5 = ดีมาก 
3 = ด ี  2.5 = คอนขางดี 
2 = พอใช  1.5 = ออน 
1 = ออนมาก 0 = ตก 
ข.ร. = ขาดเรียนไมมีสิทธิวัดผลปลายภาคเรียน 
ข.ส. = ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน 
ข.ป. = ขาดการปฏิบัติงาน 
ถ.น. = ถอนรายวิชาภายในกาหนด 
ถ.ล. = ถอนรายวิชาหลังกาหนด 
ม.ส. = ไมสมบูรณ 
ม.ท. = ไมสามารถเขาวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน 
ม.ก. = ไมนับหนวยกิตเพือ่สาเร็จการศึกษา 
ท. = ทุจริต 
ผ. = ผาน 
ม.ผ = ไมผาน 
 

บันทึก ........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

ใชกระดาษชนิดปอนดขาว หนา 120 แกรม ขนาด A4 (210 X 297 มม.) 

เกณฑการสาเร็จหลักสูตร      
1 ประเมินผานรายวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร      
2 ประเมินผานกิจกรรมตามที่หลักสูตรกาหนด       
3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ากวา 2.00         
4 ประเมินผาน กณฑมาตรฐานวิชาชพี                               

บันทึก 
(*1) หมายถึง โอนผลการเรียน 
(*2) หมายถึง เทยีบโอนความรูและประสบการณ  
(*3)  หมายถึง เรียนปรับระดับคะแนน  
(*4) หมายถึง เรียนหรือฝกอาชีพในสถานประกอบการ 
(*5) หมายถึง จัดการ รียนการสอน ปนภาษาอังกฤษ     
  

 



          Transcript  Cert.  No……… 

TRANSCRIPT 
THE CERTIFICATE OF VOCATIONAL EDUCATION (Cert.Voc.Ed.) .... 

College Code                               College Name          
Province  Previous School 
Student No. Province 
Student’s Name Entry Qualification 
Race              Nationality              Religion  Year of Graduated   
Date of Birth Date of Admission 
ID No. Credits Transferred 
Father’s Name Credits Enrolled 
Mother’s Name Total Credits 
Area of Study Cumulative G.P.A. 
Program Date of Vocational Education Standard Assessment Achieved 
Field of Specialization                  Date of Completion 

    Course   
     Code 

Course Title 

 
 

Credit         
(1) 

 
 

Grade 

(2) 

 

(1) 

× 

(2) 

  Course   
   Code 

Course Title 

 
 

Credit                   
(1) 

 
 

Grade 

(2) 

 

(1) 

× 

(2) 

 
 
 

   
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
Date of Leaving:  
Reason for Leaving: 
 
 
 
 
 

(........................................................) 
Director 

           Date   

                             

Photo 

3 × 3.5 cm. 

 

 

(........................................................) 
Registrar 

          Date               

ใช้กระดาษชนิดปอนด์ขาว หนา 120 แกรม ขนาด A4 (210 X 297 มม.) 



Notes ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 

 

TRANSCRIPT 
 THE CERTIFICATE OF VOCATIONAL EDUCATION (Cert.Voc.Ed.) .... 

 Student’s Name                                                          Student No.                                     Transcript  Cert.  No……                       page 2 

 Course      
   Code 

Course Title 

 
 

Credit         
(1) 

 

 
 

Grade 

(2) 

 

 
(1) 

× 

(2) 

 Course   
   Code 

Course Title 

 
 

Credit         
(1) 

 

 
 

Grade 

 (2) 

 

 
(1) 

× 

(2) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credits obtained per semester     Cumulative   
mulative G 

 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

                   
 
                                                                                                                                 

 
                                                  
 
 

 

System of Grading 

4 = Excellent 3.5 = Very good 
3 = Good  2.5 = Fairy good 
2 =  Fair  1.5 = Fairy poor 
1 = Poor  0    = Fail 
I.C. =  Insufficient class attendance 
I.L. =  Incomplete learning assessment 
I.P. =  Incomplete practical assignment 
W.W. =  Withdraw within time line 
W.A. =  Withdraw after dead line 
N.C. =  Not complete 
U.T. =  Unable to undertake substitute       
               assessment 
N.Cr. =  Non-credit 
C. =  Cheating 
P. =  Pass  
F. =  Fail 
 

Criteria for Completion 

1 Pass the required courses according to the program structure 

2 Pass the activities required in the curriculum 

3 Obtain cumulative G.P.A. not less than 2.00 

4 Achieve the criteria of vocational education standards 

Notes  
(*1) Refers to credit transferred 
(*2) Refers to the recognition of prior learning     
(*3) Refers to study to improve grades   
(*4) Refers to study or work experience in workplace 
(*5) Refers to learning and teaching conducted in English 

ใช้กระดาษชนิดปอนด์ขาว หนา 120 แกรม ขนาด A4 (210 X 297 มม.) 



 

 

บบร ยง นผลก ร รยนของผทส รจก รศกษ  

หลกสตรปร ก ศนยบตรวช ชพ (ปวช.) พทธศกร ช …. 

วทย ลย ต บล/ ขวง อ ภอ/ ขต จงหวด 

ภ ค รยนท ปก รศกษ  

ปร ภทวช ส ข วข ส ข ง น 

 

 

 

 

 

จ นวนนก รยน 

ทส รจก รศกษ  

ช ย หญง รวม 

   

ท รหสปร จ ตว ลขท  

รบ.1 ปวช. 

ลขท
ปร ก ศ-
นยบตร 

ลขปร จ ตว
ปร ช ชน 

ชอ – สกล 

สรปผลก ร รยน 

 
หนวยกต

ท ด 

 
ร ดบค นน
ฉลยส สม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

รบ.2 ปวช.  

น .....   
 

ลงช .................................................. ผกร ก 

ลงช .................................................. ผท น 

ลงช .................................................. ว น ง นท บยน 

( ) 

 

นมตผลก ร รยน ล ส รจก รศกษ  

ม วนท ด น พ.ศ. 
 
 
 

ลงช ................................................... 
( ) 

ผ นวยก ร 
 

 

 

ชกร ด ษชนดป นดข ว น 150 กรม ขน ด A4 (210 X 297 มม.) 



บบร ยง นผลก ร รยนของผทส รจก รศกษ  

หลกสตรปร ก ศนยบตรวช ชพ (ปวช.) พทธศกร ช …. 

วทย ลย ต บล/ ขวง อ ภอ/ ขต จงหวด 

ภ ค รยนท ปก รศกษ  

ปร ภทวช ส ข วข ส ข ง น 

 

 

 

ท รหสปร จ ตว 
ลขท  

รบ.1 ปวช. 

ลขท
ปร ก ศ-
นยบตร 

ลขปร จ ตว
ปร ช ชน 

ชอ – สกล 

สรปผลก ร รยน 

หนวยกต
ท ด 

ร ดบค นน
ฉลยส สม 

        

รบ.2 ปวช. 

น  .... 
 

 
 
 

ลงช ................................................... ว น ง นท บยน 

( ) 
 

 ชกร ด ษชนดป นดข ว น 150 กรม ขน ด A4 (210 X 297 มม.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาด A5: 21 X .  ซม. 

ตัวอย่าง 



 

 

ขนาด A5: 21 X .  ซม. 

ตัวอย่าง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาด A5: 21 X .  ซม. 



 

 

ขนาด A5: 21 X .  ซม. 



ตัวอย่าง  
 
 
 
 
 

ใบรับรองผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 (ชื่อสถานศึกษา) 

 
 

  ขอรับรองวา.............................................. .............. รหสัประจาตัว ................................... 
ลขประจาตัวประชาชน.......................................... กิดวันท .............. ดอน ........................... พ.ศ. ..........  
บิดาชอ .............................................. มารดาชอ ........................................... สา รจการศกษาต ามหลักสตร  
ประกาศนยบัตรวิชาชพ พทธศักราช ……………………. ประ ภทวิชา .................................................................  
สาขาวิชา ....................................................................... สาขางาน .................................... .......................... 
ระดับคะ นน ฉลยสะสม..............................  
 
   
   
  ออก ห ณ วันท ................. ดอน ....................................... พ.ศ. ....................  
 
  หมดอาย วันท ................... ดอน ....................................... พ.ศ. ....................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมาย หต : นกรณสา รจการศกษา    A4: 21 X 29.7 ซม.  

รปถ่าย 

 ซม. X  .  ซม. 

ตราสถานศกึษา 

ลาย ซนหวัหน้า 

สถานศกึษา 

 

ลงชอ ..................................................... 

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

ผ้อานวยการ 

ลงชอ ..................................................... 

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

หวัหน้างานทะ บยีน 



ตัวอย่าง  
 
 
 
 
 

ใบรับรองสภาพการเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 (ชื่อสถานศึกษา) 

 
  ขอรับรองวา........................................................... รหัสประจาตัว ................................ .... 
ลขประจาตัวประชาชน......................................... กิดวันท .............. ดอน ........................... พ.ศ. ........... 
บิดาชอ ................................................................. มารดาชอ .......................................................................  
กาลัง รยนอยชัน.................................................... ประ ภทวิชา ...................................................................  
สาขาวิชา ........................................................... ... สาขางาน .................................... .................................... 
ระดับคะ นน ฉลยสะสม............................... (.............ภาค รยน) 
 
    
  ออก ห ณ วันท ................. ดอน ....................................... พ.ศ. ....................  
 
  หมดอาย วันท ................... ดอน ....................................... พ.ศ. ....................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หม ย หต : นกรณยงั มส่ รจก รศกษ     A4: 21 X 29.7 ซม. 

รปถ่ ย 

 ซม.X  .  ซม. 

ตร สถ นศกษ  

ล ย ซนหวัหน้  

สถ นศกษ  

 

ลงชอ ..................................................... 

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

ผ้อ นวยก ร 

ลงชอ ..................................................... 

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

หวัหน้ ง นทะ บยน 



 ĀîšćǰǰǰĢǰ
đúŠöǰǰǰĢĤģǰǰǰêĂîìĊęǰǰǰĩģǰǰǰÜǰ øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰ ģġǰǰǰÿĉÜĀćÙöǰǰǰģĦĦĩǰ
 

 

øąđïĊ÷ïÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøǰ
üŠćéšü÷ÖćøÝĆéÖćøýċÖþćĒúąÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îêćöĀúĆÖÿĎêøðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóßĆĚîÿĎÜǰ

óčìíýĆÖøćßǰǰģĦĦĨǰ
ǰ

ǰ

ēé÷ìĊęöĊðøąÖćýÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøǰǰúÜüĆîìĊęǰǰģĪǰǰóùþõćÙöǰǰģĦĦĨǰǰđøČęĂÜǰǰĔĀšĔßšĀúĆÖÿĎêø

ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóßĆĚîÿĎÜǰǰóčìíýĆÖøćßǰǰģĦĦĨǰǰđóČęĂðøąē÷ßîŤĔîÖćøÝĆéÖćøýċÖþćǰǰêćöðøąÖćý

ÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøǰǰúÜüĆîìĊęǰǰĤĢǰǰöÖøćÙöǰǰģĦĦħǰǰđøČęĂÜǰǰöćêøåćîÙčèüčçĉĂćßĊüýċÖþćøąéĆïðøąÖćýîĊ÷ïĆêø

üĉßćßĊóßĆĚîÿĎÜǰǰó�ý�ǰǰģĦĦħǰǰÿöÙüøĂĂÖøąđïĊ÷ïÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøüŠćéšü÷ÖćøÝĆéÖćøýċÖþćĒúąÖćøðøąđöĉîñú

ÖćøđøĊ÷îêćöĀúĆÖÿĎêøðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóßĆĚîÿĎÜǰǰóčìíýĆÖøćßǰǰģĦĦĨǰ

ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöÙüćöĔîöćêøćǰǰĩǰǰĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉøąđïĊ÷ïïøĉĀćøøćßÖćøÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøǰǰ

ó�ý�ǰǰģĦĥħǰǰøĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøǰǰēé÷ÙĞćĒîąîĞć×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÖćøĂćßĊüýċÖþćǰǰǰ

ÝċÜüćÜøąđïĊ÷ïĕüšǰǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚǰǰǰ

×šĂǰ Ģǰ øąđïĊ÷ïîĊĚ đ øĊ÷ÖüŠć ǰǰ“øąđïĊ÷ïÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøüŠćéšü÷ÖćøÝĆéÖćøýċÖþćǰ

ĒúąÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îêćöĀúĆÖÿĎêøðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóßĆĚîÿĎÜǰǰóčìíýĆÖøćßǰǰģĦĦĨ”ǰ

×šĂǰ ģǰ øąđïĊ÷ïîĊĚĔĀšĔßšïĆÜÙĆïêĆĚÜĒêŠðŘÖćøýċÖþćǰǰģĦĦĨǰǰđðŨîêšîĕðǰǰǰ

×šĂǰ Ĥǰ ĔĀšĔßšøąđïĊ÷ïîĊĚïĆÜÙĆïĒÖŠÿëćîýċÖþćìĊęÝĆéÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóßĆĚîÿĎÜǰǰ

óčìíýĆÖøćßǰǰģĦĦĨǰ

×šĂǰ ĥǰ ĔîøąđïĊ÷ïîĊĚǰ

“ĀúĆÖÿĎêø”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰĀúĆÖÿĎêøðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóßĆĚîÿĎÜǰǰóčìíýĆÖøćßǰǰģĦĦĨǰ

“ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóßĆĚîÿĎÜ”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóßĆĚîÿĎÜ

óčìíýĆÖøćßǰǰģĦĦĨǰǰĀúĆÜÝćÖÝïÖćøýċÖþćøąéĆïðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćǰǰĀøČĂøąéĆï

öĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ǰǰĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćǰǰĔßšĂĆÖþø÷ŠĂüŠćǰǰ“ðüÿ�”ǰ

“ÿëćîýċÖþć”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰüĉì÷ćúĆ÷ĀøČĂÿëćîýċÖþćìĊęđøĊ÷ÖßČęĂĂ÷ŠćÜĂČęî×ĂÜøĆåĒúąđĂÖßîǰ

ìĊęÝĆéÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøîĊĚǰ

“ĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþć”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰñĎšĂĞćîü÷Öćøüĉì÷ćúĆ÷ĀøČĂĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþćìĊęđøĊ÷ÖßČęĂĂ÷ŠćÜĂČęî

×ĂÜøĆåĒúąđĂÖßîǰǰìĊęÝĆéÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøîĊĚǰ



 Āîšćǰǰǰģǰ
đúŠöǰǰǰĢĤģǰǰǰêĂîìĊęǰǰǰĩģǰǰǰÜǰ øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰ ģġǰǰǰÿĉÜĀćÙöǰǰǰģĦĦĩǰ
 

 

“ĀîŠü÷ÜćîêšîÿĆÜÖĆé”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰĀîŠü÷ÜćîìĊęöĊÿëćîýċÖþćìĊęÝĆéÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøîĊĚ

Ă÷ĎŠĔîÿĆÜÖĆéǰǰĀøČĂĔîÙüćöÙüïÙčöéĎĒúǰǰǰ

“ñĎšđ×šćđøĊ÷î”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰñĎšöćÿöĆÙøđ×šćđøĊ÷îĔîÿëćîýċÖþćǰǰĀøČĂÿöĆÙøòřÖĂćßĊóÖĆïǰ

ÿëćîðøąÖĂïÖćøìĊę÷ĆÜĕöŠĕéš×ċĚîìąđïĊ÷îđðŨîîĆÖýċÖþćǰ

“îĆÖýċÖþć”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰñĎšìĊęĕéš×ċĚîìąđïĊ÷îđðŨîîĆÖýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøîĊĚǰ

“õćÙđøĊ÷î”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰßŠüÜđüúćìĊęÿëćîýċÖþćđðŗéìĞćÖćøÿĂîǰǰēé÷ÖĞćĀîéĔĀšǰǰĢǰǰðŘ

ÖćøýċÖþćĒïŠÜĂĂÖđðŨîǰǰģǰǰõćÙđøĊ÷îǰǰõćÙđøĊ÷îúąǰǰĢĩǰǰÿĆðéćĀŤǰ

“õćÙđøĊ÷îùéĎøšĂî”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰßŠüÜđüúćìĊęÿëćîýċÖþćđðŗéìĞćÖćøÿĂîĔîßŠüÜðŗéõćÙđøĊ÷î

êćöøąđïĊ÷ïÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøüŠćéšü÷ÖćøđðŗéõćÙđøĊ÷îùéĎøšĂîĔîÿëćîýċÖþć×ĂÜÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøǰǰ

ĒúąĔîßŠüÜðŗéõćÙđøĊ÷îÖúćÜðŘēé÷Ăîčēúöǰ

“ÿëćîðøąÖĂïÖćø”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰïøĉþĆìǰǰĀšćÜĀčšîÿŠüîǰǰøšćîǰǰøĆåüĉÿćĀÖĉÝǰǰĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆå

ĒúąđĂÖßîǰǰìĆĚÜĔîðøąđìýĒúąêŠćÜðøąđìýìĊęøŠüööČĂÖĆïÿëćîýċÖþćđóČęĂÝĆéÖćøĂćßĊüýċÖþćǰ

“ñĎšðÖÙøĂÜ”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰïĉéćǰǰöćøéćǰǰĒúąïčÙÙúĂČęîìĊęìĞćĀîšćìĊęðÖÙøĂÜéĎĒúĒúąĔĀšÙüćöĂčðÖćøą

ĒÖŠîĆÖýċÖþćĒúąĔĀšÙĞćøĆïøĂÜĒÖŠÿëćîýċÖþćĀøČĂÿëćîðøąÖĂïÖćøüŠćÝąðÖÙøĂÜéĎĒúÙüćöðøąóùêĉ×ĂÜîĆÖýċÖþć

ĔîøąĀüŠćÜìĊę đøĊ÷îĂ÷ĎŠĔîÿëćîýċÖþćǰǰĒúąòřÖðøąÿïÖćøèŤìĆÖþąüĉßćßĊóĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøǰǰǰ

ĀøČĂòřÖĂćßĊóĔîÖćøýċÖþćøąïïìüĉõćÙĊǰǰǰ

“ÖćøýċÖþćĔîøąïï”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰÖćøÝĆéÖćøýċÖþćüĉßćßĊóìĊęđîšîÖćøýċÖþćĔîÿëćîýċÖþćđðŨîĀúĆÖǰǰ

ēé÷öĊÖćøÖĞćĀîéÝčéöčŠÜĀöć÷ǰǰüĉíĊÖćøýċÖþćǰǰĀúĆÖÿĎêøǰǰøą÷ąđüúćǰǰÖćøüĆéĒúąÖćøðøąđöĉîñúìĊęđðŨîđÜČęĂîĕ××ĂÜǰ

ÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćìĊęĒîŠîĂîǰ

“ÖćøýċÖþćîĂÖøąïï”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰÖćøÝĆéÖćøýċÖþćüĉßćßĊóìĊęöĊÙüćö÷ČéĀ÷čŠîĔîÖćøÖĞćĀîé

ÝčéöčŠÜĀöć÷ǰǰøĎðĒïïǰǰüĉíĊÖćøýċÖþćǰǰøą÷ąđüúćǰǰÖćøüĆéĒúąÖćøðøąđöĉîñúìĊęđðŨîđÜČęĂîĕ××ĂÜÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰǰ

ēé÷đîČĚĂĀćĒúąĀúĆÖÿĎêøÝąêšĂÜöĊÙüćöđĀöćąÿöĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿõćóðŦâĀćĒúąÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜïčÙÙúǰ

ĒêŠúąÖúčŠöǰ

“ÖćøýċÖþćøąïïìüĉõćÙĊ”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰÖćøÝĆéÖćøýċÖþćüĉßćßĊóìĊęđÖĉéÝćÖ×šĂêÖúÜøąĀüŠćÜ

ÿëćîýċÖþćÖĆïÿëćîðøąÖĂïÖćøǰǰĔîđøČęĂÜÖćøÝĆéĀúĆÖÿĎêøǰǰÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰǰÖćøüĆéĒúąÖćøðøąđöĉîñúǰǰǰ

ēé÷îĆÖýċÖþćĔßšđüúćÿŠüîĀîċęÜĔîÿëćîýċÖþćǰǰĒúąđøĊ÷îõćÙðäĉïĆêĉĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøǰǰǰ



 ĀîšćǰǰǰĤǰ
đúŠöǰǰǰĢĤģǰǰǰêĂîìĊęǰǰǰĩģǰǰǰÜǰ øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰ ģġǰǰǰÿĉÜĀćÙöǰǰǰģĦĦĩǰ
 

 

“ñĎšÙüïÙčöÖćøòřÖ”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰñĎšìĊęÿëćîðøąÖĂïÖćøöĂïĀöć÷ĔĀšìĞćĀîšćìĊęðøąÿćîÜćîÖĆï

ÿëćîýċÖþćĔîÖćøÝĆéÖćøýċÖþćøąïïìüĉõćÙĊǰǰĒúąøĆïñĉéßĂïéĎĒúÖćøòřÖĂćßĊó×ĂÜîĆÖýċÖþćĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøǰ

“ÙøĎòřÖ”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰñĎšìĞćĀîšćìĊęÿĂîǰǰòřÖǰǰĂïøöîĆÖýċÖþćĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøǰǰǰ

êćöĀúĆÖđÖèæŤìĊęÙèąÖøøöÖćøÖćøĂćßĊüýċÖþćÖĞćĀîéǰ

“ÙøĎîĉđìýÖŤ”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰÙøĎìĊęÿëćîýċÖþćöĂïĀöć÷ĔĀšìĞćĀîšćìĊęîĉđìýǰǰĔĀšÙĞćðøċÖþćǰǰ

ĒîąîĞćĒÖŠîĆÖýċÖþćìĊęòřÖĂćßĊóĒúąòřÖðøąÿïÖćøèŤìĆÖþąüĉßćßĊóǰ

“ÙøĎìĊęðøċÖþć”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰÙøĎìĊęÿëćîýċÖþćöĂïĀöć÷ĔĀšìĞćĀîšćìĊęĔĀšÙĞćĒîąîĞćǰǰĔĀšÙĞćðøċÖþćǰǰ

êĉéêćöñúÖćøđøĊ÷îǰǰĒúąêĆÖđêČĂîéĎĒúÙüćöðøąóùêĉ×ĂÜîĆÖýċÖþćǰ

“öćêøåćîüĉßćßĊó”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰ×šĂÖĞćĀîééšćîÿöøøëîąüĉßćßĊóǰǰđóČęĂĔßšđðŨîđÖèæŤǰ

ĔîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰǰêøüÝÿĂïĒúąðøąÖĆîÙčèõćóñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰ

“ÖćøðøąđöĉîöćêøåćîüĉßćßĊó”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰÖćøìéÿĂïÙüćöøĎšǰǰÙüćöÿćöćøëǰǰêúĂéÝî

úĆÖþèąîĉÿĆ÷ĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîêćööćêøåćîüĉßćßĊóǰǰēé÷ĔßšđÙøČęĂÜöČĂìĊęđĀöćąÿöàċęÜÖĞćĀîéđÖèæŤǰ

ÖćøêĆéÿĉîĕüšßĆéđÝîǰǰóøšĂöìĆĚÜÝĆééĞćđîĉîÖćøðøąđöĉîõć÷ĔêšđÜČęĂîĕ×ìĊęđðŨîöćêøåćîǰ

“ÙèąÖøøöÖćøðøąđöĉîöćêøåćîüĉßćßĊó”ǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰÙèąÖøøöÖćøñĎšìĞćĀîšćìĊęøĆïñĉéßĂïǰ

ĔîÖćøĂĞćîü÷ÖćøǰǰêĉéêćöĒúąÖĞćÖĆïéĎĒúÖćøðøąđöĉîöćêøåćîüĉßćßĊó×ĂÜîĆÖýċÖþćĔîÿëćîýċÖþćǰ

×šĂǰ Ħǰ ĔĀšđú×ćíĉÖćøÙèąÖøøöÖćøÖćøĂćßĊüýċÖþćǰǰøĆÖþćÖćøĔĀšđðŨîĕðêćöøąđïĊ÷ïîĊĚǰǰǰ

ĒúąĔĀšöĊĂĞćîćÝêĊÙüćöĒúąüĉîĉÝÞĆ÷ðŦâĀćđÖĊę÷üÖĆïÖćøðäĉïĆêĉêćöøąđïĊ÷ïîĊĚǰ

ĀöüéǰǰĢǰ

ÿõćóîĆÖýċÖþćǰ

ÿŠüîìĊęǰǰĢǰ

óČĚîÙüćöøĎšĒúąÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎšđ×šćđøĊ÷îǰ

×šĂǰ ħǰ ñĎšđ×šćđøĊ÷îǰǰêšĂÜöĊóČĚîÙüćöøĎšǰǰÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćĕöŠêęĞćÖüŠćøąéĆïðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊó

ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćǰǰĀøČĂÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰǰøąéĆïöĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ǰǰĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćǰǰǰ

ñĎš đ×šćđøĊ÷îìĊęĕöŠĕéšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóĔîðøąđõìüĉßćǰ

Ēúąÿć×ćüĉßćìĊęÖĞćĀîéǰǰĀøČĂÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïöĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćǰǰêšĂÜđøĊ÷îøć÷üĉßćǰ

ðøĆïóČĚîåćîüĉßćßĊóĒúąðøąđöĉîñŠćîǰǰĔĀšÙøïêćöìĊęÖĞćĀîéĔîĀúĆÖÿĎêøĒêŠúąðøąđõìüĉßćĒúąÿć×ćüĉßćǰǰǰ



 Āîšćǰǰǰĥǰ
đúŠöǰǰǰĢĤģǰǰǰêĂîìĊęǰǰǰĩģǰǰǰÜǰ øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰ ģġǰǰǰÿĉÜĀćÙöǰǰǰģĦĦĩǰ
 

 

Ùüćö×šĂîĊĚǰǰĕöŠĔßšïĆÜÙĆïÿĞćĀøĆïñĎšìĊęđøĊ÷îđðŨîïćÜđüúćǰǰïćÜøć÷üĉßćǰǰĀøČĂïćÜÿŠüî×ĂÜøć÷üĉßćǰǰ

ēé÷ĕöŠîĆïÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêöćøüöđóČęĂêĆéÿĉîÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøĒúąøĆïðøąÖćýîĊ÷ïĆêø

üĉßćßĊóßĆĚîÿĎÜǰ

×šĂǰ Ĩǰ ñĎšđ×šćđøĊ÷îêšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉéĆÜêŠĂĕðîĊĚǰ

	Ģ
ǰ öĊÙüćöðøąóùêĉđøĊ÷ïøšĂ÷ǰ

	ģ
ǰ öĊÿč×õćóøŠćÜÖć÷Ē×ĘÜĒøÜĕöŠđðŨîĂčðÿøøÙêŠĂÖćøđøĊ÷îǰǰǰ

	Ĥ
ǰ öĊõĎöĉúĞćđîćđðŨîĀúĆÖĒĀúŠÜēé÷öĊìąđïĊ÷îïšćîÞïĆïđÝšćïšćîǰǰĀøČĂöĊĀúĆÖåćî×ĂÜìćÜøćßÖćø

ĔîúĆÖþèąđéĊ÷üÖĆîöćĒÿéÜǰ

	ĥ
ǰ öĊÙüćöđÙćøóǰǰđúČęĂöĔÿǰǰýøĆìíćêŠĂÿëćïĆîßćêĉǰǰýćÿîćǰǰĒúąóøąöĀćÖþĆêøĉ÷Ťǰǰéšü÷ÙüćöïøĉÿčìíĉĝĔÝǰ

	Ħ
ǰ öĊđÝêÙêĉìĊęéĊêŠĂÖćøðÖÙøĂÜøąïĂïðøąßćíĉðĕê÷ĂĆîöĊóøąöĀćÖþĆêøĉ÷ŤìøÜđðŨîðøąöč×ǰ

	ħ
ǰ ÿĞćĀøĆïñĎšđ×šćđøĊ÷îÖćøýċÖþćøąïïìüĉõćÙĊǰǰĔîüĆîìĞćÿĆââćÖćøòřÖĂćßĊóêšĂÜöĊĂć÷čĕöŠêęĞćÖüŠćǰǰ

ĢĨǰǰðŘïøĉïĎøèŤǰǰĒúąöĊÙüćöêĆĚÜĔÝìĊęÝąøĆïÖćøòřÖĂćßĊóĔîÿć×ćüĉßćìĊęÿöĆÙøǰ

ñĎšđ×šćđøĊ÷îêćöēÙøÜÖćøêŠćÜǰėǰǰ×ĂÜÿëćîýċÖþćǰǰĔĀšÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéÙčèÿöïĆêĉđóĉęöđêĉöĕéšǰ

êćöÙüćöđĀöćąÿö×ĂÜēÙøÜÖćøîĆĚîǰ

ÿŠüîìĊęǰǰģǰ

ÖćøøĆïñĎšđ×šćđøĊ÷îǰ

×šĂǰ ĩǰ ÖćøøĆïñĎšđ×šćđøĊ÷îǰǰĔĀšìĞćÖćøÿĂïÙĆéđúČĂÖĀøČĂÙĆéđúČĂÖêćöìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéǰ

ĔîÖøèĊìĊęöĊÖćøÿĂïÙĆéđúČĂÖǰǰĔĀšðäĉïĆêĉéĆÜîĊĚǰ

	Ģ
ǰ ìĞćÖćøÿĂï×šĂđ×Ċ÷îĔîĀöüéüĉßćĔéǰėǰǰêćöÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜÿëćîýċÖþćǰǰĀøČĂÿëćîðøąÖĂïÖćøǰǰ

ĀćÖÿëćîýċÖþćĀøČĂÿëćîðøąÖĂïÖćøÝąìĞćÖćøÿĂïÙüćöëîĆéìćÜÖćøđøĊ÷îüĉßćßĊóǰǰĒúąÿĂïÿĆöõćþèŤéšü÷ÖĘĕéšǰ

