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ส่วนที! 1
รายละเอียดเกี!ยวกับการสมัครส่วนภูมิภาค
เอกสารทีใ! ช้สมัครทางไปรษณีย์
วิธกี ารสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา
เอกสารทีใ! ช้ในการสมัคร ณ สาขาวิทยบริการ ฯ
การรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะผูไ้ ม่ใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิต)
คุณวุฒแิ ละคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อควรทราบเกีย! วกับคุณวุฒทิ ใ!ี ช้สมัคร
การจําแนกคุณวุฒขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ตัวอย่างคํานําหน้านาม ชือ! ยศในการเขียนใบสมัคร (ม.ร.2)
การเทียบ พ.ศ./ค.ศ. และ CODE ศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค
CODE รหัสสาขาวิชาคณะต่าง ๆ เขียนลงในใบสมัคร (ม.ร.2)
การเขียน ชือ! ตัว ชือ! สกุล เป็ นภาษาอังกฤษ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงการศึกษา
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและใบขึน" ทะเบียนเป็ นนักศึกษา (ม.ร.2)
ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของนักศึกษา
ตัวอย่างธนาณัตคิ า่ สมัครและการจ่าหน้าซองจดหมายสําหรับผูส้ มัครทางไปรษณีย์
แถบรหัสกระบวนวิชาตามโปรแกรมการศึกษาและแบบลงทะเบียนเรียน
ตัวอย่างการระบายระเบียนประวัตนิ กั ศึกษา (ม.ร.25)
ชือ! ย่อประเทศ 3 หลัก สําหรับกรอกข้อมูล เชือ" ชาติ และ สัญชาติ
สถานทีร! บั บัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อสอบถาม ข้อมูลต่าง ๆ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ นการใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิต (ทุกคณะ)

ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563
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เอกสารที!ใช้สมัครทางไปรษณี ย์
(เฉพาะผูไ้ ม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่ วยกิต)
(เอกสารข้อ 1 - 5 ใช้กระดาษขนาด A4)

1. ใบสมัครและใบขึน! ทะเบียนเป็ นนักศึกษาส่วนภูมภิ าค (ม.ร.2) ติดรูปสี ขนาด 1.5 นิ!ว จํานวน 1 รูป
(ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดําและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงชือ" ผูส้ มัคร จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงชือ" ผูส้ มัคร จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาวุฒบิ ตั รทีช" ดั เจน 2 ชุด
- ต้องระบุสาเหตุออกจากสถานศึกษาว่าจบหลักสูตรหรือสําเร็จการศึกษาพร้อมระบุวนั ทีจ" บการศึกษา
- กรณีวฒ
ุ กิ ารศึกษาต่างประเทศต้องแนบวุฒกิ ารศึกษาฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษด้วย พร้อมเเนบ
สําเนาใบเทียบระดับความรู้ (ดูรายละเอียด หน้า 14 -15)
4. สําเนาหลักฐานต่างๆ เพิม" เติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสําเนา 2 ฉบับ
4.1 กรณีมกี ารเปลีย" นชือ" สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สิน! สุดการสมรส ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรอง
คํานําหน้านามให้เท่ากับจํานวนวุฒกิ ารศึกษาและเย็บติดกันเป็ นชุด (ถ้ามี)
4.2 กรณีผสู้ มัครในหลักสูตรปริญญาตรีทใ"ี ช้วฒ
ุ ิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองการเป็ นข้าราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึน! ไปด้วยโดยระบุ
จํานวนปีทท"ี าํ งานให้ชดั เจน
4.3 กรณีใช้คาํ นําหน้านามนอกเหนือจาก นาย, นาง, นางสาว
5. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ฉบับ
(กรณีชาวต่างชาติ ใช้สาํ เนา Passport พร้อมใบเเปล จํานวน 2 ฉบับ)
6. ส่งธนาณัติ (ธน.31) ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจํานวนรวมเงินทัง! สิน! ตามแบบลงทะเบียนเรียน ฯ
(ดูตารางจํานวนเงินค่าธรรมเนียมผูเ้ ข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชา หน้า 19 และระดับปริญญาตรี หน้า 20)
(กรณีใช้วฒ
ุ ติ า่ งประเทศ ต้องส่งธนาณัติ ธน.31 ชําระค่าธรรมเนียมตรวจสอบวุฒ ิ จํานวน 1,000 บาท อีก 1 ฉบับ)
7. ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวผูส้ มัครปิดแสตมป์ 3 บาท 1 ซอง (ดูตวั อย่างหน้า 24)
8. แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมภิ าค (ม.ร.34) (หน้า 25 - 26)
9. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะผูส้ มัครระดับปริญญาตรี)
10. ระเบียนประวัตนิ กั ศึกษา (ม.ร.25) (แผ่นระบายสีมว่ งดู ตัวอย่างหน้า 27)
11. กรณี วฒ
ุ ิ การศึกษาต่างประเทศ
11.1 แบบฟอร์มทีอ" ยูส่ ถานศึกษาของวุฒกิ ารศึกษาทีน" ํามาสมัครเรียน (School Address) หน้า 197
11.2 แบบฟอร์มยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและสิทธิทางการศึกษา (Authorization Form) หน้า 198
* ที!อยู่สาํ หรับจัดส่งเอกสารการสมัคร
“หัวหน้ าฝ่ ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ.รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241”

*** หมายเหตุ : สําเนาเอกสารทุกฉบับให้รบั รองสําเนาถูกต้องและลงชื!อผูส้ มัครกํากับ
ก่อนปิ ดซองนําส่ง กรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบทุกข้อ
*
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นักศึกษาที!ย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื!น (กรณี ยงั ไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิ ม)
ให้ดาํ เนิ นการใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ตรายกระบวนวิ ชาได้ที!สาขาวิ ทยบริ การฯ เท่านัน"
จะใช้เทียบโอนหน่ วยกิ ตทางไปรษณี ยไ์ ม่ได้

ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563

วิธีการสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา

1. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ผปู้ ระสงค์เรียนและสอบไล่ที!ส่วนภูมิภาค มี 2 ประเภท คือ
1.1 สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
สําหรับนักศึกษาชัน! ปริญญาตรี เปิดสอน 4 สาขา คือ
คณะนิตศิ าสตร์
สาขาวิชานิตศิ าสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
คณะรัฐศาสตร์
กลุม่ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
คณะสือ" สารมวลชน
สาขาวิชาสือ" สารมวลชน
1.2 สมัครเข้าเป็ นผูศ้ ึกษารายกระบวนวิ ชา เพื!อเตรียมศึกษาระดับปริ ญญาตรี

2. การสมัครและลงทะเบียนเรียน มหาวิ ทยาลัยกําหนดวิ ธีดาํ เนิ นการ 3 ประเภท คือ

2.1 รับสมัครทางไปรษณี ย์ (ไม่ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ต)
2.1.1 Download ใบสมัครฯ, ระเบียบการและคูม่ อื สมัครฯ ได้ท"ี www.ru.ac.th, www.iregis2.ru.ac.th และ
www.regis.ru.ac.th
2.1.2 กรอกข้อมูลล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ได้ท"ี www.iregis2.ru.ac.th (ส่วนภูมภิ าค)
2.1.3 ผูส้ มัครต้องยืน" ใบสมัครทางไปรษณียเ์ ท่านัน! ตัง! แต่วนั ที" 20 เม.ย. 2563 - 26 มิ.ย. 2563
2.1.4 การลงทะเบียนเรียนต้องลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาทีก" าํ หนดในแผนการศึกษาชัน! ปีท"ี 1
ภาคเรียนที" 1 ของคณะทีผ" สู้ มัครเลือกเรียนเท่านัน!
2.1.5 ต้องชําระเงินค่าสมัคร ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามทีม" หาวิทยาลัยกําหนดให้
ครบถ้วนเป็ นธนาณัตสิ งจ่
ั " ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปณ. รามคําแหง
2.1.6 การสมัครทางไปรษณี ย์ รับสมัครเฉพาะนักศึกษาที! ไม่ใช้สิทธิ เที ยบโอนหน่ วยกิ ตเมื!อสมัครเป็ น
นักศึกษาส่วนภูมิภาคแล้ว ต้องเข้าสอบที!ศนู ย์สอบส่วนภูมิภาคเท่านัน" (41 ศูนย์สอบ) จะเข้ามาสอบที!สว่ นกลางไม่ได้
2.1.7 เปิดรับผูส้ มัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาเพือ" เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีสาํ หรับผูม้ วี ฒ
ุ จิ บ
ชัน! มัธยมศึกษาตอนต้น เป็ นต้นไป โดยเลือกเรียนกระบวนวิชาทีเ" ปิดให้มกี ารสอบในภาคการศึกษานัน! และนํา
กระบวนวิชาทีส" อบได้น!ี ไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตได้เมือ" มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนในการสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาชัน!
ปริญญาตรี ทัง! นี!ตอ้ งดําเนินการสมัครใหม่ โดยลาออกจากการสมัครครัง! แรก (รายกระบวนวิชา) และไปดําเนินการ
เทียบโอนวิชาทีส" อบได้โดยชําระเงินค่าเทียบโอนตามอัตราทีม" หาวิทยาลัยกําหนด
2.2 รับสมัครที!สาขาวิ ทยบริ การเฉลิ มพระเกียรติ
2.2.1 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ทีส" าขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี อุทยั ธานี นครศรีธรรมราช
อํานาจเจริญ แพร่ นครพนม สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง ลพบุรี นครราชสีมา หนองบัวลําภู ชัยภูม ิ เพชรบูรณ์
บุรรี มั ย์ เชียงราย กาญจนบุรี เชียงใหม่ สุรนิ ทร์ อุดรธานี พังงา สงขลา รับสมัครผูไ้ ม่ใช้สทิ ธิเทียบโอนและใช้สทิ ธิ
เทียบโอน รวมทัง! ผูท้ เ"ี คยศึกษารายกระบวนวิชา ทีป" จั จุบนั มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์กาํ หนดสําหรับผูเ้ ข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
2.2.2 Download ใบสมัครฯ, ระเบียบการและคูม่ อื สมัครฯ ได้ท"ี www.ru.ac.th, www.iregis2.ru.ac.th
และ www.regis.ru.ac.th หรือ กรอกข้อมูลล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ได้ท"ี www.iregis2.ru.ac.th (ส่วนภูมภิ าค)
ตังแต่
! วนั ที" 20 เม.ย. 2563 - 29 มิ.ย. 2563 หรือ รับใบสมัครฯ และสมัครด้วยตนเอง ได้ทส"ี าขาวิทยบริการฯ ทัง! 23 จังหวัด
รับสมัครทีส" าขาวิทยบริการฯ ครังที
! " 1 วันที" 5 - 8 มิ.ย. 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และครังที
! " 2 วันที" 26 - 29 มิ.ย. 2563
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) การสอบจะต้องเข้าสอบในส่วนภูมภิ าค เฉพาะศูนย์สอบทีแ" จ้งไว้ตอนสมัครเท่านัน! โดยจัด
สอบเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ (ในภาค 1/2563 กําหนดสอบ วันที" 7 - 8 พ.ย. 2563 และ
วันที" 14 - 15 พ.ย.563)
ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563
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เอกสารที!ใช้ในการสมัคร ณ สาขาวิทยบริการ ฯ
ผูส้ มัครทุกคนต้องเตรียมเอกสาร ต่อไปนี"
(ใช้กระดาษ ขนาด A 4 ทุกแผ่น)
1. ใบสมัครและใบขึน! ทะเบียนเป็ นนักศึกษา (ม.ร.2) ติดรูปสี ขนาด 1.5 นิ!ว จํานวน 1 รูป
(ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดําและ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงชือ" ผูส้ มัคร จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงชือ" ผูส้ มัคร จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒ ิ ถ่ายเอกสารข้อความชัดเจน 2 ฉบับ ต้องระบุสาเหตุที!ออกจากสถานศึกษาเพราะจบหลักสูตร
หรือสําเร็จการศึกษา และระบุวนั ที!สาํ เร็จการศึกษา
4. สําหรับผูใ้ ช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ต ให้สมัครที!สาขาวิ ทยบริ การ ฯ ห้ามสมัครทางไปรษณี ย์
4.1 วุฒ ิ ปกศ.สูง, ปวส., ปวท., อนุปริญญา, ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึน! ไปจากสถาบันการศึกษาอื"น ให้ใช้สาํ เนาวุฒกิ ารศึกษา
จํานวน 4 ฉบับ
4.2 วุฒอิ นุปริญญา หรือ ปริญญา จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้ใช้สาํ เนาปริญญา หรือ สําเนาใบรับรองสภาฯ จํานวน 2 ฉบับ และ
สําเนา Transcript 2 ชุด
4.3 นักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่หรือหมดสถานภาพ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้ใช้สาํ เนาวุฒกิ ารศึกษาเดิม ทีเ" คยสมัครเรียนครัง! แรก
จํานวน 2 ฉบับ และ Transcript 1 ชุด (ฉบับจริง)
4.4 ผูท้ เ"ี คยศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาใช้สาํ เนาวุฒกิ ารศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึน! ไป จํานวน 2 ฉบับ และ
Transcript 1 ชุด (ฉบับจริง)
(กรณีวฒ
ุ ติ ่างประเทศต้องแนบวุฒฉิ บับแปลเป็ นภาษาอังกฤษและสําเนาใบเทียบระดับความรูด้ ว้ ย (ดูรายละเอียด หน้า 14-15)
5. สําเนาหลักฐานต่างๆ เพิม" เติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสําเนา 2 ฉบับ
5.1 กรณีมกี ารเปลีย" นชือ" สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สิน! สุดการสมรส ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองคํานําหน้านามให้เท่ากับ
จํานวนวุฒกิ ารศึกษาและเย็บติดกันเป็ นชุด (ถ้ามี)
5.2 กรณีผสู้ มัครในหลักสูตรปริญญาตรีทใ"ี ช้วฒ
ุ ิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองการเป็ นข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของรัฐ จากผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึน! ไปด้วย โดยระบุจาํ นวนปีทท"ี าํ งานให้ชดั เจน
5.3 กรณีใช้คาํ นําหน้านามนอกเหนือจาก นาย, นาง, นางสาว
6. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงเท่านัน" (ยังไม่หมดอายุ)
(กรณีชาวต่างชาติ ใช้สาํ เนา Passport พร้อมใบแปล จํานวน 2 ฉบับ)
7. แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมภิ าค (ม.ร.34) (หน้า 25 - 26)
8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะผูส้ มัครระดับปริญญาตรี)
9. ระเบียนประวัตนิ กั ศึกษา ม.ร. 25 (แผ่นระบายสีมว่ ง ดูตวั อย่างหน้า 27)
10. กรณี วฒ
ุ ิ การศึกษาต่างประเทศ แนบแบบฟอร์มดังนี"
10.1 แบบฟอร์มทีอ" ยูส่ ถานศึกษาของวุฒกิ ารศึกษาทีน" ํามาสมัครเรียน (School Address) หน้า 197
10.2 แบบฟอร์มยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและสิทธิทางการศึกษา (Authorization Form) หน้า 198

(ไม่อนุญาตให้ใช้สาํ เนาสมุดรายงานผลการเรียนหรือหนังสือรับรองว่ากําลังศึกษาอยู่ระดับชัน" ใดๆ
ต้องใช้เอกสาร ระบุว่า สําเร็จระดับชัน" ใด เช่น จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับหรือจบหลักกสูตรการศึกษา
ขัน" พืน" ฐาน เป็ นต้น)

คุณสมบัติ

นักศึกษาซึ!งย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื!น (กรณี ยงั ไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิ ม)
(ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ตสมัครทางไปรษณี ยไ์ ม่ได้)

- เคยเป็ นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื"น (ระดับปริญญาตรี) แต่ไม่ประสงค์จะเรียนทีส" ถาบันเดิม
- ต้องลาออกจากสถาบันเดิม (กรณียงั มีสถานภาพอยู)่ ก่อนมาดําเนินการสมัคร
- การโอนหน่วยกิตพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ทค"ี ณะกําหนด
เอกสารการสมัคร เอกสารทีใ" ช้สมัคร ตาม ข้อ 1 - 12 ยกเว้นข้อ 2.1 - 2.4 และ 3.2
เอกสารเพิม" - ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมถ่ายสําเนา 1 ฉบับ
- คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 1 ชุด
!
ติ ดต่อสอบถามเพิ มเติ มที! ฝ่ ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา อาคาร สวป. ชัน" 3 โทร 02-310-8624, 02-310-8000 ต่อ 4834
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ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563

2.3 การรับสมัครทางอิ นเทอร์เน็ต (เฉพาะผูไ้ ม่ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ต)
คําแนะนํา : ผูส้ มัครต้องรับทราบและยอมรับพร้อมทัง! ปฏิบตั ติ ามประกาศของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรือ" ง การสมัครเป็ นนักศึกษาใหม่สว่ นภูมภิ าคผ่านทางอินเทอร์เน็ต ก่อนดําเนินการสมัครตามขัน! ตอน ดังนี!
ขัน! ตอนที" 1

พิมพ์ขอ้ มูลการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ม.ร.2/I) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ผูส้ มัครจะได้รบั Username และ Password
เพือ" ใช้ในการเข้าสูร่ ะบบการลงทะเบียนเรียน การชําระเงินและตรวจสอบสถานะการสมัครเป็ นนักศึกษา
ขัน! ตอนที" 2 การลงทะเบียนเรียนผูส้ มัครต้องเลือกกระบวนวิชาทีเ" ปิดสอน ตามหลักสูตรของคณะทีป" ระสงค์จะเข้าศึกษาโดย
ตรวจสอบวันและเวลาสอบ ไม่ให้ซ!าํ ซ้อนกัน
ขัน! ตอนที" 3 ชําระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบํารุงการศึกษา
วิ ธีการชําระเงิ น : มหาวิทยาลัยกําหนดวิธกี ารชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนโดยให้
ผูส้ มัครชําระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ (ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท)
โดยจะต้องชําระเงินภายใน 3 วันทําการ นับจากวันทีด" าํ เนินการขัน! ตอนที" 2 (ลงทะเบียนเรียน) แล้วเสร็จ
ขัน! ตอนที" 4 ตรวจสอบสถานะการสมัคร ประกอบด้วยข้อมูลการลงทะเบียนเรียน เอกสารหลักฐานการสมัครการรับใบเสร็จรับเงิน
ขัน! ตอนที" 5 ส่งสําเนาเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ถึง “หัวหน้าฝา่ ยรับสมัครและแนะแนวการศึกษา”
ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ. รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241 (ด้านล่างซ้ายของซอง) ระบุคณะทีส" มัครหรือสมัครแบบ Pre-Degree
โดยผูส้ มัครจะต้องส่งเอกสารทางไปรษณียภ์ ายใน 5 วันทําการ นับจากวันทีด" าํ เนินการขัน! ตอนที" 3
(ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบํารุงการศึกษา) แล้วเสร็จ
ประกอบด้วย 5.1 ใบสมัครและใบขึน! ทะเบียนเป็ นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมลงชือ" ผูส้ มัคร จํานวน 1 ฉบับ
5.2 แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงชือ" ผูส้ มัคร จํานวน 1 ฉบับ
5.3 สําเนาวุฒบิ ตั รทีถ" กู ต้องสมบูรณ์ ระบุวนั สําเร็จการศึกษา ถ่ายสําเนาด้านหน้า - ด้านหลัง ให้ชดั เจน จํานวน 2 ฉบับ
(กรณีวฒ
ุ ติ ่างประเทศต้องแนบวุฒฉิ บับเเปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมสําเนาใบเทียบระดับความรู้
(รายละเอียดหน้า 14 -15)
5.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(กรณีชาวต่างชาติใช้สาํ เนา Passsport พร้อมใบแปล จํานวน 2 ฉบับ)
5.5 กรณีเปลีย" นชือ" -นามสกุล คํานําหน้านาม ให้แนบสําเนาใบเปลีย" นชือ" - นามสกุล หรือ เอกสารอืน" ทีใ" ช้แทน จํานวน 2 ฉบับ
5.6 กรณีเป็ นพระภิกษุ สามเณร ให้สง่ สําเนาใบสุทธิ หน้า 2,3,4,5 หรือในกรณีทไ"ี ม่มใี บสุทธิให้แนบใบรับรอง
การอุปสมบทแทน จํานวน 2 ฉบับ
5.7 รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ!ว จํานวน 1 รูป เขียนชือ" - นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย
5.8 ใบรับรองแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะผูส้ มัครระดับปริญญาตรี)
5.9 สําเนาใบแจ้งการชําระเงิน จํานวน 1 ฉบับ (ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์)
5.10 กรณี วฒ
ุ ิ ต่างประเทศ แนบแบบฟอร์มที"อยู่สถานศึกษาเดิ ม (School Address) และ
แบบฟอร์มยิ นยอมเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวและสิ ทธิ ทางการศึกษา (Authorization Form)
5.11 ซองจดหมายขนาดมาตรฐานจ่าหน้าซองถึงตัวผูส้ มัครปิดแสตมป์ 3 บาท 1 ซอง