	ģ
ǰ ÿëćîýċÖþćðøąÖćýøĆïÿöĆÙøǰǰéĞćđîĉîÖćøÿĂïĒúąðøąÖćýñúÿĂïǰǰêćöüĆîĒúąđüúćǰ

ìĊęĀîŠü÷ÜćîêšîÿĆÜÖĆéÖĞćĀîéǰ

	Ĥ
ǰ ëšćđĀêčÖćøèŤđÖĊę÷üÖĆïÖćøÿĂïđðŨîĕðēé÷ðÖêĉǰǰĔĀšÿëćîýċÖþćđÖĘïøĆÖþćđĂÖÿćøđÖĊę÷üÖĆïǰ

ÖćøÿĂïÙĆéđúČĂÖĕüšđðŨîđüúćĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰĢǰǰðŘǰǰîĆïĒêŠüĆîðøąÖćýñúÖćøÿĂïǰ



 ĀîšćǰǰǰĦǰ
đúŠöǰǰǰĢĤģǰǰǰêĂîìĊęǰǰǰĩģǰǰǰÜǰ øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰ ģġǰǰǰÿĉÜĀćÙöǰǰǰģĦĦĩǰ
 

 

ÖćøøĆïñĎšđ×šćđøĊ÷îÖćøýċÖþćøąïïìüĉõćÙĊǰǰÿëćîðøąÖĂïÖćøÝąđðŨîñĎšÿĂïÙĆéđúČĂÖĀøČĂÙĆéđúČĂÖ

ñĎšđ×šćđøĊ÷îđĂÜêćöÙčèÿöïĆêĉìĊęÖĞćĀîéĒúąêćöÝĞćîüîìĊęĕéšêÖúÜøŠüöÖĆïÿëćîýċÖþćǰǰĀøČĂÝąöĂïĔĀšÿëćîýċÖþć

đðŨîñĎšéĞćđîĉîÖćøǰǰĀøČĂéĞćđîĉîÖćøøŠüöÖĆîÖĘĕéšǰ

ÖćøøĆïñĎšđ×šćđøĊ÷îêćöēÙøÜÖćøêŠćÜǰėǰǰ×ĂÜÿëćîýċÖþćǰǰĔĀšÿëćîýċÖþćÙĆéđúČĂÖêćöÙčèÿöïĆêĉǰ

ìĊęÖĞćĀîéêćöÙüćöđĀöćąÿö×ĂÜēÙøÜÖćøîĆĚîǰ

×šĂǰ Īǰ ĔĀšöĊÖćøêøüÝøŠćÜÖć÷ēé÷Ēóì÷ŤðøĉââćǰǰđÞóćąñĎšìĊęñŠćîÖćøÿĂïÙĆéđúČĂÖǰǰĀøČĂĕéšøĆïǰ

ÖćøÙĆéđúČĂÖǰǰǰ

ÿŠüîìĊęǰǰĤǰ

ÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćǰ

×šĂǰ ĢġǰñĎšđ×šćđøĊ÷îÝąöĊÿõćóđðŨîîĆÖýċÖþćǰǰđöČęĂĕéš×ċĚîìąđïĊ÷îđðŨîîĆÖýċÖþć×ĂÜÿëćîýċÖþćǰ

ÿĞćĀøĆïÖćøýċÖþćøąïïìüĉõćÙĊǰǰñĎšđ×šćđøĊ÷îêšĂÜìĞćÿĆââćÖćøòřÖĂćßĊóÖĆïÿëćîðøąÖĂïÖćøǰǰǰ

Öćø×ċĚîìąđïĊ÷îđðŨîîĆÖýċÖþćĒúąÖćøìĞćÿĆââćÖćøòřÖĂćßĊóêšĂÜÖøąìĞćéšü÷êîđĂÜóøšĂöìĆĚÜǰ

ĒÿéÜĀúĆÖåćîÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöüĆîǰǰđüúćǰǰìĊęÿëćîýċÖþćĒúąÿëćîðøąÖĂïÖćøÖĞćĀîéǰǰēé÷ßĞćøąđÜĉî

ÙŠćíøøöđîĊ÷öêŠćÜǰėǰǰêćöìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéǰǰìĆĚÜîĊĚǰǰĔĀšđÿøĘÝÿĉĚîÖŠĂîüĆîđðŗéõćÙđøĊ÷îǰǰēé÷öĊñĎšðÖÙøĂÜ

àċęÜÿëćîýċÖþćđßČęĂëČĂöćĔĀšÙĞćøĆïøĂÜĒúąìĞćĀîĆÜÿČĂöĂïêĆüǰǰǰ

ĔîÖøèĊñĎš đ×šćđøĊ÷îìĊęïøøúčîĉêĉõćüąǰǰÿëćîýċÖþćĂćÝĔĀšñĎšðÖÙøĂÜöćìĞćĀîĆÜÿČĂöĂïêĆüǰ

ĀøČĂéĞćđîĉîÖćøĔîÿŠüîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïøąđïĊ÷ïîĊĚĀøČĂĕöŠÖĘĕéšǰ

ĔĀšÿëćîýċÖþćÝĆéÖćøðøąßčößĊĚĒÝÜñĎšðÖÙøĂÜǰǰĒúąðåöîĉđìýîĆÖýċÖþćǰǰđóČęĂĔĀšìøćïĒîüìćÜǰ

ÖćøđøĊ÷îǰǰĒúąÖãǰǰøąđïĊ÷ïǰǰ×šĂïĆÜÙĆïêŠćÜǰėǰǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰǰǰ

×šĂǰ ĢĢǰ ĔĀšÿëćîýċÖþćĂĂÖïĆêøðøąÝĞćêĆüĔĀšĒÖŠîĆÖýċÖþćǰ

ïĆêøðøąÝĞćêĆüǰǰêšĂÜøąïčđú×ìĊęǰǰßČęĂÿëćîýċÖþćǰǰøĀĆÿÿëćîýċÖþćǰǰßČęĂǰǰßČęĂÿÖčúîĆÖýċÖþćǰǰǰ

øĀĆÿðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰǰđú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßîǰǰüĆîĂĂÖïĆêøǰǰüĆîĀöéĂć÷čǰǰúć÷öČĂßČęĂĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþćǰǰ

ĀøČĂñĎšĕéšøĆïöĂïĀöć÷ĔĀšìĞćÖćøĒìîǰǰĒúąĔĀšöĊøĎðëŠć÷ÙøċęÜêĆü×ĂÜîĆÖýċÖþćǰǰĀîšćêøÜǰǰĕöŠÿüöĀöüÖǰǰǰ

ĕöŠÿüöĒüŠîêćÿĊéĞćǰǰĒêŠÜđÙøČęĂÜĒïïîĆÖýċÖþćǰǰëŠć÷ĕüšĕöŠđÖĉîǰǰħǰǰđéČĂîǰǰêĉéúÜĔîïĆêøǰǰÖĆïĔĀšöĊúć÷öČĂßČęĂ

×ĂÜîĆÖýċÖþćǰ
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ĔĀšöĊêøć×ĂÜÿëćîýċÖþćìĊęöčöĔéöčöĀîċęÜ×ĂÜøĎðëŠć÷îĆÖýċÖþćǰǰēé÷ĔĀšêĉéìĊęøĎðëŠć÷ïćÜÿŠüîǰ

ïĆêøðøąÝĞćêĆüîĊĚ ĔĀšöĊĂć÷č đìŠćÖĆïøą÷ąđüúćìĊęöĊÿõćóîĆÖýċÖþćĔîÿëćîýċÖþćĒĀŠÜîĆĚîǰǰǰ

ĒêŠêšĂÜĕöŠđÖĉîǰǰģǰǰðŘǰǰîĆïĒêŠüĆîĂĂÖïĆêøǰǰëšćïĆêøðøąÝĞćêĆüĀöéĂć÷čǰǰĔîøąĀüŠćÜìĊę÷ĆÜöĊÿõćóîĆÖýċÖþćǰ

ÖĘĔĀšÿëćîýċÖþćêŠĂĂć÷čïĆêøđðŨîðŘǰėǰǰĕðǰǰĒúąĔĀšÿŠÜÙČîïĆêøðøąÝĞćêĆüêŠĂÿëćîýċÖþćđöČęĂóšîÿõćóǰ

ÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćǰ

ÿëćîðøąÖĂïÖćøÝąĔßšïĆêøðøąÝĞćêĆüìĊęÿëćîýċÖþćĂĂÖĔĀšǰǰĀøČĂÝąĂĂÖĔĀšĔĀöŠêćöÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜ

ÿëćîðøąÖĂïÖćøÖĘĕéšǰ

×šĂǰ Ģģǰ ĔĀšÿëćîýċÖþćĒêŠÜêĆĚÜÙøĎìĊęðøċÖþćǰǰđóČęĂìĞćĀîšćìĊęĔĀšÙĞćĒîąîĞćđÖĊę÷üÖĆïÖćøđøĊ÷îǰǰǰ

ĔĀšÙĞćðøċÖþćǰǰêĉéêćöñúÖćøđøĊ÷îǰǰĒúąêĆÖđêČĂîéĎĒúÙüćöðøąóùêĉ×ĂÜîĆÖýċÖþćǰǰĒúąĔĀšÿëćîðøąÖĂïÖćø

ÝĆéĔĀšöĊñĎšÙüïÙčöÖćøòřÖ×ĂÜîĆÖýċÖþćĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøǰ

ÿŠüîìĊęǰǰĥǰ

ÖćøóšîÿõćóĒúąÙČîÿõćóîĆÖýċÖþćǰ

×šĂǰ ĢĤǰ ÖćøóšîÿõćóîĆÖýċÖþćǰǰđðŨîĕðêćöÖøèĊĔéÖøèĊĀîċęÜêŠĂĕðîĊĚǰ

	Ģ
ǰ ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøǰ

	ģ
ǰ úćĂĂÖǰ

	Ĥ
ǰ ëċÜĒÖŠÖøøöǰ

	ĥ
ǰ ÿëćîýċÖþćÿĆęÜĔĀšóšîÿõćóîĆÖýċÖþćĔîÖøèĊĔéÖøèĊĀîċęÜǰǰêŠĂĕðîĊĚǰ

ǰ Ö�ǰ ×ćéđøĊ÷îǰǰ×ćéÖćøòřÖĂćßĊóǰǰ×ćéÖćøòřÖðøąÿïÖćøèŤìĆÖþąüĉßćßĊóǰǰĀøČĂ×ćéÖćøêĉéêŠĂ

ÖĆïÿëćîýċÖþćĀøČĂÿëćîðøąÖĂïÖćøđÖĉîÖüŠćǰǰĢĦǰǰüĆîêĉéêŠĂÖĆîǰǰàċęÜÿëćîýċÖþćĀøČĂÿëćîðøąÖĂïÖćø

óĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠćĕöŠöĊđĀêčñúĂĆîÿöÙüøǰǰĀøČĂöĊóùêĉÖøøöĂ÷ŠćÜĂČęîìĊęĒÿéÜüŠćĕöŠöĊÙüćöêĆĚÜĔÝìĊęÝąýċÖþćđúŠćđøĊ÷îǰǰ

ĀøČĂøĆïÖćøòřÖĂćßĊóǰǰĀøČĂøĆïÖćøòřÖðøąÿïÖćøèŤìĆÖþąüĉßćßĊóǰ

ǰ ×�ǰ ĕöŠ÷ČęîÙĞćøšĂÜ×ĂÖúĆïđ×šćđøĊ÷îõć÷ĔîǰǰĢĦǰǰüĆîǰǰîĆïĒêŠüĆîëĆéÝćÖüĆîÙøïÖĞćĀîéúćóĆÖÖćøđøĊ÷î

ĀøČĂÖćøòřÖĂćßĊóêćö×šĂǰǰĢĪǰ

ǰ Ù�ǰ ĕöŠöćêĉéêŠĂđóČęĂøĆÖþćÿõćóîĆÖýċÖþćǰǰêćö×šĂǰǰģħǰǰǰ

ǰ Ü�ǰ ĕéšøĆïēìþÝĞćÙčÖǰǰēé÷ÙĞćóĉóćÖþćëċÜìĊęÿčéĔĀšÝĞćÙčÖǰǰđüšîĒêŠđðŨîēìþÿĞćĀøĆïÙüćöñĉéǰ

ìĊęĕéšÖøąìĞćēé÷ðøąöćìĀøČĂÙüćöñĉéúĀčēìþǰ



 ĀîšćǰǰǰĨǰ
đúŠöǰǰǰĢĤģǰǰǰêĂîìĊęǰǰǰĩģǰǰǰÜǰ øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰ ģġǰǰǰÿĉÜĀćÙöǰǰǰģĦĦĩǰ
 

 

ǰ Ý�ǰ ×ćéóČĚîÙüćöøĎšǰǰêćö×šĂǰǰħǰǰǰ

ǰ Þ�ǰ ×ćéÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎšđ×šćđøĊ÷îǰǰêćö×šĂǰǰĨǰ

ǰ ß�ǰ óšîÿõćóîĆÖýċÖþćǰǰêćö×šĂǰǰĦĨǰǰǰ

ǰ à�ǰ óšîÿõćóîĆÖýċÖþćǰǰêćö×šĂǰǰĦĩǰ

×šĂǰ Ģĥǰ ñĎšìĊęóšîÿõćóîĆÖýċÖþćǰǰêćö×šĂǰǰĢĤǰǰ	ģ
ǰǰ	ĥ
ǰǰÖ�ǰǰ×�ǰǰĒúąǰǰÙ�ǰǰëšćðøąÿÜÙŤÝą×ĂÙČî

ÿõćóÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćǰǰÝąêšĂÜ÷ČęîÙĞćøšĂÜ×ĂêŠĂÿëćîýċÖþćõć÷ĔîǰǰĢǰǰðŘǰǰîĆïĒêŠüĆîëĆéÝćÖüĆîóšîÿõćóîĆÖýċÖþćǰǰ

đöČęĂÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćđĀĘîÿöÙüøÖĘĔĀšøĆïđ×šćđøĊ÷îĕéšǰ

×šĂǰ ĢĦǰ Öćø×ĂÙČîÿõćóÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćǰǰêćö×šĂǰǰĢĥǰǰĔĀšðäĉïĆêĉéĆÜîĊĚǰ

	Ģ
ǰ êšĂÜđ×šćđøĊ÷îõć÷ĔîÿĆðéćĀŤĒøÖ×ĂÜõćÙđøĊ÷îǰǰđüšîĒêŠÖúĆïđ×šćđøĊ÷îĔîõćÙđøĊ÷îđéĊ÷üÖĆîǰ

	ģ
ǰ ĔĀšîĞćøć÷üĉßćĒúąÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêìĊęĕéšúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćĕüšǰǰöćîĆïøüöđóČęĂóĉÝćøèćêĆéÿĉî

ÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćéšü÷ǰǰǰ

ÿŠüîìĊęǰǰĦǰ

ÖćøóĆÖÖćøđøĊ÷îǰ

×šĂǰ Ģħǰ ÿëćîýċÖþćĒúąÿëćîðøąÖĂïÖćøĂćÝóĉÝćøèćĂîčâćêĔĀšîĆÖýċÖþćǰǰúćóĆÖÖćøđøĊ÷îǰǰ

ĀøČĂÖćøòřÖĂćßĊóĕéšêćöìĊęđĀĘîÿöÙüøǰǰđöČęĂöĊđĀêčÝĞćđðŨîÖøèĊĔéÖøèĊĀîċęÜǰǰêŠĂĕðîĊĚǰ

	Ģ
ǰ ĕéšøĆïìčîÖćøýċÖþćĔĀšĕðýċÖþćǰǰĀøČĂéĎÜćîǰǰĀøČĂđðŨîêĆüĒìî×ĂÜÿëćîýċÖþćĀøČĂÿëćîðøąÖĂïÖćøǰǰ

ĔîÖćøđ×šćøŠüöðøąßčöǰǰĀøČĂÖøèĊĂČęîǰėǰǰĂĆîÙüøĒÖŠÖćøÿŠÜđÿøĉöǰ

	ģ
ǰ đÝĘïðśü÷êšĂÜóĆÖøĆÖþćêĆüđðŨîđüúćîćîǰǰēé÷öĊÙĞćøĆïøĂÜ×ĂÜĒóì÷Ťðøĉââćǰ

	Ĥ
ǰ ÖøèĊúćóĆÖđóČęĂøĆïøćßÖćøìĀćøÖĂÜðøąÝĞćÖćøĔĀšúćóĆÖĕéšÝîÖüŠćÝąĕéšøĆïÖćøîĞćðúéǰ

	ĥ
ǰ đĀêčÝĞćđðŨîĂ÷ŠćÜĂČęîêćöìĊęÿëćîýċÖþćĒúąÿëćîðøąÖĂïÖćøÝąóĉÝćøèćđĀĘîÿöÙüøǰ

ĔîÖøèĊìĊęöĊîĆÖýċÖþćúćóĆÖÖćøđøĊ÷îĀøČĂÖćøòřÖĂćßĊóêĆĚÜĒêŠêšîðŘđðŨîøą÷ąđüúćîćîđÖĉîÖüŠćǰǰĢǰǰðŘǰǰ

ÿëćîýċÖþćĒúąÿëćîðøąÖĂïÖćøĂćÝóĉÝćøèćøĆïîĆÖýċÖþćĂČęîđ×šćđøĊ÷îĀøČĂòřÖĂćßĊóĒìîìĊęĕéšêćöìĊę

đĀĘîÿöÙüøǰ

îĆÖýċÖþćìĊęúćóĆÖÖćøđøĊ÷îĀøČĂÖćøòřÖĂćßĊóêšĂÜßĞćøąđÜĉîÙŠćøĆÖþćÿõćóîĆÖýċÖþćĒúąÙŠćíøøöđîĊ÷öêŠćÜǰėǰǰ

êćöìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéǰǰĒêŠëšćîĆÖýċÖþćĕéšßĞćøąđÜĉîÙŠćíøøöđîĊ÷öêŠćÜǰėǰǰÙøïëšüîÿĞćĀøĆïõćÙđøĊ÷îîĆĚîĒúšü

ĕöŠêšĂÜßĞćøąđÜĉîÙŠćøĆÖþćÿõćóîĆÖýċÖþćÿĞćĀøĆïõćÙđøĊ÷îîĆĚîĂĊÖǰ
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×šĂǰ ĢĨǰ îĆÖýċÖþćìĊę×ĂĂîčâćêúćóĆÖÖćøđøĊ÷îĀøČĂÖćøòřÖĂćßĊóǰǰêšĂÜ÷ČęîÙĞćøšĂÜđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø

êŠĂÿëćîýċÖþćǰǰēé÷öĊñĎšðÖÙøĂÜđðŨîñĎšøĆïøĂÜǰǰÿĞćĀøĆïñĎšìĊęïøøúčîĉêĉõćüąÝąöĊñĎšøĆïøĂÜĀøČĂĕöŠÖĘĕéšǰǰǰ

đöČęĂĕéšøĆïĂîčâćêĒúšüÝċÜóĆÖÖćøđøĊ÷îĀøČĂÖćøòřÖĂćßĊóĕéšǰǰöĉÞąîĆĚîÝąëČĂüŠć×ćéđøĊ÷îǰǰđüšîĒêŠöĊđĀêčñúÿöÙüøǰ

×šĂǰ Ģĩǰ ÖćøĂîčâćêĔĀšîĆÖýċÖþćúćóĆÖÖćøđøĊ÷îĀøČĂÖćøòřÖĂćßĊóǰǰĔĀšÿëćîýċÖþćìĞćĀúĆÖåćî

đðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþøĒÝšÜĔĀšñĎšðÖÙøĂÜìøćïǰǰđüšîĒêŠñĎšìĊęïøøúčîĉêĉõćüąìĊęĕöŠöĊñĎšðÖÙøĂÜöĂïêĆüĔĀšĒÝšÜîĆÖýċÖþć

ēé÷êøÜǰ

×šĂǰ ĢĪǰ îĆÖýċÖþćìĊęúćóĆÖÖćøđøĊ÷îĀøČĂÖćøòřÖĂćßĊóǰǰđöČęĂÙøïÖĞćĀîéđüúćìĊęúćóĆÖÖćøđøĊ÷î

ĀøČĂÖćøòřÖĂćßĊóĒúšüǰǰĔĀš÷ČęîÙĞćøšĂÜ×ĂÖúĆïđ×šćđøĊ÷îóøšĂöéšü÷ĀúĆÖåćîÖćøĂîčâćêĔĀšúćóĆÖÖćøđøĊ÷îǰ

ĀøČĂÖćøòřÖĂćßĊóêŠĂÿëćîýċÖþćõć÷ĔîǰǰĢĦǰǰüĆîǰǰîĆïĒêŠüĆîëĆéÝćÖüĆîÙøïÖĞćĀîéǰǰĀćÖóšîÖĞćĀîéîĊĚǰ

ĔĀšëČĂüŠćóšîÿõćóîĆÖýċÖþćđüšîĒêŠöĊđĀêčñúÿöÙüøǰ

ÿŠüîìĊęǰǰħǰ

ÖćøúćĂĂÖǰ

×šĂǰ ģġǰ îĆÖýċÖþćìĊęðøąÿÜÙŤÝąúćĂĂÖÝćÖÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćǰǰêšĂÜĔĀšñĎšðÖÙøĂÜđðŨîñĎšøĆïøĂÜ

ÖćøúćĂĂÖǰǰđüšîĒêŠñĎšìĊęïøøúčîĉêĉõćüąǰ

×šĂǰ ģĢǰ îĆÖýċÖþćìĊęúćĂĂÖĒúšüĕéšøĆïĂîčâćêĔĀšÖúĆïđ×šćđøĊ÷îĔîõćÙđøĊ÷îđéĊ÷üÖĆîǰǰĔĀšëČĂüŠćǰ

îĆÖýċÖþćñĎšîĆĚîöĊÿõćóîĆÖýċÖþćöćêĆĚÜĒêŠêšîõćÙđøĊ÷îîĆĚîìčÖðøąÖćøǰ

Āöüéǰǰģǰ

ÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îǰ

ÿŠüîìĊęǰǰĢǰ

ÖćøđðŗéđøĊ÷îǰ

×šĂǰ ģģǰ ĔĀšÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéüĆîđðŗéĒúąðŗéõćÙđøĊ÷îêćöøąđïĊ÷ïÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøǰ

üŠćéšü÷ðŘÖćøýċÖþćǰǰÖćøđðŗéĒúąðŗéÿëćîýċÖþćǰǰĀćÖÿëćîýċÖþćĔéÝąÖĞćĀîéüĆîđðŗéĒúąðŗéõćÙđøĊ÷î

ĒêÖêŠćÜĕðÝćÖøąđïĊ÷ïéĆÜÖúŠćüǰǰĔĀš×ĂĂîčâćêêŠĂĀîŠü÷ÜćîêšîÿĆÜÖĆéǰ

×šĂǰ ģĤǰ ÿëćîýċÖþćìĊęđðŗéõćÙđøĊ÷îùéĎøšĂîǰǰĔĀšðäĉïĆêĉêćöøąđïĊ÷ïÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøǰ

üŠćéšü÷ÖćøđðŗéõćÙđøĊ÷îùéĎøšĂîĔîÿëćîýċÖþć×ĂÜÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøǰ
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ÿŠüîìĊęǰǰģǰ

ÖćøúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćǰ

×šĂǰ ģĥǰ ÿëćîýċÖþćêšĂÜÖĞćĀîéüĆîĒúąđüúćĔĀšîĆÖýċÖþćúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćêŠćÜǰėǰǰĔĀšđÿøĘÝǰ

ÖŠĂîüĆîđðŗéõćÙđøĊ÷îǰ

×šĂǰ ģĦǰ ÿëćîýċÖþćĂćÝĔĀšîĆÖýċÖþćúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćõć÷ĀúĆÜÖĞćĀîéêćö×šĂǰǰģĥǰǰÖĘĕéšǰǰ

ēé÷ĔĀšÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéüĆîÿĉĚîÿčéÖćøúÜìąđïĊ÷îêćöìĊęđĀĘîÿöÙüøǰǰĒêŠêšĂÜĕöŠđÖĉîǰǰĢĦǰǰüĆîǰǰîĆïĒêŠǰ

üĆîđðŗéõćÙđøĊ÷îǰǰĀøČĂĕöŠđÖĉîǰǰĦǰǰüĆîǰǰîĆïĒêŠüĆîđðŗéõćÙđøĊ÷îùéĎøšĂîǰ

ÖćøúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćêćöüøøÙĀîċęÜǰǰîĆÖýċÖþćêšĂÜßĞćøąÙŠćðøĆïêćöìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéǰǰǰ

×šĂǰ ģħǰ îĆÖýċÖþćìĊęöĉĕéšúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćõć÷ĔîüĆîĒúąđüúćìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéêćö×šĂǰǰģĦǰǰ

ëšćðøąÿÜÙŤÝąøĆÖþćÿõćóîĆÖýċÖþćǰǰêšĂÜêĉéêŠĂøĆÖþćÿõćóîĆÖýċÖþćõć÷ĔîǰǰĢĦǰǰüĆîǰǰîĆïĒêŠüĆîëĆéÝćÖǰ

üĆîÿĉĚîÿčéÖćøúÜìąđïĊ÷îǰǰǰ

×šĂǰ ģĨǰ ÖćøúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćêšĂÜĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖÙøĎìĊęðøċÖþćǰǰǰ

×šĂǰ ģĩǰ îĆÖýċÖþćêšĂÜúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćéšü÷êîđĂÜǰǰêćöüĆîĒúąđüúćìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéǰǰ

óøšĂöìĆĚÜßĞćøąđÜĉîÙŠćúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćĒúąÙŠćíøøöđîĊ÷öêŠćÜǰėǰǰêćöìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéǰǰǰ

ĔîÖøèĊìĊęîĆÖýċÖþćĕöŠÿćöćøëöćúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćéšü÷êîđĂÜĕéšǰǰÝąöĂïĀöć÷ĔĀšñĎšĂČęîǰ

öćúÜìąđïĊ÷îĒìîǰǰĔĀšĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćđðŨîøć÷ǰǰėǰǰĕðǰ

îĆÖýċÖþćìĊęðøąÿÜÙŤ×ĂñŠĂîñĆîÖćøßĞćøąđÜĉîÙŠćúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćǰǰĔĀšĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþć

óĉÝćøèćĂîčâćêđðŨîøć÷ǰėǰǰĕðǰǰìĆĚÜîĊĚǰǰêšĂÜßĞćøąĔĀšđÿøĘÝÿĉĚîÖŠĂîüĆîđ×šćøĆïÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îǰ

×šĂǰ ģĪǰ îĆÖýċÖþćúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćĕéšĕöŠđÖĉîõćÙđøĊ÷îúąǰǰģģǰǰĀîŠü÷ÖĉêǰǰÿĞćĀøĆïÖćøđøĊ÷î

ĒïïđêĘöđüúćǰǰĒúąĕéšĕöŠđÖĉîõćÙđøĊ÷îúąǰǰĢģǰǰĀîŠü÷ÖĉêǰǰÿĞćĀøĆïÖćøđøĊ÷îĒïïĕöŠđêĘöđüúćǰǰÿŠüîÖćøúÜìąđïĊ÷î

øć÷üĉßćĔîõćÙđøĊ÷îùéĎøšĂîǰǰĔĀšúÜìąđïĊ÷îĕéšĕöŠđÖĉîǰǰĢģǰǰĀîŠü÷ÖĉêǰǰđüšîĒêŠĕéšøĆïĂîčâćêÝćÖĀĆüĀîšć

ÿëćîýċÖþćǰ

ĀćÖÿëćîýċÖþćöĊđĀêčñúĒúąÙüćöÝĞćđðŨîĔîÖćøĔĀšîĆÖýċÖþćúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćìĊęĒêÖêŠćÜĕðÝćÖǰ

đÖèæŤ×šćÜêšîǰǰĂćÝìĞćĕéšĒêŠêšĂÜĕöŠÖøąìïêŠĂöćêøåćîĒúąÙčèõćóÖćøýċÖþćǰ
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×šĂǰ Ĥġǰ îĆÖýċÖþćìĊę×ĂēĂîñúÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßćêćö×šĂǰǰĦĪǰǰĒúą×šĂǰǰħġǰǰêšĂÜúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷î

øć÷üĉßćĔîÿëćîýċÖþćìĊę×ĂÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰǰĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰĢǰǰõćÙđøĊ÷îǰ

îĆÖýċÖþćìĊę×ĂđìĊ÷ïēĂîÙüćöøĎšĒúąðøąÿïÖćøèŤêćö×šĂǰǰħħǰǰêšĂÜúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îøć÷üĉßćǰ

ĔîÿëćîýċÖþćìĊę×ĂÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰĢǰǰĔîǰǰĤǰǰ×ĂÜÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêìĊęøąïčĕüšĔîĀúĆÖÿĎêøǰ

ĒêŠúąðøąđõìüĉßćĒúąÿć×ćüĉßćĒúąêćöĒñîÖćøđøĊ÷îìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéǰ

ÿŠüîìĊęǰǰĤǰ

ÖćøđðúĊę÷îǰǰÖćøđóĉęöǰǰĒúąÖćøëĂîøć÷üĉßćǰ

×šĂǰ ĤĢǰ îĆÖýċÖþćÝą×ĂđðúĊę÷îøć÷üĉßćìĊęĕéšúÜìąđïĊ÷îĕüšĒúšüǰǰĀøČĂ×Ăđóĉęöøć÷üĉßćêšĂÜÖøąìĞć

õć÷ĔîǰǰĢĦǰǰüĆîǰǰîĆïĒêŠüĆîđðŗéõćÙđøĊ÷îǰǰĀøČĂõć÷ĔîǰǰĦǰǰüĆîǰǰîĆïĒêŠüĆîđðŗéõćÙđøĊ÷îùéĎøšĂîǰǰǰ