ขัน! ตอนที" 6

สําเนาเอกสารทุกฉบับที"นํามาสมัคร ให้ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วย

มหาวิทยาลัยตรวจสอบการสมัครและออกรหัสประจําตัวนักศึกษา
6.1 มหาวิทยาลัยจะออกรหัสประจําตัวนักศึกษาให้กรณีตรวจสอบการชําระเงินถูกต้องครบถ้วนแล้ว
6.2 มหาวิทยาลัยจะถือการสมัครเป็ นโมฆะ กรณีการสมัครขาดคุณสมบัตหิ รือเอกสารไม่ครบถ้วน และ
จะไม่คนื เงินทีช" าํ ระไว้แล้วทัง! สิน!
6.3 มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการรับสมัครทางหน้าเว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th หลังจากได้รบั เอกสารทางไปรษณียแ์ ล้ว
15 วันทําการ (ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ในขัน! ตอนที" 4)
ขัน! ตอนที" 7 การรับบัตรประจําตัวนักศึกษาและใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ให้นกั ศึกษาติดต่อขอรับบัตรประจําตัวนักศึกษา
ด้วยตนเอง เป็นเวลา 60 วันทําการ นับจากวันสุดท้ายของการรับสมัคร (เฉพาะกรณีเอกสารการสมัครครบถ้วน ในวันทีส" มัคร)
7.1 ติดต่อขอรับบัตรประจําตัวนักศึกษาได้ท"ี ธนาคารไทยพาณิชย์ สถานทีต" งั ! ณ จังหวัดทีผ" สู้ มัครเลือกเป็ นศูนย์สอบ
(สามารถดูสถานทีต" งั ! และหมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อได้จาก หน้า 29 - 30)
เอกสารที"ใช้ในการรับบัตรประจําตัวนักศึกษา : บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1 ฉบับ, หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง)
7.2 หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จรับเงินฯ) มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
หมายเหตุ : สําหรับผูพ้ ิการให้สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองเท่านัน! ณ สาขาวิทยบริการฯ ทัง! 23 จังหวัด
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คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส้ มัครเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ุ วุฒิและคุณสมบัติ ดังนี!
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรีต้องมีคณ
1. จบหลักสูตรการศึกษาขัน! พืน! ฐานหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึน! ไป (ม.ศ.5, ม.6) หรือ
2. เป็ นข้าราชการซึ"งมีตําแหน่ งและเงินเดือน ตัง! แต่ระดับปฏิบตั งิ านขึน! ไป และจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับ หรือมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึน! ไป (ม.3, ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม) หรือ
3. เป็ นหรือเคยเป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐ ซึง" ได้ปฏิบตั งิ านมาแล้ว
รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
4. เป็ นหรือเคยเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นหรือกรรมการสุขาภิบาล
ทัง! นี! ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
5. เป็ นผูซ้ ง"ึ สภามหาวิทยาลัยได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้รบั เข้าศึกษาได้
* กรณีทม"ี คี ณ
ุ วุฒสิ งู กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึน! ไปจะได้รบั การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตโดย
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค"ี ณะกรรมการประจําคณะกําหนด
* สําหรับผู้ที"ใช้ คุณวุฒิจากต่ างประเทศทุกระดับจะต้ องนํ าหนังสือรับรองการเที ยบความรู้
แล้วแต่กรณี ยื"นในวันสมัครด้วย (ดูรายละเอียด หน้ า 14 และ หน้ า 15)
* กรณี ใช้วฒ
ุ ิ การศึกษาจากต่างประเทศ ต้องชําระค่าธรรมเนี ยมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบ
ยังสถานศึกษาต้นสังกัดจํานวน 1,000.- บาท
* กรณีทเ"ี ป็ นนักศึกษาซึง" ถูกลงโทษทางวินยั ถูกสังลบชื
" อ" ออกจากทะเบียนนักศึกษา หากประสงค์
จะมาสมัครใหม่ให้ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2522 ข้อ 11
(อ่านรายอะเอียดเพิ" มเติ ม ส่วนที" 4 ภาคผนวก)
สําหรับผูส้ มัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิ ชาเพื"อเตรียมศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คุณสมบัติของผูส้ มัคร
1. ต้องเป็ นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ
2. เป็ นพนักงานของหน่วยงานเอกชนทีม" หาวิทยาลัยรามคําแหงเห็นสมควร หรือ
3. เป็นบุคคลทีม" หาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้ จบมัธยมศึกษาตอนต้นขึน! ไป
* หลักฐานการสมัครเหมือนข้อความหน้า 4 ยกเว้นข้อ 2, ข้อ 3.2 และข้อ 6
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ข้อควรทราบเกี"ยวกับคุณวุฒิที"ใช้สมัคร
หนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒติ อ้ งเป็นวุฒทิ ก!ี ระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานราชการรับรองวิทยฐานะ
และต้องระบุวนั สําเร็จการศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี"
1. วุฒ ิ ม.6 หรือเทียบเท่า ให้ถ่ายสําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒ ิ (ร.บ.1 หรือ ปพ.1) หรือ
ประกาศนียบัตร จํานวน 2 ฉบับ (หากใช้หนังสือรับรองการศึกษาจะต้องระบุวนั สําเร็จการศึกษาด้วย)
2. วุฒ ิ ปกศ.สูง หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีขน"ึ ไปจาก
สถาบันการศึกษาอื!น ให้ถ่ายสําเนาวุฒกิ ารศึกษา จํานวน 4 ฉบับ
3. วุฒอิ นุ ปริญญาหรือปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงให้ถ่ายสําเนาอนุ ปริญญา หรือ
ใบรับรองสภาฯ จํานวน 2 ฉบับ และ Transcript 2 ฉบับ เพื!อใช้ในการเทียบโอนหน่ วยกิต หรือ
ใช้ Transcript ทีจ! บการศึกษาเป็ นหลักฐานการสมัครอย่างเดียว ให้ถ่ายสําเนา 4 ฉบับ
4. นักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่หรือนักศึกษาทีห! มดสถานภาพการเป็นนักศึกษา (เพราะไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปกติ) และขอใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิต ต้องถ่ายสําเนาวุฒิการศึกษาเดิมเหมือนสมัคร
ครัง! แรก โดยนําหลักฐานยื"นใหม่จาํ นวน 2 ฉบับ และสําเนา Transcript (ไม่จบ) อีก 2 ฉบับ
5. กรณีใช้วฒ
ุ กิ ารศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับ
หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึน" ไป รับรองการเป็นข้าราชการตังแต่
" ระดับปฏิบตั งิ านขึน" ไป หรือเป็น หรือเคยเป็น
ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐซึง! ได้ปฏิบตั งิ านมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็ น หรือ
เคยเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา กทม. (หรือกรรมการสุขาภิบาล) กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ ถ่ายสําเนาวุฒ ิ
การศึกษาและหนังสือรับรองอย่างละ 2 ฉบับ
6. กรณีชอ!ื - นามสกุล คํานําหน้านาม วัน เดือน ปีเกิด ในวุฒกิ ารศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน
ให้แนบเอกสารแสดงการเปลี"ยนแปลง เช่น ใบเปลีย! นชือ! - นามสกุล ใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
เย็บติ ดกับสําเนาวุฒิการศึกษาทุกฉบับ มิ ฉะนัน! จะไม่รบั สมัครเพราะถือว่ามิ ใช่บคุ คลคนเดียวกัน
7. กรณีเป็ นวุฒติ ่างประเทศทุกระดับ จะต้องมีสาํ เนาใบเที ยบระดับความรู้เย็บติ ดกับ
สําเนาวุฒิบตั รเท่ากับจํานวนวุฒิบตั ร, แบบฟอร์มที"อยู่สถานศึกษาเดิ ม (School Address)
และแบบฟอร์มยิ นยอมเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวและสิ ทธิ ทางการศึกษา (Authorization Form)

ถ้าเอกสารไม่เป็ นไปตามที"ระบุไว้ข้างต้น หากตรวจพบในภายหลัง
จะดําเนินการถอนสถานภาพนักศึกษา และให้ผลสอบที"ผา่ นมาเป็ นโมฆะ
สําเนาเอกสารทุกฉบับ ใช้ขนาดกระดาษ A4
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การจําแนกคุณวุฒิของผูม้ ีสิทธิสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
1. วุฒิที!เทียบเท่าปริ ญญา (ใช้สิทธิ สมัครประเภทเทียบโอนหน่ วยกิ ตได้)
(1) ปริญญาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทย ปริญญาทุกสาขาวิชา ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หรือจากสถาบันการศึกษาทัง! ของรัฐและเอกชนซึง" ทางการรับรองหลักสูตรการศึกษาแล้ว
(2) ปริญญาทุกสาขาวิชาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศทีเ" ชือ" ถือได้
(3) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์จากวิทยาลัยพยาบาลกรมตํารวจ
(4) ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชนั ! สูง พืน! ความรูเ้ ดิม ม.ศ. 5 หลักสูตร 4 ปี
จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี!
- วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
- วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
- วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี
- วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
- วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา
- วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
- วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี
- วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
- วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
- วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี
- วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์
- วิทยาลัยพยาบาลลําปาง
(5) ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ พืน! ความรูเ้ ดิม ม.ศ.5 หรือ ม.8 หลักสูตร 3 1/2 ปี
จากวิทยาลัยพยาบาลวชิรพยาบาล (พ.ศ. 2517-2520)
(6) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์พน!ื ความรูเ้ ดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปจั จุบนั ) หลักสูตร 4 ปี
จากวิทยาลัยพยาบาลเกือ! การุณย์ (พ.ศ. 2526 เป็ นต้นไป)
(7) ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ พืน! ความรูเ้ ดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปจั จุบนั ) หลักสูตร 4 ปี จาก
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมแพทย์ทหารเรือและวิทยาลัยพยาบาลกรมแพทย์ทหารบก
(8) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ พืน! ความรูเ้ ดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปจั จุบนั ) หลักสูตร 3 1/2 ปี
จากโรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ ทหารอากาศ
(9) 1. สําเร็จหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (5 ปี) ฝา่ ยเดินเรือ และฝา่ ยช่างกลเรือ (พ.ศ. 2517 - 2542)
จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า (ต้องเทียบปริญญาตรีท"ี สกอ.)
2. สําเร็จหลักสูตรช่างกลพิเศษ (3 ปี) พืน! ความรูเ้ ดิมประกาศยบัตรวิชาชีพชัน! สูง (พ.ศ. 2537 - 2559)
จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า (ต้องเทียบปริญญาตรีท"ี สกอ.)
3. สําเร็จหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (5 ปี) ฝา่ ยเดินเรือ และฝา่ ยช่างกลเรือ
(สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2543 เป็ นต้นไป) จาก ม.บูรพา
4. สําเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) (สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป) จาก ม.บูรพา
5. สําเร็จหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป) จาก ม.บูรพา
6. สําเร็จหลักสูตรเทคโนโลยีเครือ" งกลเรือ (5 ปี) (สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป)
จากสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
(10) ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชัน! สูง (ปทส.)
(11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย" วและการโรงแรมจากมหาวิทยาลัยนานาชาติ
แสตมฟอร์ด (ปจั จุบนั วิทยาลัยนานาชาติซลิ เลอร์ - แสตมฟอร์ด)
(12) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื"อง 2 ปี) จากวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(13) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยเซนต์เทเรซาอินติ (พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป)
(14) เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9)
(15) ประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต
(16) จากสถาบันการบินพลเรือน
1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (พ.ศ. 2543)
1.1 สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ
1.2 สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
1.3 สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน
2. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (พ.ศ. 2543) (หลักสูตรต่อเนื"อง)
2.1 สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
2.2 สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน
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วุฒิที!เทียบเท่าปริ ญญา (ต่อ)

(17)
(18)
(19)

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (พ.ศ. 2548)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (หลักสูตรต่อเนื!อง) (พ.ศ. 2548)
5. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
5.1 วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ
5.2 วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
5.3 วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน
6. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน หลักสูตรต่อเนื!อง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
6.1 วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
6.2 วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรดุรยิ างคศาสตรบัณฑิต
สถาบันการเรียนรูเ้ พือ! ปวงชน (Learning Institute for Everyone-LIFF)
วิทยาลัยเซาธ์อสี บางกอก (Southeast Bangkok College)

2. วุฒิที!เทียบเท่าอนุปริ ญญา (ใช้สิทธิ สมัครประเภทเทียบโอนหน่ วยกิ ตได้)
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

อนุปริญญาทุกสาขาวิชาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันการศึกษาทัง" ของรัฐและเอกชน
ซึง! ทางการรับรองหลักสูตรการศึกษาแล้ว
อนุปริญญาทุกสาขาวิชาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศทีเ! ชือ! ถือได้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน" สูง (ปวส.) แผนกต่างๆ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยม (ป.ม.)
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน" สูง (ป.กศ. ชัน" สูง)
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยม (วิชาชุด) หรือพิเศษมัธยม (พ.ม.) (พืน" ความรู้ ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3)
ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชัน" สูงปีท!ี 2
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยม การช่าง (ป.ม.ช.)
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยมอาชีวศึกษา
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยมการเรือน
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการปา่ ไม้ (กรณีใช้วฒ
ุ ิ ม.6 สมัครเรียนหลักสูตร 2 ปี)
ประกาศนียบัตรวิชาการชลประทาน
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาครูพยาบาล
ประกาศนียบัตรประโยคครูพเิ ศษมัธยมช่าง (พ.ม.ช.)
ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พืน" ความรูเ้ ดิม ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ปี
จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี"
- วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
- วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
- วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
- วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
- วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา
- วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
- วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ พืน" ความรูเ้ ดิม ม.ศ.5 หลักสูตร 3 1/2 ปี จากสถาบัน
การศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อ (16)
ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พืน" ความรูเ้ ดิม ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 4 ปี จาก
วิทยาลัยพยาบาลวชิรพยาบาล (พ.ศ. 2501-2517) และวิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลกลาง (พ.ศ. 2517-2518)
ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ พืน" ความรูเ้ ดิม ม.ศ.5 หลักสูตร 3 1/2 ปี จาก
วิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลกลาง (พ.ศ. 2517-2520) และวิทยาลัยพยาบาลเกือ" การุณย์ (พ.ศ. 2521-2526)
ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พืน" ความรู้ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 1/2 ปี
จากโรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบก
ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พืน" ความรู้ ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปจั จุบนั ) หลักสูตร
3 1/2 ปี จากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมแพทย์ทหารเรือ
ประกาศนียบัตรช่างตรี กรมโยธาธิการ (พ.ศ. 2492-2520)
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วุฒิที!เทียบเท่าอนุปริ ญญา (ต่อ)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

(29)

(30)

(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

(39)
(40)
(41)