ÿŠüîÖćø×ĂëĂîøć÷üĉßćêšĂÜÖøąìĞćõć÷ĔîǰǰĤġǰǰüĆîǰǰîĆïĒêŠüĆîđðŗéõćÙđøĊ÷îĀøČĂõć÷ĔîǰǰĢġǰǰüĆîǰǰîĆïĒêŠ

üĆîđðŗéõćÙđøĊ÷îùéĎøšĂîǰ

ÖćøëĂîøć÷üĉßćõć÷ĀúĆÜÖĞćĀîéêćöüøøÙĀîċęÜĂćÝÖøąìĞćĕéšǰǰëšćĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþćóĉÝćøèć

đĀĘîüŠćöĊđĀêčñúÿöÙüøǰ

Öćø×ĂđðúĊę÷îǰǰ×ĂđóĉęöǰǰĀøČĂ×ĂëĂîøć÷üĉßćǰǰêšĂÜĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖÙøĎìĊęðøċÖþćǰ

ĒúąÙøĎñĎšÿĂîðøąÝĞćøć÷üĉßćǰ

×šĂǰ Ĥģǰ ÖćøëĂîøć÷üĉßćõć÷ĔîÖĞćĀîéǰǰêćö×šĂǰǰĤĢǰǰĔĀšúÜĂĆÖþøǰǰ“ë�î�”ǰǰĔîøąđïĊ÷î

ĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îßŠĂÜǰǰ“ñúÖćøđøĊ÷î”ǰ

ÖćøëĂîøć÷üĉßćõć÷ĀúĆÜÖĞćĀîéêćö×šĂǰǰĤĢǰǰĒúąĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćđĀĘîüŠćöĊđĀêčñúÿöÙüøǰǰ

ĔĀšúÜĂĆÖþøǰǰ“ë�î�”ǰǰĔîøąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îßŠĂÜǰǰ“ñúÖćøđøĊ÷î”ǰǰĒêŠëšćĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþć

óĉÝćøèćđĀĘîüŠćĕöŠöĊđĀêčñúĂĆîÿöÙüøǰǰĔĀšúÜĂĆÖþøǰǰ“ë�ú�”ǰǰúÜĔîøąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îßŠĂÜǰǰ“ñúÖćøđøĊ÷î”ǰ

ÿŠüîìĊęǰǰĥǰ

ÖćøđøĊ÷îēé÷ĕöŠîĆïÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêöćøüöđóČęĂÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøǰ

×šĂǰ ĤĤǰ ÿëćîýċÖþćĂćÝĂîčâćêĔĀšîĆÖýċÖþćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îøć÷üĉßćĔéüĉßćĀîċęÜđóČęĂđðŨîǰ

ÖćøđÿøĉöÙüćöøĎšǰǰēé÷ĕöŠîĆïÝĞćîüîĀîŠü÷Öĉê×ĂÜøć÷üĉßćîĆĚîöćøüöđóČęĂÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøĕéšǰ

×šĂǰ Ĥĥǰ đöČęĂĕéšìĞćÖćøüĆéĒúąðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îĒúšüĕéšøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îêĆĚÜĒêŠǰǰĢ�ġǰǰ×ċĚîĕðǰǰ

ëČĂüŠćðøąđöĉîñŠćîĔĀšïĆîìċÖǰǰ“ö�Ö�”ǰǰúÜĔîøąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îßŠĂÜǰǰ“ñúÖćøđøĊ÷î”ǰǰëšćñúÖćøðøąđöĉîǰ

ĕöŠñŠćîĕöŠêšĂÜïĆîìċÖøć÷üĉßćîĆĚîǰǰĒúąĔĀšëČĂđðŨîÖćøÿĉĚîÿčéÿĞćĀøĆïÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßćîĆĚîēé÷ĕöŠîĆïÝĞćîüî

ĀîŠü÷ÖĉêöćøüöđóČęĂÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøǰ
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ÿŠüîìĊęǰǰĦǰ

ÖćøîĆïđüúćđøĊ÷îđóČęĂÿĉìíĉĔîÖćøđ×šćøĆïÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îǰ

×šĂǰ ĤĦǰ îĆÖýċÖþćêšĂÜöĊđüúćđøĊ÷îĔîĒêŠúąøć÷üĉßćĕöŠêęĞćÖüŠćøšĂ÷úąǰǰĩġǰǰ×ĂÜđüúćđðŗéđøĊ÷îđêĘö

ÿĞćĀøĆïøć÷üĉßćîĆĚîǰǰÝċÜÝąöĊÿĉìíĉđ×šćøĆïÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îǰ

ĔîÖøèĊìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîĂ÷ŠćÜĒìšÝøĉÜĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþćĂćÝóĉÝćøèćñŠĂîñĆîĔĀšđðŨîøć÷ǰėǰǰĕðǰǰǰ

îĆÖýċÖþćìĊęĕöŠöĊÿĉìíĉđ×šćøĆïÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îêćöüøøÙĀîċęÜǰǰÝą×ĂðøąđöĉîđìĊ÷ïēĂî

ÙüćöøĎšĒúąðøąÿïÖćøèŤǰǰêćö×šĂǰǰħħǰǰĔîõćÙđøĊ÷îîĆĚîöĉĕéšǰǰǰ

×šĂǰ Ĥħǰ ÖćøîĆïđüúćđøĊ÷îĔĀšðäĉïĆêĉéĆÜîĊĚǰ

	Ģ
ǰ đüúćđðŗéđøĊ÷îđêĘöõćÙđøĊ÷îúąǰǰĢĩǰǰÿĆðéćĀŤǰ

	ģ
ǰ îĆÖýċÖþćìĊę÷šć÷ÿëćîýċÖþćøąĀüŠćÜõćÙđøĊ÷îǰǰĔĀšîĞćđüúćđøĊ÷îÝćÖÿëćîýċÖþćìĆĚÜÿĂÜĒĀŠÜøüöÖĆîǰ

	Ĥ
ǰ îĆÖýċÖþćìĊęúćĂĂÖĒúšüǰǰĕéšøĆïĂîčâćêĔĀšÖúĆïđ×šćđøĊ÷îĔîõćÙđøĊ÷îđéĊ÷üÖĆîĔĀšîĆïđüúćđøĊ÷îǰ

ìĊęđøĊ÷îĒúšüöćøüöÖĆîǰ

	ĥ
ǰ îĆÖýċÖþćìĊęúćóĆÖÖćøđøĊ÷îĀøČĂÖćøòřÖĂćßĊóĔîõćÙđøĊ÷îĔéǰǰĕéšøĆïĂîčâćêĔĀšÖúĆïđ×šćđøĊ÷î

ĀøČĂòřÖĂćßĊóĔîõćÙđøĊ÷îđéĊ÷üÖĆîǰǰĔĀšîĆïđüúćđøĊ÷îĀøČĂòřÖĂćßĊóÖŠĂîĒúąĀúĆÜÖćøúćóĆÖÖćøđøĊ÷îǰ

ĀøČĂÖćøòřÖĂćßĊóĔîõćÙđøĊ÷îîĆĚîöćøüöÖĆîǰ

	Ħ
ǰ øć÷üĉßćìĊęöĊÙøĎñĎšÿĂîĀøČĂÙøĎòřÖêĆĚÜĒêŠǰǰģǰǰÙî×ċĚîĕðǰǰĒúąĒ÷ÖÖĆîÿĂîǰǰĔĀšîĞćđüúćđøĊ÷îìĊęđøĊ÷îǰ

ÖĆïÙøĎñĎšÿĂîĀøČĂÙøĎòřÖìčÖÙîöćøüöÖĆîǰ

	ħ
ǰ ëšćöĊÖćøđðúĊę÷îøć÷üĉßćĀøČĂđóĉęöøć÷üĉßćǰǰĔĀšîĆïđüúćđøĊ÷îêĆĚÜĒêŠđøĉęöđøĊ÷îøć÷üĉßćĔĀöŠǰ

ÿŠüîìĊęǰǰħǰ

Öćø×ĂĂîčâćêđúČęĂîÖćøđ×šćøĆïÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îǰ

×šĂǰ ĤĨǰ îĆÖýċÖþćìĊęĕöŠÿćöćøëđ×šćøĆïÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îêćöüĆîĒúąđüúćìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéǰǰ

ĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþćĂćÝĂîčâćêĔĀšđúČęĂîÖćøđ×šćøĆïÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îĕéšĔîÖøèĊêŠĂĕðîĊĚǰ

	Ģ
ǰ ðøąÿïĂčïĆêĉđĀêčǰǰĀøČĂđÝĘïðśü÷ÖŠĂîǰǰĀøČĂøąĀüŠćÜÖćøđ×šćøĆïÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îǰ

	ģ
ǰ ëĎÖÙüïÙčöêĆüēé÷óîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęêćöÖãĀöć÷ǰ
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	Ĥ
ǰ đðŨîêĆüĒìî×ĂÜÿëćîýċÖþćĀøČĂÿëćîðøąÖĂïÖćøĔîÖćøđ×šćøŠüöðøąßčöǰǰĀøČĂÖĉÝÖøøöóĉđýþ

Ă÷ŠćÜĂČęîǰǰēé÷ĕéšøĆïÙüćö÷ĉî÷ĂöÝćÖÿëćîýċÖþćǰ

	ĥ
ǰ öĊÙüćöÝĞćđðŨîĂ÷ŠćÜĂČęîǰǰēé÷ÿëćîýċÖþćǰǰĀøČĂÿëćîýċÖþćĒúąÿëćîðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèćĒúšü

đĀĘîüŠćđðŨîÙüćöÝĞćđðŨîĂ÷ŠćÜĒìšÝøĉÜǰ

×šĂǰ Ĥĩǰ îĆÖýċÖþćìĊę×ĂĂîčâćêđúČęĂîÖćøđ×šćøĆïÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îǰǰêšĂÜ÷ČęîÙĞćøšĂÜǰ

óøšĂöìĆĚ ÜĀúĆÖåćîðøąÖĂïêŠĂÿëćîýċÖþćÖŠĂîÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰĤǰǰüĆîǰǰǰ

ĀćÖĕöŠÿćöćøëÖøąìĞćĕéšĔĀšĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćđðŨîøć÷ǰėǰǰĕðǰ

ÖøèĊìĊęĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþćĂîčâćêĔĀšđúČęĂîĕéšǰǰĔĀšïĆîìċÖǰǰ“ö�ÿ�”ǰǰúÜĔîøąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îǰ

ĔîßŠĂÜǰǰ“ñúÖćøđøĊ÷î”ǰǰĒúąĔĀšîĆÖýċÖþćđ×šćøĆïÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îìéĒìîõć÷ĔîǰǰĢġǰǰüĆîǰǰǰ

îĆïĒêŠüĆîðøąÖćýñúÖćøđøĊ÷îǰǰĀćÖĕöŠÿćöćøëéĞćđîĉîÖćøĕéšĔĀšĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćÝĆéÖćøüĆéñú

ðúć÷õćÙđøĊ÷îìéĒìîõć÷ĔîÖĞćĀîéÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷î×ĂÜõćÙđøĊ÷îëĆéĕðǰ

ÖćøĂîčâćêĔĀšđúČęĂîÖćøđ×šćøĆïÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îǰǰĔĀšÿëćîýċÖþćìĞćđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø

öĂïĔĀšîĆÖýċÖþćǰ

ĀöüéǰǰĤǰ

ÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îǰ

ÿŠüîìĊęǰǰĢǰ

ĀúĆÖÖćøĔîÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îǰ

×šĂǰ ĤĪǰ ĔĀšÿëćîýċÖþćĒúąÿëćîðøąÖĂïÖćøǰǰöĊĀîšćìĊęĒúąøĆïñĉéßĂïĔîÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îǰ

×šĂǰ ĥġǰ ĔĀšðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îđðŨîøć÷üĉßćêćöøąïïĀîŠü÷ÖĉêǰǰÝĞćîüîĀîŠü÷Öĉê×ĂÜĒêŠúąøć÷üĉßć

ĔĀšëČĂêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîĀúĆÖÿĎêøǰ

×šĂǰ ĥĢǰ ĔĀšÿëćîýċÖþćĒúąÿëćîðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèćìĞćÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßć

đöČęĂÿĉĚîõćÙđøĊ÷îǰǰĀøČĂđöČęĂÿĉĚîÿčéÖćøđøĊ÷îĀøČĂÖćøðäĉïĆêĉÜćîĔîìčÖøć÷üĉßćǰ

ÿĞćĀøĆïøć÷üĉßćìĊęđøĊ÷îĀøČĂòřÖðäĉïĆêĉĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøĔĀšÙøĎòřÖĒúąÙøĎîĉđìýÖŤøŠüöÖĆî

ðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îǰ

×šĂǰ ĥģǰ ĔĀšĀîŠü÷ÜćîêšîÿĆÜÖĆéøŠüöÖĆïÿëćîýċÖþćǰǰéĞćđîĉîÖćøÿŠÜđÿøĉöÙčèõćóĒúąÙüïÙčööćêøåćîǰ

ÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰǰÖćøüĆéñúĒúąÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îǰǰǰ
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ÿŠüîìĊęǰǰģǰ

üĉíĊÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îǰ

×šĂǰ ĥĤǰ ĔĀšðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îđðŨîøć÷üĉßćêćöÿõćóÝøĉÜêŠĂđîČęĂÜêúĂéõćÙđøĊ÷îìĆĚÜéšćîÙüćöøĎšǰǰ

ÙüćöÿćöćøëǰǰĒúąÙčèúĆÖþèąĂĆîóċÜðøąÿÜÙŤÝćÖÖĉÝÖøøöÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰǰÖćøòřÖðäĉïĆêĉǰǰĒúąÜćîìĊęöĂïĀöć÷

øüöìĆĚÜÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îǰǰàċęÜÙøĂïÙúčöÝčéðøąÿÜÙŤǰǰÿöøøëîąøć÷üĉßćĒúąđîČĚĂĀćüĉßćǰǰēé÷ĔßšđÙøČęĂÜöČĂ

ĒúąüĉíĊÖćøĀúćÖĀúć÷êćöÙüćöđĀöćąÿöǰ

×šĂǰ ĥĥǰ ĔĀšĔßšêĆüđú×ĒÿéÜøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îĔîĒêŠúąøć÷üĉßćǰǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚǰǰǰ

ǰ ĥ�ġǰ Āöć÷ëċÜǰ ñúÖćøđøĊ÷îĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤéĊđ÷Ċę÷öǰ

ǰ Ĥ�Ħǰ Āöć÷ëċÜǰ ñúÖćøđøĊ÷îĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤéĊöćÖǰ

ǰ Ĥ�ġǰ Āöć÷ëċÜǰ ñúÖćøđøĊ÷îĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤéĊǰ

ǰ ģ�Ħǰ Āöć÷ëċÜǰ ñúÖćøđøĊ÷îĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤéĊóĂĔßšǰ

ǰ ģ�ġǰ Āöć÷ëċÜǰ ñúÖćøđøĊ÷îĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤóĂĔßšǰ

ǰ Ģ�Ħǰ Āöć÷ëċÜǰ ñúÖćøđøĊ÷îĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤĂŠĂîǰ

ǰ Ģ�ġǰ Āöć÷ëċÜǰ ñúÖćøđøĊ÷îĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤĂŠĂîöćÖǰ

ǰ ġǰ Āöć÷ëċÜǰ ñúÖćøđøĊ÷îêęĞćÖüŠćđÖèæŤǰǰ	êÖ
ǰǰǰ

×šĂǰ ĥĦǰ øć÷üĉßćĔéìĊęĒÿéÜøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îêćö×šĂǰǰĥĥǰǰĕöŠĕéšǰǰĔĀšĔßšêĆüĂĆÖþøêŠĂĕðîĊĚǰ

ǰ ǰ ×�ø�ǰ Āöć÷ëċÜǰǰ×ćéđøĊ÷îǰǰĕöŠöĊÿĉìíĉĝđ×šćøĆïÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îǰǰđîČęĂÜÝćÖǰ

öĊđüúćđøĊ÷îêęĞćÖüŠćøšĂ÷úąǰǰĩġǰǰēé÷ÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠćĕöŠöĊđĀêčñúÿöÙüøǰ

ǰ ǰ ×�ð�ǰ Āöć÷ëċÜǰǰ×ćéÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰǰĀøČĂðäĉïĆêĉÜćîĕöŠÙøïǰǰēé÷ÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćĒúšü

đĀĘîüŠćĕöŠöĊđĀêčñúÿöÙüøǰ

ǰ ǰ ×�ÿ�ǰ Āöć÷ëċÜǰǰ×ćéÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îǰǰēé÷ÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠćǰ

ĕöŠöĊđĀêčñúÿöÙüøǰ

ǰ ǰ ë�ú�ǰ Āöć÷ëċÜǰǰëĂîøć÷üĉßćõć÷ĀúĆÜÖĞćĀîéǰǰēé÷ÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠćǰ

ĕöŠöĊđĀêčñúÿöÙüøǰ



 ĀîšćǰǰǰĢĥǰ
đúŠöǰǰǰĢĤģǰǰǰêĂîìĊęǰǰǰĩģǰǰǰÜǰ øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰ ģġǰǰǰÿĉÜĀćÙöǰǰǰģĦĦĩǰ
 

 

ǰ ǰ ë�î�ǰ Āöć÷ëċÜǰǰëĂîøć÷üĉßćõć÷ĔîÖĞćĀîéǰ

ǰ ǰ ì�ǰ Āöć÷ëċÜǰǰìčÝøĉêĔîÖćøÿĂïĀøČĂÜćîìĊęöĂïĀöć÷ĔĀšìĞćǰ

ǰ ǰ ö�ÿ�ǰ Āöć÷ëċÜǰǰĕöŠÿöïĎøèŤǰǰđîČęĂÜÝćÖĕöŠÿćöćøëđ×šćøĆïÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îǰǰ

ēé÷ĕéšøĆïĂîčâćêÝćÖĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþćǰǰĀøČĂĕöŠÿŠÜÜćîĂĆîđðŨîÿŠüîðøąÖĂï×ĂÜÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßćêćöÖĞćĀîéǰ

ǰ ǰ ö�ì�ǰ Āöć÷ëċÜǰǰĕöŠÿćöćøëđ×šćøĆïÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îìéĒìîõć÷Ĕîđüúćǰ

ìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéǰǰǰ

ǰ ǰ ñ�ǰ Āöć÷ëċÜǰǰĕéšđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøöêćöÖĞćĀîéĀøČĂñúÖćøðøąđöĉîñŠćîǰ

ǰ ǰ ö�ñ�ǰ Āöć÷ëċÜǰǰĕöŠđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøöǰǰĀøČĂñúÖćøðøąđöĉîĕöŠñŠćîǰ

ǰ ǰ ö�Ö�ǰ Āöć÷ëċÜǰǰÖćøđøĊ÷îēé÷ĕöŠîĆïÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêöćøüöđóČęĂÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰ

êćöĀúĆÖÿĎêøǰǰĒúąñúÖćøðøąđöĉîñŠćîǰ

×šĂǰ ĥħǰ ĔîÖøèĊêŠĂĕðîĊĚĔĀšøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îđðŨîǰǰġǰǰ	ýĎî÷Ť
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ǰ ĕéšǰǰì�ǰ
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×šĂǰ ĥĨǰ îĆÖýċÖþćìĊęìĞćÖćøìčÝøĉêǰǰĀøČĂÿŠĂđÝêîćìčÝøĉêĔîÖćøÿĂïĀøČĂÜćîìĊęöĂïĀöć÷ĔĀšìĞć

Ĕîøć÷üĉßćĔéǰǰĔĀšÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćéĞćđîĉîÖćøǰǰéĆÜîĊĚǰǰǰ
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	ģ
ǰ ĔĀšøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îđðŨîǰǰġǰǰ	ýĎî÷Ť
ǰǰēé÷ïĆîìċÖǰǰ“ì�”ǰǰúÜĔîøąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îǰǰ

ßŠĂÜǰǰ“ñúÖćøđøĊ÷î”ǰǰĔîøć÷üĉßćîĆĚîĀøČĂǰǰǰ
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ÙüćöðøąóùêĉìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéêćöÙüćöøšć÷ĒøÜĒúšüĒêŠÖøèĊǰ
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×šĂǰ ĥĩǰ ÖćøÙĞćîüèÙŠćøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ǰǰĔĀšðäĉïĆêĉéĆÜîĊĚǰ

	Ģ
ǰ ĔĀšîĞćñúïüÖ×ĂÜñúÙĎèøąĀüŠćÜÝĞćîüîĀîŠü÷Öĉê×ĂÜĒêŠúąøć÷üĉßćÖĆïøąéĆïñúÖćøđøĊ÷î

Āćøéšü÷ñúïüÖ×ĂÜÝĞćîüîĀîŠü÷Öĉê×ĂÜĒêŠúąøć÷üĉßćǰǰÙĉéìýîĉ÷öÿĂÜêĞćĒĀîŠÜĕöŠðŦéđýþǰ

	ģ
ǰ ĔĀšÙĞćîüèÙŠćøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ǰǰÝćÖøć÷üĉßćìĊęĕéšøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îêćöǰǰ×šĂǰǰĥĥǰǰĒúą×šĂǰǰĥħǰǰ

ÿĞćĀøĆïøć÷üĉßćìĊęîĆÖýċÖþćđøĊ÷îàĚĞćǰǰđøĊ÷îĒìîǰǰĔĀšĔßšøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îĒúąîĆïÝĞćîüîĀîŠü÷Öĉêêćö×šĂǰǰĥĪǰ

	Ĥ
ǰ ĔĀšÙĞćîüèÙŠćøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ǰǰéĆÜîĊĚǰ

ǰ Ö�ǰ ÙŠćøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ðøąÝĞćõćÙđøĊ÷îǰǰÙĞćîüèÝćÖøć÷üĉßćìĊęĕéšøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îǰǰ

đÞóćąĔîõćÙđøĊ÷îĀîċęÜǰėǰ

ǰ ×�ǰ ÙŠćøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿöǰǰÙĞćîüèÝćÖøć÷üĉßćìĊęđøĊ÷îöćìĆĚÜĀöéĒúąĕéšøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îǰǰ

êĆĚÜĒêŠÿĂÜõćÙđøĊ÷î×ċĚîĕðǰ

×šĂǰ ĥĪǰ îĆÖýċÖþćñĎšĔéðøąÿÜÙŤÝąđøĊ÷îàĚĞćøć÷üĉßćìĊęĕéšøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îêęĞćÖüŠćǰǰģ�ġǰǰǰ

ĀøČĂđúČĂÖđøĊ÷îøć÷üĉßćĂČęîĒìîëšćđðŨîøć÷üĉßćđúČĂÖǰǰđóČęĂðøąđöĉîðøĆïÙŠćøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿöĔĀšÿĎÜ×ċĚî

ĔĀšÿëćîýċÖþćĀøČĂÿëćîðøąÖĂïÖćøéĞćđîĉîÖćøĔĀšđøĊ÷îàĚĞćĀøČĂđøĊ÷îĒìîõć÷ĔîđüúćÖŠĂîÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰ

ÖćøđøĊ÷îàĚĞćøć÷üĉßćǰǰĔĀšîĆïÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöđóĊ÷ÜÙøĆĚÜđéĊ÷üǰǰÿŠüîÖćøđøĊ÷îĒìîĔĀšîĆïđÞóćą

ÝĞćîüîĀîŠü÷Öĉê×ĂÜøć÷üĉßćìĊęđøĊ÷îĒìîđðŨîÝĞćîüîĀîŠü÷Öĉêÿąÿöǰ

ÖćøîĆïÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöĔîÖøèĊîĊĚǰǰÝąÖøąìĞćđöČęĂîĆÖýċÖþćĕéšøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îǰǰêĆĚÜĒêŠǰǰ

ģ�ġǰǰ×ċĚîĕðđìŠćîĆĚîǰ

øć÷üĉßćìĊęđøĊ÷îàĚĞćĀøČĂđøĊ÷îĒìîĒúšüĕéšøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îǰǰġǰǰ	ýĎî÷Ť
ǰǰĔĀšëČĂøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îǰ

êęĞćÖüŠćǰǰģ�ġǰǰêćöđéĉöǰǰ÷ÖđüšîÖćøĕéšøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îǰǰġǰǰ	ýĎî÷Ť
ǰǰêćö×šĂǰǰĥĨǰǰ	ģ
ǰǰĀøČĂǰǰ	Ĥ
ǰ

×šĂǰ Ħġǰ ÖøèĊêćö×šĂǰǰĥĪǰǰÖćøÙĉéÙŠćøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿöǰǰëšćđðŨîøć÷üĉßćìĊęđøĊ÷îàĚĞćǰ

ĔĀšîĆïÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêđðŨîêĆüĀćøđóĊ÷ÜÙøĆĚÜđéĊ÷üǰǰÿŠüîÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßćĂČęîĒìîĔĀšîĆïđÞóćąÝĞćîüîǰ

ĀîŠü÷Öĉê×ĂÜøć÷üĉßćìĊęđøĊ÷îĒìîöćđðŨîêĆüĀćøǰ

×šĂǰ ĦĢǰ ñĎšìĊęĕéšǰǰö�ÿ�ǰǰêćö×šĂǰǰĤĩǰǰĒúąĕöŠÿćöćøëđ×šćøĆïÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îìéĒìî

õć÷ĔîđüúćìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéǰǰĔĀšÿëćîýċÖþćïĆîìċÖǰǰ“ö�ì�”ǰǰúÜĔîøąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îǰǰßŠĂÜǰǰ

“ñúÖćøđøĊ÷î”ǰǰđüšîĒêŠĕéšǰǰö�ÿ�ǰǰêćö×šĂǰǰĤĨǰǰ	Ĥ
ǰǰĔĀšĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćđðŨîøć÷ǰėǰǰĕðǰ
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ÖøèĊñĎšìĊęĕéšǰǰö�ÿ�ǰǰđîČęĂÜÝćÖĕöŠÿćöćøëÿŠÜÜćîĂĆîđðŨîÿŠüîðøąÖĂï×ĂÜÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßćĕéšêćöÖĞćĀîéǰ

ĔĀšîĆÖýċÖþćÿŠÜÜćîîĆĚîõć÷ĔîǰǰĢġǰǰüĆîǰǰîĆïĒêŠüĆîðøąÖćýñúÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßćǰǰĀćÖĕöŠÿćöćøëéĞćđîĉîÖćøĕéš

ĔĀšÿëćîýċÖþćðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îÝćÖÙąĒîîìĊęöĊĂ÷ĎŠđüšîĒêŠöĊđĀêčÝĞćđðŨîìĊęĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćđĀĘîÿöÙüøǰǰ

ìĆĚÜîĊĚǰǰĔĀšéĞćđîĉîÖćøĔĀšđÿøĘÝÿĉĚîõć÷ĔîÖĞćĀîéÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷î×ĂÜõćÙđøĊ÷îëĆéĕðǰ

×šĂǰ Ħģǰ îĆÖýċÖþćêšĂÜđ×šćøĆïÖćøðøąđöĉîöćêøåćîüĉßćßĊóǰǰđöČęĂîĆÖýċÖþćĕéšúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćǰ

ÙøïìčÖøć÷üĉßćêćöĀúĆÖÿĎêøĒêŠúąðøąđõìüĉßćĒúąÿć×ćüĉßćǰǰĀøČĂêćöøą÷ąđüúćìĊęÙèąÖøøöÖćø

ðøąđöĉîöćêøåćîüĉßćßĊóÖĞćĀîéǰǰìĆĚÜîĊĚĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖđÖèæŤĒúąüĉíĊÖćøìĊęÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøǰ

ÖćøĂćßĊüýċÖþćÖĞćĀîéǰǰǰ

îĆÖýċÖþćÝąöĊÿĉìíĉĝÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøĕéšǰǰÝąêšĂÜđ×šćøĆïÖćøðøąđöĉîöćêøåćîüĉßćßĊó

ĒúąñúÖćøðøąđöĉîñŠćîđÖèæŤìĊęÖĞćĀîéǰ

×šĂǰ ĦĤǰ îĆÖýċÖþćêšĂÜđ×šćøŠüöðäĉïĆêĉÖĉÝÖøøöđÿøĉöĀúĆÖÿĎêøìĊęÿëćîýċÖþćÝĆéĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰǰ

ģǰǰßĆęüēöÜêŠĂÿĆðéćĀŤǰǰÙøïìčÖõćÙđøĊ÷îǰǰêćöĒñîÖćøđøĊ÷îìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéēé÷öĊđüúćđ×šćøŠüöðäĉïĆêĉÖĉÝÖøøö

ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćøšĂ÷úąǰǰħġǰǰ×ĂÜđüúćìĊęÝĆéÖĉÝÖøøöĔîĒêŠúąõćÙđøĊ÷îǰ

đöČęĂîĆÖýċÖþćĕéšđ×šćøŠüöðäĉïĆêĉÖĉÝÖøøöÙøïëšüîêćöđÖèæŤĔîõćÙđøĊ÷îĔéëČĂüŠćðøąđöĉîñŠćîǰ

ĔîõćÙđøĊ÷îîĆĚîǰǰĔĀšïĆîìċÖßČęĂÖĉÝÖøøöĒúąêĆüĂĆÖþøǰǰ“ñ�”ǰǰĔîøąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îǰǰßŠĂÜǰǰ“ñúÖćøđøĊ÷î”ǰǰ

àċęÜĀöć÷ëċÜǰǰ“ñŠćîķǰǰǰ

ĀćÖîĆÖýċÖþćđ×šćøŠüöðäĉïĆêĉÖĉÝÖøøöĕöŠÙøïêćöđÖèæŤĔîõćÙđøĊ÷îĔéǰǰĔĀšÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćöĂïÜćî

ĀøČĂÖĉÝÖøøöĔîÿŠüîìĊęîĆÖýċÖþćñĎšîĆĚîĕöŠĕéšđ×šćøŠüöðäĉïĆêĉǰǰĔĀšðäĉïĆêĉĔĀšÙøïëšüîõć÷ĔîđüúćìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéǰǰ

đöČęĂîĆÖýċÖþćéĞćđîĉîÖćøÙøïëšüîĒúšüëČĂüŠćðøąđöĉîñŠćîǰǰĒúšüÝċÜïĆîìċÖßČęĂÖĉÝÖøøöĒúąêĆüĂĆÖþøǰǰ“ñ�”ǰǰǰ

ĔîøąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷î×ĂÜõćÙđøĊ÷îîĆĚîàċęÜĀöć÷ëċÜǰǰ“ñŠćîķǰǰǰ

ëšćîĆÖýċÖþćéĞćđîĉîÖćøĕöŠÙøïëšüîǰǰëČĂüŠćðøąđöĉîĕöŠñŠćîǰǰĔĀšïĆîìċÖßČęĂÖĉÝÖøøöĒúąêĆüĂĆÖþøǰǰ

“ö�ñ�ķǰǰàċęÜĀöć÷ëċÜǰǰ“ĕöŠñŠćî”ǰ

ĔĀšîĆÖýċÖþćìĊę đ×šćòřÖĂćßĊóǰǰĀøČĂòřÖðøąÿïÖćøèŤìĆÖþąüĉßćßĊóĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøǰǰǰ

đ×šćøŠüöðäĉïĆêĉÖĉÝÖøøöìĊęÿëćîðøąÖĂïÖćøÝĆéǰǰêćöđÖèæŤĒúą×šĂêÖúÜøŠüöÖĆîøąĀüŠćÜÿëćîýċÖþćÖĆï

ÿëćîðøąÖĂïÖćøǰ
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ÿŠüîìĊęǰǰĤǰ

ÖćøêĆéÿĉîñúÖćøđøĊ÷îǰ

×šĂǰ Ħĥǰ ÖćøêĆéÿĉîñúÖćøđøĊ÷îĔĀšéĞćđîĉîÖćøǰǰéĆÜîĊĚǰ

	Ģ
ǰ êĆéÿĉîñúÖćøđøĊ÷îđðŨîøć÷üĉßćǰ

	ģ
ǰ øć÷üĉßćìĊęöĊøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îêĆĚÜĒêŠǰǰĢ�ġǰǰ×ċĚîĕðǰǰëČĂüŠćðøąđöĉîñŠćîĒúąĔĀšîĆïÝĞćîüîĀîŠü÷Öĉêǰǰ

×ĂÜøć÷üĉßćîĆĚîđðŨîÝĞćîüîĀîŠü÷Öĉêÿąÿöǰ

	Ĥ
ǰ đöČęĂĕéšðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îĒúšüǰǰîĆÖýċÖþćìĊęöĊøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îǰǰġǰǰ	ýĎî÷Ť
ǰǰĔĀšđøĊ÷îàĚĞć

øć÷üĉßćîĆĚîǰǰëšćđðŨîøć÷üĉßćđúČĂÖÝąđøĊ÷îàĚĞćǰǰĀøČĂđøĊ÷îøć÷üĉßćĂČęîĒìîÖĘĕéšǰǰÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêêšĂÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠć

øć÷üĉßćìĊęđøĊ÷îĒìîǰǰĒúąĔĀšúÜĀöć÷đĀêčĔîøąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îǰǰüŠćĔĀšđøĊ÷îĒìîøć÷üĉßćĔéǰ

×šĂǰ ĦĦǰ ÖćøêĆéÿĉîñúÖćøđøĊ÷îđóČęĂÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøǰǰĔĀšëČĂêćöđÖèæŤêŠĂĕðîĊĚǰ

	Ģ
ǰ ĕéšøć÷üĉßćĒúąÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöĔîĀöüéüĉßćìĆÖþąßĊüĉêǰǰĀöüéüĉßćìĆÖþąüĉßćßĊóǰǰ

ĒúąĀöüéüĉßćđúČĂÖđÿøĊǰǰÙøïëšüîêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîĀúĆÖÿĎêøĒêŠúąðøąđõìüĉßćĒúąÿć×ćüĉßćǰǰǰ

ĒúąêćöĒñîÖćøđøĊ÷îìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéǰ

	ģ
ǰ ĕéšÙŠćøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿöĕöŠêęĞćÖüŠćǰǰģ�ġġǰǰǰ

	Ĥ
ǰ ñŠćîđÖèæŤÖćøðøąđöĉîöćêøåćîüĉßćßĊóǰ

	ĥ
ǰ ĕéšđ×šćøŠüöðäĉïĆêĉÖĉÝÖøøöđÿøĉöĀúĆÖÿĎêøĒúąǰǰ“ñŠćîķǰ ǰìčÖõćÙđøĊ÷îǰǰêćöĒñîÖćøđøĊ÷îìĊę

ÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéǰǰǰ

×šĂǰ Ħħǰ ĔĀšĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþćǰǰđðŨîñĎšĂîčöĆêĉñúÖćøđøĊ÷îĒúąÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøǰǰǰ

×šĂǰ ĦĨǰ đöČęĂîĆÖýċÖþćĕéšúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćÙøïǰǰģǰǰõćÙđøĊ÷îǰǰĀćÖĕéšÙŠćøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿö

êęĞćÖüŠćǰǰĢ�ĨĦǰǰĔĀšÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćüŠćÙüøĔĀšđøĊ÷îêŠĂĕðĀøČĂĔĀšóšîÿõćóîĆÖýċÖþćǰ

đöČęĂĕéšúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćÙøïǰǰĥǰǰõćÙđøĊ÷îǰǰĀćÖĕéšÙŠćøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿöêęĞćÖüŠćǰǰĢ�Īġǰǰ

ĔĀšÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćüŠćÙüøĔĀšđøĊ÷îêŠĂĕðĀøČĂĔĀšóšîÿõćóîĆÖýċÖþćǰ

×šĂǰ Ħĩǰ îĆÖýċÖþćìĊęđøĊ÷îĒïïđêĘöđüúćĒúąĕéšúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćøüöǰǰĥǰǰõćÙđøĊ÷îĒúšüǰ

ĒêŠ÷ĆÜĕöŠđ×šćđÖèæŤÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêø×šĂǰǰĦĦǰǰĔĀšÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćüŠćÙüøĔĀšđøĊ÷îêŠĂĕð

ĀøČĂĔĀšóšîÿõćóîĆÖýċÖþćǰǰìĆĚÜîĊĚĔĀšđøĊ÷îĕéšĕöŠđÖĉîǰǰĩǰǰõćÙđøĊ÷îîĆïêĆĚÜĒêŠüĆî×ċĚîìąđïĊ÷îđðŨîîĆÖýċÖþćǰ

ēé÷ĕöŠîĆïõćÙđøĊ÷îìĊęúćóĆÖÖćøđøĊ÷îǰ

îĆÖýċÖþćìĊęđøĊ÷îĒïïĕöŠđêĘöđüúćĒúąĕéšúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßćÙøïìčÖõćÙđøĊ÷îêćöĒñîÖćøđøĊ÷îǰ

ìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéĒúšüǰǰĒêŠ÷ĆÜĕöŠđ×šćđÖèæŤÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêø×šĂǰǰĦĦǰǰĔĀšÿëćîýċÖþć

óĉÝćøèćüŠćÙüøĔĀšđøĊ÷îêŠĂĕðǰǰĀøČĂĔĀšóšîÿõćóîĆÖýċÖþćǰǰìĆĚÜîĊĚĔĀšđøĊ÷îĕéšĕöŠđÖĉîǰǰĢģǰǰõćÙđøĊ÷îîĆïêĆĚÜĒêŠ

üĆî×ċĚîìąđïĊ÷îđðŨîîĆÖýċÖþćēé÷ĕöŠîĆïõćÙđøĊ÷îìĊęúćóĆÖÖćøđøĊ÷îǰ
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ÿŠüîìĊęǰǰĥǰ

ÖćøđìĊ÷ïēĂîñúÖćøđøĊ÷îøĎšǰ

×šĂǰ ĦĪǰ ÖćøēĂîñúÖćøđøĊ÷îÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćÝćÖÿëćîýċÖþćàċęÜĔßšĀúĆÖÿĎêøîĊĚǰǰĔĀšÿëćîýċÖþć

ìĊęøĆïîĆÖýċÖþćđ×šćđøĊ÷îøĆïēĂîñúÖćøđøĊ÷îìčÖøć÷üĉßćǰǰîĂÖÝćÖøć÷üĉßćìĊęĕéšøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îêęĞćÖüŠćǰǰģ�ġǰǰ

ÿëćîýċÖþćÝąøĆïēĂîĀøČĂÝąìĞćÖćøðøąđöĉîĔĀöŠÝîđĀĘîüŠćĕéšñúÖćøđøĊ÷îëċÜđÖèæŤöćêøåćî×ĂÜ

ÿëćîýċÖþćĒúšüÝċÜøĆïēĂîñúÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßćîĆĚîÖĘĕéšǰ

×šĂǰ ħġǰ ÿëćîýċÖþćÝąøĆïēĂîñúÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßćÝćÖĀúĆÖÿĎêøĂČęîàċęÜĕöŠêęĞćÖüŠćøąéĆï

ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóßĆĚîÿĎÜǰǰĕéšêćöđÜČęĂîĕ×êŠĂĕðîĊĚǰǰǰ

	Ģ
ǰ đðŨîøć÷üĉßćĀøČĂÖúčŠöüĉßćìĊęöĊÝčéðøąÿÜÙŤĒúąđîČĚĂĀćĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆîĕöŠêęĞćÖüŠćøšĂ÷úąǰǰĨĦǰǰǰ

ĒúąöĊÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêĕöŠîšĂ÷ÖüŠćĀîŠü÷Öĉê×ĂÜøć÷üĉßćìĊęøąïčĕüšĔîĀúĆÖÿĎêøǰ

	ģ
ǰ øć÷üĉßćìĊęĕéšøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îêĆĚÜĒêŠǰǰģ�ġǰǰ×ċĚîĕðǰǰēé÷ÿëćîýċÖþćÝąøĆïēĂîñúÖćøđøĊ÷î

ĀøČĂÝąìĞćÖćøðøąđöĉîĔĀöŠĒúšüÝċÜøĆïēĂîøć÷üĉßćîĆĚîÖĘĕéšǰ

×šĂǰ ħĢǰ đöČęĂîĆÖýċÖþć×ĂēĂîñúÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßćǰǰĔĀšÿëćîýċÖþćéĞćđîĉîÖćøĔĀšĒúšüđÿøĘÝǰ

ÖŠĂîÖćøüĆéñúðúć÷õćÙđøĊ÷îõćÙđøĊ÷îĒøÖìĊęîĆÖýċÖþćđ×šćđøĊ÷îǰ

×šĂǰ ħģǰ ÖćøïĆîìċÖñúÖćøđøĊ÷îêćö×šĂǰǰĦĪǰǰĒúą×šĂǰǰħġǰǰúÜĔîøąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îǰǰ

ĔĀšĔßšøĀĆÿüĉßćĒúąßČęĂøć÷üĉßćêćöĀúĆÖÿĎêøîĊĚǰǰēé÷ĒÿéÜĀöć÷đĀêčüŠćđðŨîøć÷üĉßćìĊęøĆïēĂîñúÖćøđøĊ÷îǰ

×šĂǰ ħĤǰ ÿëćîýċÖþćÝąĂîčâćêĔĀšîĆÖýċÖþćĕðđøĊ÷îøć÷üĉßćïćÜøć÷üĉßćÝćÖÿëćîýċÖþćĒĀŠÜĂČęî

ĔîÖøèĊìĊęÿëćîýċÖþćĕöŠÿćöćøëđðŗéìĞćÖćøÿĂîĔîøć÷üĉßćîĆĚîĕéšǰǰēé÷ÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćøć÷úąđĂĊ÷é

đÖĊę÷üÖĆïđîČĚĂĀć×ĂÜĀúĆÖÿĎêøêćöìĊęđĀĘîÿöÙüøǰǰĒúąĔĀšÿëćîýċÖþćìĆĚÜÿĂÜĒĀŠÜìĞćÙüćöêÖúÜøŠüöÖĆîǰ

ĔîÖćøÝĆéÿĂîĒúąøĆïēĂîñúÖćøđøĊ÷îǰ

×šĂǰ ħĥǰ ĔîÖøèĊÿëćîýċÖþćĂîčâćêĔĀšîĆÖýċÖþćĕðđøĊ÷îÝćÖÿëćîýċÖþćĒĀŠÜĂČęîêćö×šĂǰǰħĤǰǰ

ĔĀšÿëćîýċÖþćóĉÝćøèćøĆïēĂîñúÖćøđøĊ÷îǰǰéĆÜîĊĚǰ

	Ģ
ǰ øĆïēĂîøć÷üĉßćìĊęöĊñúÖćøđøĊ÷îêĆĚÜĒêŠǰǰģ�ġǰǰ×ċĚîĕðǰǰĀøČĂǰǰǰ

	ģ
ǰ øć÷üĉßćìĊęĕéšøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îêęĞćÖüŠćǰǰģ�ġǰǰÿëćîýċÖþćĂćÝøĆïēĂîñúÖćøđøĊ÷îĀøČĂĕöŠÖĘĕéš

ĔĀšĂ÷ĎŠĔîéčúóĉîĉÝ×ĂÜÿëćîýċÖþćǰ

ìĆĚÜîĊĚǰǰĔĀšÿëćîýċÖþćĒÝšÜĔĀšîĆÖýċÖþćìøćïÖŠĂîìĊęÝąĂîčâćêĔĀšĕðđøĊ÷îǰ

ÖćøïĆîìċÖñúÖćøđøĊ÷îúÜĔîøąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îǰǰĔĀšĔßšøĀĆÿüĉßćǰǰĒúąßČęĂøć÷üĉßć×ĂÜĀúĆÖÿĎêøîĊĚǰǰ

ēé÷øąïčüŠćøĆïēĂîñúÖćøđøĊ÷îǰ
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×šĂǰ ħĦǰ ÖøèĊìĊęöĊÖćøðøąđöĉîĔĀöŠêćöǰǰ×šĂǰǰĦĪǰǰĒúą×šĂǰǰħġǰǰøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îĔĀšđðŨîĕð

êćöìĊęĕéšÝćÖÖćøðøąđöĉîĔĀöŠǰǰĒêŠêšĂÜĕöŠÿĎÜĕðÖüŠćđéĉöǰ

×šĂǰ ħħǰ îĆÖýċÖþćìĊęöĊÙüćöøĎšĒúąðøąÿïÖćøèŤĔîÜćîĂćßĊóǰǰĀøČĂòřÖÜćîĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøǰǰ

ĀøČĂìĞćÜćîĔîĂćßĊóîĆĚîĂ÷ĎŠĒúšüǰǰĀøČĂöĊÙüćöøĎšĔîøć÷üĉßćêøÜêćöĀúĆÖÿĎêøöćÖŠĂîđ×šćđøĊ÷îǰǰĀøČĂđ×šćđøĊ÷îĒúšüǰ