10

ประกาศนียบัตรช่างตรี กรมทีด! นิ
ประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เฉพาะผูม้ พี น"ื ความรูม้ ธั ยมศึกษาตอนปลาย)
ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ จากโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธราณสุข (พนักงานอนามัย) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข
ประกาศนียบัตรชัน" สูงวิชาพยาบาลและอนามัย (ม.ศ.5 + 3 ปี จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)
ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลจิตเวชและผดุงครรภ์ จากวิทยาลัยพยาบาลศรีธญ
ั ญา กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขและหลักสูตรซึง! ผูส้ าํ เร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท!ี 5 (ม.ศ.5) หรือมัธยมศึกษา
ปีท!ี 6 (ม.6) มีระยะศึกษา 2 ปี รวม 7 หลักสูตรคือ
1. หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
2. หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
3. หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. หลักสูตรเจ้าหน้าทีว! ทิ ยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
5. หลักสูตรเจ้าหน้าทีว! ทิ ยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
6. หลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น คณะแพทยศาสตร์
7. หลักสูตรช่างอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากสถาบันการบินพลเรือน
1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบํารุงรักษาอากาศยาน (พ.ศ. 2551)
2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (พ.ศ. 2555)
2.1 วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน
2.2 วิชาเอกเครือ! งวัดประกอบการบิน
3. หลักสูตรวิชาช่างเครือ! งวัดประกอบการบิน (พ.ศ. 2546)
จากโรงเรียนจ่าอากาศ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537)
2. หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศหลักสูตร 2 ปี
3. หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ พ.ศ. 2548 เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารอากาศโยธิน
จากกรมแพทย์ทหารเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น
ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย! วชัน" สูงของสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและ
การท่องเทีย! ว (สวท.)
ประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างทันตกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547
ประกาศนียบัตรเวชระเบียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547
ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวทิ ยาคลินิก) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน" สูงเวชกิจฉุกเฉิน โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษากรมแพทย์ทหารเรือ
จากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (หลักสูตรนักเรียนจ่า) (พ.ศ. 2559)
1. ประเภทวิชาเดินเรือ สาขาทหารสามัญและทหารการปืน
2. ประเภทวิชารักษาความปลอยภัยและความมันคงทางทะเล
!
2.1 สาขาทหารการปืนต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝงั !
2.2 สาขาทหารสารวัตร
3. ประเภทวิชาช่างเทคนิค
3.1 สาขาทหารสรรพาวุธ
3.2 สาขาทหารเครือ! งกลเรือ
3.3 สาขาทหารเครือ! งกลช่างเครือ! งบินเครือ! งยนต์อากาศยาน
3.4 สาขาทหารเครือ! งกลช่างเครือ! งบินเอวิโอนิกส์
3.5 สาขาทหารเครือ! งกลช่างเครือ! งบินลําตัวและนิวดรอลิกส์
4. ประเภทวิชาบริหารการเงินและการบัญชี สาขาทหารการเงิน
โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ (พ.ศ. 2559)
หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง ประเภทวิชาการบริหาร สาขาการขนส่งทางทหาร
โรงเรียนปา่ ไม้ กรมปา่ ไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ พ.ศ. 2560
ประเภทวิชาบริหาร สาขาทหารพลาธิการ
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3. วุฒิ หลักสูตรการศึกษาขัน! พืน! ฐานเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือ ประโยคเตรียมอุดมศึกษา (ม.8) และสูงกว่า แต่ตาํ" กว่าอนุปริ ญญา
(1) ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชัน! สูงทุกแผนก
(2) ประกาศนียบัตร ประโยคการเรือนชัน! สูง
(3) ประกาศนียบัตรโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟหลักสูตร 3 ปี ทุกแผนก
(4) ประกาศนียบัตรโรงเรียนเตรียมทหาร หลักสูตร 2 ปี
(5) ประกาศนียบัตรจ่าอากาศ (ช่างเครือ" งชัน! หนึ"ง) หลักสูตร 3 ปี (พ.ศ. 2496-2507)
(6) ประกาศนียบัตร เตรียมปีท"ี 2 แผนกต่างๆ ดังนี!
- เตรียมปริญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เตรียมปีท"ี 2 จากโรงเรียนเตรียมนายเรือ
- เตรียมปีท"ี 2 จากโรงเรียนเตรียมนายร้อย
- เตรียมปีท"ี 2 จากโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เตรียมปริญญาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
(7) ประกาศนียบัตรประโยคศิลปศึกษาชัน! กลาง หรือ ชัน! ปีท"ี 3 จากโรงเรียนช่างศิลป กรมศิลปากร
(8) ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชัน! กลางปีท"ี 3
(9) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ม.8 วิสามัญ) แผนกต่างๆ ดังนี!
- แผนกพณิชยการ - แผนกการเรือน
- แผนกช่างกล - แผนกภาษา - แผนกช่างสตรี
(10) ประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร หลักสูตร 3 ปี
(11) ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลหลักสูตร 3,4 ปี (และมีพน!ื ความรู้ ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3) จาก โรงเรียนพยาบาล
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(12) วุฒเิ ดิม ม.6 (เดิม) + ประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ์ (3 ปี) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(13) ประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนก
(14) ประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (หลักสูตร 3 ปี)
(15) ประกาศนียบัตรวิชาสือ" สารประเภทอีเลคโทรนิคส์ (หลักสูตร 3 ปี)
(16) ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พ.กศ.) และมีพน!ื ฐานความรู้ ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3
(17) ประกาศนียบัตรประโยคครูพเิ ศษประถม (พ.ป.) และมีพน!ื ฐานความรู้ ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3
(18) ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยมกสิกรรม (เกณฑ์อนุมตั ิ ก.ร.พ.เดิม)
(19) ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมสามัญ (ตัวประโยคตัง! แต่ พ.ศ. 2472 เป็ นต้นมา)
(20) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
(21) ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ปปช.)
(22) ประกาศนียบัตรประโยคครูการเรือน
(23) ประกาศนียบัตรประโยคครูอนุบาล (ประกาศนียบัตรครูอนุบาลใหม่) หลักสูตร 3 ปี
(24) ประกาศนียบัตรพลศึกษาโท (ตามหลักสูตร พ.ศ. 2493)
(25) ประโยคครูประถมเกษตรกรรม (ป.ป.ก.)
(26) ประกาศนียบัตร International Baccalaureate หลักสูตร 2 ปี
(27) ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมกสิกรรม (ตัวประโยค)
(28) ประกาศนียบัตรของโรงเรียนจ่าอากาศ เหล่าช่างอากาศ หลักสูตร 3 ปี (พ.ศ. 2496-2507)
(29) ประกาศนียบัตรนักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์ของโรงเรียนจ่าพยาบาล พืน! ความรู้ ม.6 (เดิม)
หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ปี
(30) ประกาศนียบัตรของโรงเรียนจ่าอากาศเหล่าสือ" สาร พืน! ความรู้ ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ปี
(พ.ศ. 2483-2492 และ พ.ศ. 2498-2506)
(31) เปรียญธรรม 3 ประโยค (ป.ธ.3) เเผนกบาลีสนามหลวง
(32) เปรียญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ.6)
(33) เปรียญธรรม 5 ประโยค (ป.ธ.5) และประสบการณ์ในการสอนวิชาปริยตั ธิ รรม แผนกธรรมหรือ แผนกบาลี
หรือในโรงเรียน พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเวลาสอน ไม่น้อยกว่า 300 ชัวโมง
"
โดยให้กรมการศาสนาเป็ นผูร้ บั รองประสบการณ์และกรมวิชาการเป็ นผูอ้ อกใบเทียบความรูใ้ ห้
(34) ประกาศนียบัตร มัชฌิมาอภิธรรมมิกะเอก
(35) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ พ.ศ. 2539 ยกเว้น หลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ระดับต้น (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2537 เทียบความรูเ้ ท่ากับอนุปริญญา และหลักสูตร ปี 2545
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วุฒิที!เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)
(36) หลักสูตรจากสถาบันการบินพลเรือน
1. หลักสูตรวิชาเครือ! งวัดประกอบการบิน
2. หลักสูตรวิชาช่างบํารุงรักษาเครือ! งสือ! สารการบิน
3. หลักสูตรวิชาช่างบํารุงรักษาอากาศยาน
(37) หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สาขาเซลล์วทิ ยา
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชระเบียน (เวชสถิต)ิ
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรรังสีการแพทย์
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิคลีนิก
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
6. หลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
7. หลักสูตรประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษา (เวชสาธิต)
8. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวทิ ยา
(38) ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จากวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้
(39) หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศหลักสูตร 1 ปี
(40) หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ (รับผูจ้ บ ม.ศ.5 หรือ ม.6 ปจั จุบนั เข้าศึกษาหลักสูตร 2 ปี)
(41) หลักสูตรการดุรยิ างค์ตอนปลาย พ.ศ. 2537 จาก ร.ร.ดุรยิ างค์ กองดุรยิ างค์ทหารเรือ
(42) หลักสูตรการดุรยิ างค์ตอนปลาย ชัน" ปีท!ี 6 จาก ร.ร.ดุรยิ างค์ กองดุรยิ างค์ทหารเรือ
(43) หลักสูตรนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ. 2536
(44) โรงเรียนสมาคมไทย - ญีป! นุ่ จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(45) โรงเรียนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หลักสูตรนักเรียนจ่า
(46) โรงเรียนจ่าอากาศ พ.ศ. 2548 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2. สาขาวิชาอากาศยาน
(47) วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
(48) ประกาศเทียบวุฒกิ ารศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยได้รบั ประกาศนียบัตร
Mississippi High School Equivalency Diploma ดําเนินการในนามของ Mississippi Commuity College
Board, Mississippi State Board of Education และใบแสดงผลการสอบผ่าน (Official GED Transcript)
(49) ประกาศเทียบวุฒกิ ารศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยได้รบั
ประกาศนียบัตร Maine High School Equivalency Diploma ดําเนินการในนามของ Maine Department of
Education และใบเเสดงผลการสอบผ่าน (Official Transcript of GED Test)
(50) ประกาศเทียบวุฒกิ ารศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยได้รบั ประกาศนียบัตร
High School Equivalency Credential ดําเนินการในนามของ Government of the District of Columbia
Office of the State Superintendent of Education และใบเเสดงผลการสอบผ่าน (Official GED Transcript)
(51) วุฒจิ ากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
1. โรงเรียนร่วมฤดีวเิ ทศศึกษา
2. โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ
(Ruamrudee International School)
(International School Bangkok)
3. โรงเรียนบางกอกพัฒนา
4. โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
(Bangkok Patana School)
(Chiangmai International School)
5. โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
6. โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น
(Ekamai International School)
(Saint John’s International School)
7. โรงเรียนนานาชาตินิสท์
8. โรงเรียนประชาคมนานาชาติ
(Nist International School)
(International Community School)
(โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย เดิม)
10. โรงเรียนนานาชาติไทย - อเมริกนั
9. โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก
(Thai - American International School)
(International School Eastern Seaboard)
12. โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน
(Thai-Chainese International School)
11. โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟน่ (เขาใหญ่)
(St.Stephen’s International School) (Khao Yai) (โรงเรียนนานาชาติจกั วาล เดิม)
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13. โรงเรียนนานาชาติดลั ลิช
(Dulwich International School)
15. โรงเรียนนานาชาตินีวา
(Niva International School)
17. โรงเรียนนานาชาติเเอ๊ดเวนต์รามคําแหง
(Ramkhamhaeng Advent International School)
19. โรงเรียนนานาชาติควิ .เอส.ไอ ภูเก็ต
(Q.S.I International School of Phuket)
21. โรงเรียนพระมหาไถ่วเิ ทศศึกษา
(Redeemer International School)
23. โรงเรียนนานาชาติลานนา
(Lanna International School)
25. โรงเรียนดิอเมริกนั สคูลออฟเเบงค๊อก
(The American School of Bangkok)
(โรงเรียนนานาชาติดษิ ยะคริน เดิม)
27. โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน
(Concordian International School)
29. โรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ
!
กรุงเทพ
(Lycee Francais International de Bangkok)
31. โรงเรียนนานาชาติทรีนิต"ี
(Trinity International School)
33. โรงเรียนนานาชาติรเี จ้นท์ พัทยา
(Regents International School Pattaya)
(โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ เดิม)
(โรงเรียนนานาชาติรวมบัณฑิต เดิม)
35. โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์
อินเตอร์แนชชันแนล
!
สคูล
(Prem Tinsulanonda International School)
37. โรงเรียนนานาชาติแพน-เอเชีย
(Pan-Asia International School)
39. โรงเรียนนานาชาติเซนต์เเอนดรูวส์ กรุงเทพฯ
(St. Andrews International School Bangkok)
41. โรงเรียนอินเตอร์เนชันเเนลเกวลี
!
(หทัยราษฎร์)
(Kevalee International School)
43. โรงเรียนนานาชาติโจซูอกิ นั กรุงเทพฯ
(Josuikan Bangkok International School)
45. โรงเรียนนานาชาติเเอ๊ดเวนตีส กรุงเทพ
(Bangkok Adventist International School)
47. โรงเรียนนานาชาติพระคุณกรุงเทพ
(Bangkok Grace International School)
49. โรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ
(Korean International School of Bangkok)
51. โรงเรียนนานาชาติเเคลิฟอร์เนีย เพรพ
(Califonia Prep. International School)
53. โรงเรียนนานาชาติเเองโกสสิงคโปร์
(Anglo Singapore International School)

14. โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ
(Nakorn Payap International School)
16. โรงเรียนนานาชาติสาทรใหม่
(New Sathorn International School)
18. โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น เเมรี
(Saint John Mary International School)
20. โรงเรียนนานาชาติสยาม
(Siam International School)
22. โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส
(KIS International School)
24. โรงเรียนานาชาติอเมริกนั แปซิฟิก
(American Pacific International School)
(โรงเรียนนานาชาติเอกปญั ญา เดิม)
26. โรงเรียนนานาชาติเกรซ
(Grace International School)
28. โรงเรียนประชาคมนานาชาติบางนา
(International Community School Bangna)
30. โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ
(Bangkok Christian International School)
(โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ เดิม)
32. โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่
(Christian German Chiengmai School)
34. โรงเรียนนานาชาติบริตชิ ภูเก็ต
(British International school, Phuket)
36. โรงเรียนนานาชาติโมเดิรน์ กรุงเทพฯ
(Modern International School, Bangkok)
38. โรงเรียนบางกอกเเอ๊ดเวนต์
(ฺBangkok Advant School)
40. โรงเรียนนานาชาติบริตชิ โคลัมเบีย
(ฺBritish Columbia International School)
42. โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส-ออนนุช
(Wells International School On Nut Campus)
44. โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟน่ ส์
(St. Stephen’s International School)
46. โรงเรียนนานาชาติเเอ๊ดเวนตีสมิชชัน!
(Adventist International Mission School)
48. โรงเรียนนานาชาติ กีรพัฒน์
(Keerapat International School)
50. โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์-กรุงเทพ
(The Regent’s School Bangkok)
52. โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย
(Chiang Rai International Christian School)
54. โรงเรียนนานชาติฮาร์โรว์
(Harrow International School, Bangkok)
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55. โรงเรียนอาร์บสิ รัศมีนานาชาติ
56. โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
(RBIS Rasami British Internaltional School)
(Shrewsbury International School Bangkok)
57. โรงเรียนนานาชาติบางกอกฟรีแพราธอรี เเอนด์ เซ็กเคินเดอรี 58. โรงเรียนนานาชาติสงิ คโปร์ - กรุงเทพฯ
(Bangkok International preparatory and secondary)
(Singapore International School of Bangkok)
59. โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์
60. โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ
(Chater International School)
(Bromsgrove International School)
61. โรงเรียนนานาชาติเซนต์เเอนดรูส์
62. โรงเรียนนานาชาติเบิรค์ ลีย์
(St.Andrews International School Bangna)
(Berkeley International School)
63. โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้น-พระราม 9
64. โรงเรียนนานาชาติเซนต์เเอนดรูวส์ กรีนวันเลย์
(The Regent’s International School Rama9)
(St.Andrews International School Green Valley)
65. โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง
66. โรงเรียนนานาชาติเชียงราย
(Garden International School)
(Chiangrai International School)
67. โรงเรียนนานาชาติ U W C
68. โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท
(U W C International School)
(Headstart International School)
69. โรงเรียนนานาชาติเเอสคอต
70. โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
(Ascot International School)
(Mahidol University International Demonstration School)
71. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อนิ เตอร์เนชันเเนล
!
(Varee Chiangmai International School)
หมายเหตุ : นอกจากคุณวุฒโิ รงเรียนนานาชาติทก!ี ล่าวมาเเล้ว ต้องมีใบรับรองการเปิดหลักสูตรการสอน และใบเทียบ
ระดับความรูข้ องสถานศึกษานัน" ๆ จากกระทรวงศึกษาธิการมาแสดงในวันสมัครเรียนด้วย
4. วุฒิการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขัน" พืน" ฐาน หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ
ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิ ม)
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

ประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
(ประโยคอาชีวศึกษาชัน" กลาง หลักสูตร 3 ปี)
ประโยคประถมอาชีพช่างเขียน
ประโยคครูจกั สานเอก
ประโยคประถมพณิชยการ
นักธรรมเอก เเผนกธรรมสนามหลวง
เปรียญธรรม 4 ประโยค (ป.ธ.4)
ประโยคมัธยมต้นอาชีพ แผนกช่างตัดเสือ"
เปรียญธรรม 3 ประโยค (ป.ธ.3)
นาฏศิลป์ชนั " ต้น
ประโยคการเรือนชัน" ต้น
ประโยคครูพลศึกษา ตรี โท หรือเอก
ตัวประโยคสําหรับรุน่ ทีก! าํ หนดพืน" ความรูเ้ ดิม
สอบไล่ได้ชนั " มัธยมศึกษาปีท!ี 2 (ม.5 เดิม)

(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

ประโยคครูพลศึกษาเอกตัวประโยคสําหรับรุน่ ทีก! าํ หนดพืน"
ความรูเ้ ดิมสอบไล่ได้ชนั " ประถมศึกษาปีท!ี 7 (ม.3 เดิม)
ประโยคครูมลู สามัญ
(ตัวประโยคตัง" แต่ พ.ศ. 2479 เป็ นต้นมา)
ประโยคครูมลู สามัญ (วิชาชุด) หรือครูพเิ ศษประถม
ประโยคครูพลศึกษาเอก
(เกณฑ์อนุมตั ิ ก.ร.พ.เดิม)
ประโยคครูวาดเขียนเอก (เกณฑ์อนุมตั ิ ก.ร.พ.เดิม)
หลักสูตรนักเรียนพลดุรยิ างค์ทหารบก
โรงเรียนดุรยิ างค์ทหารบก พ.ศ. 2536
ประโยคมัธยมวิสามัญศึกษาตอนปลาย (พ.ศ. 2447 - 2506)
หลักสูตรนักเรียนพลดุรยิ างค์ทหารเรือ
โรงเรียนดุรยิ างค์ทหารเรือ ชัน" ปีท!ี 3

ุ สมบัติเพิ• มเติ มตามที•กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการศึกษาระดับ
กรณี คณ
ุ วุฒิตามข้อ 4 จะต้องมีคณ
ุ วุฒแิ ละคุณสมบัตดิ งั กล่าวจะต้องนําสําเนาวุฒบิ ตั ร 2 ฉบับ พร้อมกับให้นําใบรับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ผูส้ มัครทีใ• ช้คณ
รองการเป็ นข้าราชการหรือการปฏิบตั งิ าน ฉบับจริงพร้อมถ่ายสําเนาอีก 1 ฉบับ ไปยืน• ประกอบกัน ในวันสมัคร และผูร้ บั รอง
ต้องเป็ น ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงทีม• ตี าํ แหน่งระดับหัวหน้ากอง หรือเทียบเท่าขึน• ไป
5. กรณี ชาวต่างประเทศที•ต้องการศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงจะต้องทําการทดสอบภาษาไทย
ก่อนการสมัคร ประมาณ 3 สัปดาห์ ในภาคนัน! ๆ มิฉะนัน• จะไม่มสี ทิ ธิ !สมัครเป็ นนักศึกษาใหม่
ุ ิ ต่างประเทศ และโรงเรียนนานาชาติ
กรณี ใช้วฒ
ุ ิ ต่างประเทศให้ติดต่อเทียบระดับความรู้วฒ
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า สถานที•ติดต่อ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน• พืน• ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-288-5511-6
หน่วยงาน สํานักทดสอบทางการศึกษา โทร. 02-288-5789, 02-288-5790 Fax. 02-282-6837
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*สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ให้เทียบระดับความรู้ ตามหลักเกณฑ์การเทียบระดับความรูว้ ฒ
ุ ิ
การศึกษาต่างประเทศ (ดูรายละเอียด หน้า 166)
2. สายอาชีวศึกษา
สถานที•ติดต่อ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
319 ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2281-5555 Fax. 0-2282-0855
3. ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึน! ไป)
สถานที•ติดต่อ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-610-5200
หน่วยงาน สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาโทร. 02-039-5611-12 Fax. 02-354-5530
4. วุฒกิ ารศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ (ทีย" งั ไม่มใี บรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ)
สถานที•ติดต่อ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-282-1000

ตัวอย่างคํานําหน้ านาม ชื!อยศในการเขียนใบสมัคร (ม.ร.2)
บุคคล
นาย
นาง
น.ส.
ม.ล.
ม.ร.ว.
บาทหลวง
พระภิ กษุ
พระ
พระมหา
สามเณร
พระครู
พระปลัด
พระครูปลัด
พระอธิการ

ตํารวจ
พลฯ
ส.ต.ต.
ส.ต.ท.
ส.ต.อ.
จ.ส.ต.
ด.ต.
ร.ต.ต.
ร.ต.ท.
ร.ต.อ.
พ.ต.ต.
พ.ต.ท.
พ.ต.อ.

ทหารบก
MR.
พลทหาร
MRS.
ส.ต.
MISS.
ส.ท.
M.L.
ส.อ.
M.R.
จ.ส.ต.
REV.
จ.ส.ท.
จ.ส.อ.
ร.ต.
PHRA
ร.ท.
PHRAMAHA
ร.อ.
NOVICE
พ.ต.
PHRAKHRU
พ.ท.
PHRAPALAD
พ.อ.
PHRAKHRUPALAD พล.จัตวา
PHRAATIKARN
พล.ต.
พล.ท.
พล.อ

PVT.
PFC.
CPL.
SGT.
SM.3
SM.2
SM.1
SUB.LT.
LT.
CAPT.
MAJ.
LT.COL.
COL.
BRIG.GEN.
MAJ.GEN.
LT.GEN.
GEN.

POL.CON
POL.L.CPL.
POL.CPL.
POL.SGT.
POL.SGT.MAJ.
POL.SEN.SGT.MAJ.
POL.SUB-LT.
POL.LT.
POL.CAPT.
POL.MAJ.
POL.LT.COL
POL.COL.

ทหารอากาศ
พลทหารอากาศ
จ.อ.ต.
จ.อ.ท.
จ.อ.อ.
พ.อ.ต.
พ.อ.ท.
พ.อ.อ.
ร.ต.
ร.ท.
ร.อ.
น.ต.
น.ท.

ทหารเรือ
พลทหารเรือ
จ.ต.
จ.ท.
จ.อ.
พ.จ.ต.
พ.จ.ท.
พ.จ.อ.
เรือตรี
เรือโท
เรือเอก
นาวาตรี
นาวาโท
นาวาเอก
พล.ร.จ.
พล.ร.ต.
พล.ร.ท.
พล.ร.อ.

SEAMAN
PO 3
PO 2
PO 1
CPO 3
CPO 2
CPO 1
SUB.LT.
LT.JG.
LT.
LCOR.
COR.
CAPT.
COMME.
RADM.
VADM.
ADM.

AMM.
LAC.
CPL.
SGT.
FS 3
FS 2
FS 1
PLT.OFF.
FLG.OFF.
FLT.LT.
SQN.LDR.
WG.CDR.
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ตํารวจ (ต่อ)
พล.ต.ต.
พล.ต.ท.
พล.ต.อ.
ว่าทีร! อ้ ยตรี
พลตํารวจหญิง
ร.ต.ต.หญิง
ร.ต.ท.หญิง
ร.ต.อ.หญิง

ทหารอากาศ (ต่อ)
น.อ.
GP.CAPT.
พล.อ.จ.
AC.
พล.อ.ต.
AVM.
พล.อ.ท
AM.
พล.อ.อ.
ACM.

POL.MAJ.GEN.
POL.LT.GEN.
POL.GEN.
SUB-LT.
POL.CONST.
POL.SUB-LT.
POL.LT.
POL.CAPT.

เทียบ พ.ศ. / ค.ศ.
พ.ศ. / ค.ศ.

พ.ศ. / ค.ศ.

พ.ศ. / ค.ศ.

พ.ศ. / ค.ศ.

พ.ศ. / ค.ศ.

พ.ศ. / ค.ศ.

พ.ศ. / ค.ศ.

2501-1958

2510-1967

2519-1976

2528-1985

2537-1994

2546-2003

2555-2012

2502-1959

2511-1968

2520-1977

2529-1986

2538-1995

2547-2004

2556-2013

2503-1960

2512-1969

2521-1978

2530-1987

2539-1996

2548-2005

2557-2014

2504-1961

2513-1970

2522-1979

2531-1988

2540-1997

2549-2006

2558-2015

2505-1962

2514-1971

2523-1980

2532-1989

2541-1998

2550-2007

2559-2016

2506-1963

2515-1972

2524-1981

2533-1990

2542-1999

2551-2008

2560-2017

2507-1964

2516-1973

2525-1982

2534-1991

2543-2000

2552-2009

2561-2018

2508-1965

2517-1974

2526-1983

2535-1992

2544-2001

2553-2010

2562-2019

2509-1966

2518-1975

2527-1984

2536-1993

2545-2002

2554-2011

2563-2020

CODE ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคที!ใช้กรอกในใบสมัคร บัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่
และแบบลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยกําหนดศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค 39 จังหวัด (41 ศูนย์สอบ) โดยกําหนด CODE ดังนี"
CODE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

16

CODE
CODE
ศูนย์สอบ
ศูนย์สอบ
ศูนย์สอบ
ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่
15 ศูนย์สอบจังหวัดจันทบุรี
29 ศูนย์สอบจังหวัดหนองบัวลําภู
ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย
16 ศูนย์สอบจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 30 ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม
ศูนย์สอบจังหวัดแพร่
17 ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31 ศูนย์สอบทุง่ สง
ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก
18 ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช 32 ศูนย์สอบจังหวัดชัยภูม ิ
ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์
19 ศูนย์สอบจังหวัดตรัง
33 ศูนย์สอบจังหวัดสกลนคร
ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี
20 ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา
34 ศูนย์สอบจังหวัดบุรรี มั ย์
ศูนย์สอบจังหวัดนครพนม
21 ศูนย์สอบจังหวัดเพชรบูรณ์
35 ศูนย์สอบจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น
22 ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี
36 ศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี
ศูนย์สอบจังหวัดสุรนิ ทร์
23 ศูนย์สอบจังหวัดอุทยั ธานี
37 ศูนย์สอบจังหวัดน่าน
ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา 24 ศูนย์สอบจังหวัดอํานาจเจริญ
38 ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนย์สอบจังหวัดร้อยเอ็ด
25 ศูนย์สอบจังหวัดชุมพร
39 ศูนย์สอบจังหวัดพังงา
ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี 26 ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย
40 ศูนย์สอบจังหวัดเลย
ศูนย์สอบจังหวัดสุพรรณบุรี
27 ศูนย์สอบจังหวัดศรีสะเกษ
41 ศูนย์สอบหาดใหญ่
ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี
28 ศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี
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CODE รหัสสาขาวิ ชาคณะต่าง ๆ เขียนลงในใบสมัคร (ม.ร.2)
คณะ

code

สาขาวิ ชา

นิตศิ าสตร์

0100

สาขาวิชานิตศิ าสตร์

บริหารธุรกิจ

0201

สาขาวิชาการจัดการ

รัฐศาสตร์

0601

กลุม่ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ

สือ! สารมวลชน

5400

สาขาสือ! สารมวลชน

PRE - DEGREE

9000

รายกระบวนวิชา

การเขียน ชื!อตัว ชื!อสกุล เป็ นภาษาอังกฤษ
ตาราง-เสียงสระ,พยัญชนะ
พยัญชนะภาษาไทย พยัญชนะตัวต้น
พยัญชนะตัวสะกด สระภาษาไทย
ก
K- กา=ka
-K นก=nok
อะ ั(อะลดรูป)
ขฃคฅฆ
KH- ขอ=kho
-K สุข=suk
อา
ฆ้อง=khong
เมฆ=mek
รร (มีตวั สะกด)
ง
NG- งาม=ngam
-NG สงฆ์=song
รร (ไม่มตี วั สะกด)
จฉชฌ
CH- จิต=chit
-T อํานาจ=amnat อํา
ชิน=chin
คช=kot
อิ อี
เณอ=choe
อึ อื
ซ ทร(เสียงซ)
S- ซา=sa
-T ก๊าซ=kat
อุ อู
ทราย=sai
เอะ เอ
ศษส
S- ศาล=san
-T กฤษณ์=krit
แอะ แอ
ทศ=thot
โอะ โอ เอาะ ออ
รส=rot
ญ
Y- ญาติ=yat
เออะ เออ
-N ชาญ=chan
ฎ ฑ(เสียงด) ด
D- ด้าย=dai
เอียะ เอีย
-T กฎ=kot
ฑิต=dit
เกิด=koet
อะ เอือ
ฏต
T- ปฏิมา=patima -T ปรากฏ=prakot เอื
อั
ว
ะ อัว
ฐฑฒถทธ
TH- ฐาน,ถ่าน=than -T รัฐ=rat
ใอ
ไอ อัย ไอย
ฑล=thon
บท=bot
อาย
เฒ่า=thao
ธ=awut
เอา อาว
ณน
N- ประณีต=pranit -N อาวุ
ปราณ=pran
อุย
น้อย=noi
จน=chon
บ
B- ใบ=bai
โอย ออย
-P กาบ=kap
ป
P- ไป=pai
เอย
-P บาป=bap
ผพภ
PH- ผา=pha
เอือย
พงศ์=phong -P ลัพธ์=lap
อวย
ลาภ=lap
สําเภา=samอิว
ฝฟ
F- phao
เอ็ว เอว
-P
เสิ
ร
ฟ
์
=soep
ฝ้าย=fai
แอ็ว แอว
ม
M- ฟ้า=fa
-M นาม=nam
เอียว
ย
Y- มาตร=mat
ฤ ฤๅ
ร
R- ยาย=yai
ลฬ
L- รักษา=raksa -N พร=phon
ฤ
-N มาลย์=marn ฤ
ลาน=lan
กาฬ=kan
ว
W- กีฬา=kila
ฦ ฦๅ
หฮ
H- วาย=wai
หา=ha

เสียงสระเทียบเท่า
a
วัน=wan
a
ราม=ram
an วรรณ=wan
am สวรรค์=sawan
i
รํา=ram
ue มิ=mi
u
นึก=nuek
e
หรู=ru
ae เส็ง=seng
o
แสง=saeng
oe ลม,ลอม=lom
ia
เหลิง=loeng
uea เลียน=lian
ua เลือก=lueak
ua รวม=ruam
ai
วัย=wai
ai
ชาย=chai
ao เมา=mao
ui
ลุย=lui
oi
โรย=roi
oei เลย=loei
ueai เลือ" ย=lueai
uai มวย=muai
io
ลิว! =lio
eo เลว=leo
aeo แมว=maeo
iao เลีย" ว=liao
rue ฤษี=ruesi
ri
ฤทธิ #=rit
roe ฤกษ์=roek
lue ฦๅสาย=luesai
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อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงการศึกษา
สําหรับผูส้ มัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิ ชา สมัครสอบส่วนภูมิภาค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
* 7.