ĒêŠĕéšđøĊ÷îĀøČĂòřÖðäĉïĆêĉĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøǰǰÝą×ĂðøąđöĉîđìĊ÷ïēĂîÙüćöøĎšĒúąðøąÿïÖćøèŤǰ

đóČęĂîĆïÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöÿĞćĀøĆïøć÷üĉßćîĆĚîÖĘĕéšǰǰēé÷đìĊ÷ïēĂîĕéšĕöŠđÖĉîǰǰģǰǰĔîǰǰĤǰǰ×ĂÜÝĞćîüîĀîŠü÷Öĉêǰ

êćöĀúĆÖÿĎêøĒêŠúąðøąđõìüĉßćĒúąÿć×ćüĉßćĒúąêćöĒñîÖćøđøĊ÷îìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéǰ

ÖćøđìĊ÷ïēĂîÙüćöøĎšĒúąðøąÿïÖćøèŤĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖđÖèæŤĒúąĒîüðäĉïĆêĉìĊęÙèąÖøøöÖćø

ÖćøĂćßĊüýċÖþćÖĞćĀîéǰ

ëšćñúÖćøðøąđöĉîĕöŠñŠćîǰǰîĆÖýċÖþćÿćöćøëúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îðÖêĉĔîõćÙđøĊ÷îîĆĚîĀøČĂ×Ăðøąđöĉî

đìĊ÷ïēĂîÙüćöøĎšĒúąðøąÿïÖćøèŤĔîõćÙđøĊ÷îêŠĂĕðÖĘĕéšǰǰǰ

×šĂǰ ħĨǰ îĆÖýċÖþćìĊęÿëćîýċÖþćĔĀšóšîÿõćóîĆÖýċÖþćêćö×šĂǰǰĦĨǰǰĀøČĂ×šĂǰǰĦĩǰǰĒúšüÿĂïǰ

đ×šćđøĊ÷îĔĀöŠĔîÿëćîýċÖþćđéĉöĀøČĂÿëćîýċÖþćĒĀŠÜĔĀöŠĕéšǰǰĔĀšÿëćîýċÖþćøĆïēĂîñúÖćøđøĊ÷îđÞóćąøć÷üĉßćǰ

ìĊę÷ĆÜðøćÖäĂ÷ĎŠĔîĀúĆÖÿĎêøîĊĚǰǰĒúąĕéšøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îêĆĚÜĒêŠǰǰģ�ġǰǰ×ċĚîĕðǰ

Āöüéǰǰĥǰ

ÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßćðøĆïóČĚîåćîüĉßćßĊóǰ

×šĂǰ ħĩǰ ÿëćîýċÖþćìĊęøĆïîĆÖýċÖþćǰǰêćö×šĂǰǰħǰǰüøøÙÿĂÜǰǰêšĂÜÝĆéĔĀšîĆÖýċÖþćđøĊ÷îøć÷üĉßć

ðøĆïóČĚîåćîüĉßćßĊóêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîĀúĆÖÿĎêøĒêŠúąðøąđõìüĉßćǰǰÿć×ćüĉßćǰǰóøšĂößĞćøąđÜĉî

ÙŠćíøøöđîĊ÷öêŠćÜǰėǰǰêćöìĊęÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéǰǰĀøČĂĂîčâćêĔĀšĕðđøĊ÷îÝćÖÿëćîýċÖþćĂČęîìĊęđðŗéÿĂî

øć÷üĉßćîĆĚîǰėǰǰĀøČĂøć÷üĉßćìĊęđîČĚĂĀćĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆîǰǰĀøČĂúÜìąđïĊ÷îđóČęĂ×ĂðøąđöĉîđìĊ÷ïēĂîÙüćöøĎšǰ

ĒúąðøąÿïÖćøèŤêćö×šĂǰǰħħǰǰÖĘĕéšǰ

×šĂǰ ħĪǰ ÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßćðøĆïóČĚîåćîüĉßćßĊóǰǰðäĉïĆêĉđßŠîđéĊ÷üÖĆïÖćøðøąđöĉîñú

ÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßćêćöĀúĆÖÿĎêøǰǰìĆĚÜîĊĚǰǰñĎšìĊęĕéšøąéĆïñúÖćøđøĊ÷îêĆĚÜĒêŠǰǰĢ�ġǰǰ×ċĚîĕðǰǰëČĂüŠćñŠćîǰǰēé÷ĔĀšïĆîìċÖǰǰ

“ñ�ķǰǰĔîøąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îßŠĂÜǰǰ“ñúÖćøđøĊ÷îķǰǰǰ

îĆÖýċÖþćìĊęúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îøć÷üĉßćðøĆïóČĚîåćîüĉßćßĊóêšĂÜđøĊ÷îĔĀšĕéšøąéĆïñúÖćøðøąđöĉîǰǰ

“ñŠćîķǰǰìčÖøć÷üĉßćǰǰǰ
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ĀöüéǰǰĦǰ

đĂÖÿćøÖćøýċÖþćǰ

×šĂǰ Ĩġǰ ÿëćîýċÖþćêšĂÜÝĆéĔĀšöĊđĂÖÿćøÖćøýċÖþćǰǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚǰ

	Ģ
ǰ øąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îêćöĒïïìĊęÖĞćĀîéìšć÷øąđïĊ÷ïîĊĚàċęÜĔßšßČęĂ÷ŠĂüŠćǰǰ“øï�ǰǰĢǰǰðüÿ�ǰǰĦĨ”ǰǰ

ĒúąêšĂÜđÖĘïøĆÖþćĕüšêúĂéĕðǰ

ÖćøÝĆéìĞćǰǰ“øï�ǰǰĢǰǰðüÿ�ǰǰĦĨ”ǰǰĔĀšĀĆüĀîšćÜćîìąđïĊ÷îđðŨîñĎšÝĆéìĞćǰǰúÜúć÷öČĂßČęĂóøšĂöìĆĚÜǰǰ

üĆîǰǰđéČĂîǰǰðŘǰǰĒúąĔĀšĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþćđðŨîñĎšúÜîćöøĆïøĂÜñúÖćøđøĊ÷îĒúąÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰ

êćöĀúĆÖÿĎêøǰ

	ģ
ǰ øąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îÞïĆïõćþćĂĆÜÖùþǰǰ	53"/4$3*15
ǰǰêćöĒïïìĊęÖĞćĀîéìšć÷øąđïĊ÷ïîĊĚ

ĒúąêšĂÜđÖĘïøĆÖþćĕüšêúĂéĕðǰǰǰ

ÖćøÝĆéìĞćøąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îÞïĆïõćþćĂĆÜÖùþǰǰ	53"/4$3*15
ǰǰĔĀšĀĆüĀîšćÜćîìąđïĊ÷î

đðŨîñĎšÝĆéìĞćǰǰúÜúć÷öČĂßČęĂóøšĂöìĆĚÜǰǰüĆîǰǰđéČĂîǰǰðŘǰǰĒúąĔĀšĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþćđðŨîñĎšúÜîćöøĆïøĂÜñúÖćøđøĊ÷î

ĒúąÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøǰ

	Ĥ
ǰ Ēïïøć÷ÜćîñúÖćøđøĊ÷î×ĂÜñĎšìĊęÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóßĆĚîÿĎÜ

óčìíýĆÖøćßǰǰģĦĦĨǰǰ	øï�ǰǰģǰǰðüÿ�ǰǰĦĨ
ǰǰêćöĒïïìĊęÖĞćĀîéìšć÷øąđïĊ÷ïîĊĚĒúąđÖĘïøĆÖþćĕüšêúĂéĕðǰ

	ĥ
ǰ ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĒúąüčçĉïĆêøǰǰêćöĒïïìĊęÖĞćĀîéìšć÷øąđïĊ÷ïîĊĚǰ

	Ħ
ǰ ÿöčéðøąđöĉîñúøć÷üĉßćǰǰĒúąĀúĆÖåćîđÖĊę÷üÖĆïÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îĔîĒïïĂČęî

îĂÖđĀîČĂÝćÖǰǰøï�ǰǰĢǰǰðüÿ�ǰǰĦĨǰǰĒúąǰǰøï�ǰǰģǰǰðüÿ�ǰǰĦĨǰǰÿöčéïĆîìċÖÖćøòřÖðøąÿïÖćøèŤìĆÖþąüĉßćßĊóǰǰ

ĀøČĂÿöčéïĆîìċÖÖćøðäĉïĆêĉÜćîĀøČĂÿöčéøć÷Üćî×ĂÜîĆÖýċÖþćǰ

	ħ
ǰ ĔïøĆïøĂÜÿõćóÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćĒúąĔïøĆïøĂÜñúÖćøđøĊ÷îêćöĒïïìĊęÖĞćĀîéìšć÷øąđïĊ÷ïîĊĚǰ

×šĂǰ ĨĢǰ ĔĀšÿëćîýċÖþćđÖĘïøĆÖþćÖøąéćþÙĞćêĂïǰǰĒúąĀúĆÖåćîÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îĕüš

đðŨîđüúćĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰĢǰǰðŘÖćøýċÖþćǰ

×šĂǰ Ĩģǰ ĔĀšÿëćîýċÖþćĒÝšÜñúÖćøđøĊ÷î×ĂÜîĆÖýċÖþćĔĀšîĆÖýċÖþćĒúąñĎšðÖÙøĂÜìøćïǰǰìčÖõćÙđøĊ÷îǰ

×šĂǰ ĨĤǰ ĔĀšĔßšÿĞćđîćøąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îǰǰ	øï�ǰǰĢǰǰðüÿ�ǰǰĦĨ
ǰǰĒúąÿĞćđîćøąđïĊ÷î

ĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îÞïĆïõćþćĂĆÜÖùþǰǰ	53"/4$3*15
ǰǰđðŨîđĂÖÿćøøĆïøĂÜñúÖćøđøĊ÷îǰ
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×šĂǰ Ĩĥǰ ĔĀšÿëćîýċÖþćĂĂÖÿĞćđîćøąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îǰǰ	øï�ǰǰĢǰǰðüÿ�ǰǰĦĨ
ǰǰÿĞćđîćøąđïĊ÷î

ĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îÞïĆïõćþćĂĆÜÖùþǰǰ	53"/4$3*15
ǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĒúąüčçĉïĆêøǰǰĒÖŠñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰ

×šĂǰ ĨĦǰ ÖćøìĞćÿĞćđîćøąđïĊ÷îĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îǰǰ	øï�ǰǰĢǰǰðüÿ�ǰǰĦĨ
ǰǰĒúąÿĞćđîćøąđïĊ÷î

ĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îÞïĆïõćþćĂĆÜÖùþǰǰ	53"/4$3*15
ǰǰÝąĔßšüĉíĊóĉöóŤĔĀöŠǰǰĀøČĂÿĞćđîćđĂÖÿćøêćöêšîÞïĆïÖĘĕéšǰǰ

ĒúšüĔĀšđ×Ċ÷îĀøČĂðøąìĆïêøćǰǰ“ÿĞćđîćëĎÖêšĂÜķǰǰĀøČĂǰǰĶ$&35*'*&%ǰǰ536&ǰǰ$01:ķǰ

ĔĀšĀĆüĀîšćÜćîìąđïĊ÷îǰǰĀøČĂñĎšìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ĔĀšìĞćÖćøĒìîúÜúć÷öČĂßČęĂøĆïøĂÜÿĞćđîćǰǰǰ

óøšĂöìĆĚÜǰǰüĆîǰǰđéČĂîǰǰðŘǰǰìĊęĂĂÖÿĞćđîćǰǰĒúąĀĆüĀîšćÿëćîýċÖþćĀøČĂñĎšĕéšøĆïöĂïĀöć÷úÜúć÷öČĂßČęĂÖĞćÖĆïǰ

ìĊęøĎðëŠć÷ǰ

×šĂǰ Ĩħǰ îĆÖýċÖþćìĊęêšĂÜÖćøĔïøĆïøĂÜÿõćóÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćǰǰĀøČĂĔïøĆïøĂÜñúÖćøđøĊ÷îÝćÖ

ÿëćîýċÖþćĔĀšÿëćîýċÖþćĂĂÖĔïøĆïøĂÜÿõćóÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćǰǰĀøČĂĔïøĆïøĂÜñúÖćøđøĊ÷îǰǰĒúšüĒêŠÖøèĊ

ĔïøĆïøĂÜîĊĚöĊĂć÷čǰǰħġǰǰüĆîǰǰēé÷ĔĀšÿëćîýċÖþćÖĞćĀîéüĆîĀöéĂć÷čĕüšéšü÷ǰ

Āöüéǰǰħǰ

ïìđÞóćąÖćúǰ

×šĂǰ ĨĨǰ ÿëćîýċÖþćĔéìĊęöĊîĆÖýċÖþćÖĞćúĆÜýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóßĆĚîÿĎÜǰǰ

óčìíýĆÖøćßǰǰģĦĥħǰǰĔĀšëČĂðäĉïĆêĉêćöøąđïĊ÷ïÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøǰǰüŠćéšü÷ÖćøÝĆéÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêø

ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóßĆĚîÿĎÜǰǰóčìíýĆÖøćßǰǰģĦĥħǰǰó�ý�ǰǰģĦĦĥǰǰĒúąøąđïĊ÷ïÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøǰ

üŠćéšü÷ÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îêćöĀúĆÖÿĎêøðøąÖćýîĊ÷ïĆêøüĉßćßĊóßĆĚîÿĎÜǰǰóčìíýĆÖøćßǰǰģĦĥħǰǰó�ý�ǰǰģĦĥĨǰǰ
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ǰ

ðøąÖćýǰǰèǰǰüĆîìĊęǰǰĢġǰǰöĉëčîć÷îǰǰó�ý�ǰǰģĦĦĩǰ

óúđøČĂđĂÖǰǰèøÜÙŤǰǰóĉóĆçîćýĆ÷ǰ

øĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøǰ
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คณะผจดท  
 

คณะกรรมก รทปรกษ  
 

น งส วจงสถ พร ด ว รอง  ผอ นวยก รวทย ลยศลปหตถกรรมกรง ทพ 
น งส วสรสร  สประภ    ท หน ทรองผอ นวยก รฝ ยบรห รทรพย กร 
น งส วณฐธย น  ธรกลจนด ภรณ  ท หน ทรองผอ นวยก รฝ ยวช ก ร 
น ยพลลภ  ผลพฤกษ   ท หน ทรองผอ นวยก รฝ ยว ง ผน ละคว มรวมมอ 
น งวส วศรสมย  ธน วร ชต  ท หน ทรองผอ นวยก รฝ ยพฒน กจก รนก รยน นกศกษ  
 

คณะกรรมก รจดท คมอนก รยน นกศกษ  
 

น งวส วศรสมย  ธน วร ชต  ท หน ทรองผอ นวยก รฝ ยพฒน กจก รนก รยน นกศกษ  
น ยภ คภม  พม พธทอง  หวหน ง น นะ นวอ ชพ ละก รจดห ง น 
น งส วอทต   สคนธ   จ หน ทง น นะ นวอ ชพ ละก รจดห ง น 

 

 

 

 

 

 