ค่าลงทะเบียนเรียนเป็ นรายหน่วยกิตๆ ละ
ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็ นนักศึกษา
ค่าขึน! ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ค่าบริการข้อมูลสารสนเทศ ภาคละ
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ

50.- บาท
100.- บาท
800.- บาท
400.- บาท
100.- บาท
300.- บาท
60.- บาท

วิ ธีคาํ นวณค่าธรรมเนี ยมพิ เศษสําหรับผูส้ มัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิ ชา
(สมัครสอบส่วนภูมิภาค)
ตาราง ค่าธรรมเนียมการสอบ
ตัวอย่าง
ผูส้ มัครลงทะเบียน 18 Cr. จํานวน 7 กระบวนวิ ชา
ต้องชําระเงิน ดังนี!
1. ค่าธรรมเนียมปกติ
2,600.- บาท
2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ
420.- บาท
รวมค่าธรรมเนียม
3,020.- บาท

จํานวน
กระบวนวิ ชา
1
2
3
4
5
6
7
8

ค่าธรรมเนี ยมพิ เศษ*
(บาท)
60.120.180.240.300.360.420.480.-

* ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ 60.- บาท
* ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าบริการสือ" การสอนฯ
ั ! "อกับสํานักพิ มพ์ ม.รามคําแหง
หมายเหตุ : ค่าบริการสื!อการสอนรวมค่าสื!อสาร ให้นักศึกษาชําระตามที!สงซื
พร้อมค่าจัดส่งจริ ง ได้ที! www.rupress.ru.ac.th
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ตาราง การชําระค่าธรรมเนี ยม
ผูเ้ ข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชา
ก. ตัวอย่างกรณี ลงทะเบียนเรียนตามแผนกําหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1
นิตศิ าสตร์
บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร์
สือ" สารมวลชน

6
8
5
6

วิชา
วิชา
วิชา
วิชา

17 CR.
21 CR.
15 CR.
16 CR.

=
=
=
=

2,910
3,230
2,750
2,860

บาท
บาท
บาท
บาท

ข. กรณี ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิ ชาไม่ตรงหรือไม่ครบตามแผนกําหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1
ตารางแสดงจํานวนเงินรวมค่าธรรมเนียมทัง! หมด (ค่าหน่วยกิต, ค่าสอบ)
จํานวนกระบวนวิ ชา
จํานวน
หน่ วยกิ ต
1
2
3
4
5
6
7
8
1

1,810

2

1,860

3

1,910

1,970

4

2,020

5

2,070

2,130

6

2,120

2,180

7

2,230

2,290

8

2,280

2,340

9

2,330

2,390

10

2,440

2,500

11

2,490

2,550

12

2,540

2,600

13

2,650

2,710

14

2,700

2,760

15

2,750

2,810

2,870

16

2,860

2,920

17

2,910

2,970

18

2,960

3,020

19

3,010

3,070

20

3,060

3,120

3,180

21

3,110

3,170

3,230

22

3,160

3,220

3,280
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ตาราง การชําระค่าธรรมเนี ยมระดับ ปริญญาตรี
(ไม่รวมค่าเทียบโอนหน่ วยกิต)
ก. สูตรสําเร็จกรณี ลงทะเบียนเรียนครบตามแผนกําหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1
นิตศิ าสตร์
บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร์
สือ" สารมวลชน

6
8
5
6

วิชา
วิชา
วิชา
วิชา

17 CR.
21 CR.
15 CR.
16 CR.

=
=
=
=

3,610
3,930
3,450
3,560

ข. กรณี ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามแผนกําหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1
ตารางจํานวนเงินรวมค่าธรรมเนียมทัง! หมด (ค่าหน่วยกิต, ค่าสอบ, ค่าสือ" การสอน)
จํานวน
จํานวนกระบวนวิ ชา
หน่ วยกิ ต
1
2
3
4
5
6

20

1

2,510

2

2,560

3

2,610

บาท
บาท
บาท
บาท

7

8

2,670

4

2,720

5

2,770

2,830

6

2,820

2,880

7

2,930

2,990

8

2,980

3,040

9

3,030

3,090

10

3,140

3,200

11

3,190

3,250

12

3,240

3,300

13

3,350

3,410

14

3,400

3,460

15

3,450

3,510

3,570

16

3,560

3,620

17

3,610

3,670

18

3,660

3,720

19

3,710

3,770

20

3,760

3,820

3,880

21

3,810

3,870

3,930

22

3,860

3,920

3,980

ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563

อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงการศึกษา
สําหรับผูส้ มัครระดับปริญญาตรี ที!สมัครสอบส่วนภูมิภาค
1. ค่าลงทะเบียนเรียนเป็ นรายหน่วยกิตๆ ละ
2. ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา
3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็ นนักศึกษา
4. ค่าขึน! ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
5. ค่าบริการข้อมูลสารสนเทศ ภาคละ
6. ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย
* 7. ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ
8. ค่าธรรมเนียมโอนหน่วยกิต
8.1 หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกกรณีหน่วยกิตละ
8.2 หน่วยกิตอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึน! ไปจากสถาบันอื"น หน่วยกิตละ

50.- บาท
100.- บาท
900.- บาท
700.- บาท
100.- บาท
600.- บาท
60.- บาท
50.- บาท
100.- บาท

วิ ธีคาํ นวณค่าธรรมเนี ยมพิ เศษสําหรับผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาตรี
สมัครสอบส่วนภูมิภาค
ตาราง ค่าธรรมเนียมการสอบ
ตัวอย่าง
ผูส้ มัครลงทะเบียน 18 Cr. จํานวน 7 กระบวนวิ ชา
ต้องชําระเงิน ดังนี!
1. ค่าธรรมเนียมปกติ
3,300.- บาท
2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ
420.- บาท
รวม ค่าธรรมเนียม
3,720.- บาท

จํานวน
กระบวนวิ ชา
1
2
3
4
5
6
7
8

ค่าธรรมเนี ยมการสอบ
(บาท)
60.120.180.240.300.360.420.480.-

กรณี เทียบโอนหน่ วยกิ ต
ถ้ายังไม่ชาํ ระค่าเทียบโอนทัง! หมด
ให้ชาํ ระค่าเทียบโอน (ฐานข้อมูล) จํานวน 100.- บาท
และให้ชาํ ระส่วนทีเ" หลือภายใน 1 ปี นับจากวันทีส" มัคร
(เขียนแบบลงทะเบียนเรียน หน้า 26 ข้อ 6
* ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ 60.- บาท
จํานวน 100.- บาท รวมเงินเพิม" 100.- บาท)
* ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าบริการสือ" การสอนฯ
ั ! "อกับสํานักพิ มพ์ ม.รามคําแหง
หมายเหตุ : ค่าบริการสื!อการสอนรวมค่าสื!อสาร ให้นักศึกษาชําระตามที!สงซื
พร้อมค่าจัดส่งจริ ง ได้ที! www.rupress.ru.ac.th

ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563

21

ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
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ตัวอย่าง ธนาณัติค่าสมัคร (ธน.31 สีฟ้าอ่อน)
ที!ทาํ การไปรษณี ยจ์ ะออกเอกสารนี" ให้ 2 ฉบับเมื!อท่านซื"อธนาณัติ ให้ส่งฉบับที! 1 พร้อมใบสมัครห้าม
แยกส่ง ฉบับที! 2 (สีเขียว)สําหรับผูฝ้ ากเงิ นเก็บไว้เป็ นหลักฐานการส่งเงิ น

ตัวอย่างการจ่าหน้ าซองจดหมาย
(สําหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ย)์
(ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่ วยกิต)
(จํานวน 1 ซอง)
ชื!อและที!อยู่ผฝู้ าก
หน่วยรับสมัครส่วนภูมภิ าค
ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ. รามคําแหง
กรุงเทพฯ 1 0 2 4

1

ชื!อและที!อยู่ผรู้ บั
คุณราม มานะเรียน
51 หมู่ที! 9
ต. ท่าขนุน
อ. เชียรใหญ่
จ. นครศรีธรรมราช
รหัส 8 0 1

ติดแสตมป์
3 บาท

9 0

เขียนจ่าหน้า ชือ! - ทีอ! ยูข่ องผูส้ มัครบนซองจดหมายติ ดแสตมป์ 3 บาท จํานวน 2 ซอง ตามตัวอย่าง
(ผูส้ มัครจัดหาเอง) เฉพาะผูส้ มัครทางไปรษณียท์ ไ!ี ม่ใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิตเท่านัน"
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แถบรหัสกระบวนวิชาตามโปรแกรมการศึกษา ภาค 1 ปี การศึกษา 2563
สําหรับนักศึกษาสมัครใหม่ส่วนภูมิภาค
สําหรับเจ้าหน้าที! B..................C..................

รหัสศูนย์สอบ
จังหวัด...........................................
คํานําหน้า ชือ! – สกุล............................................................ รหัสประจําตัว
(เขียนตัวบรรจง)

ติดสติ๊กเกอรรหัสประจําตัว

วัน เดือน ปีเกิด......../................/........... เลขประจําตัวประชาชน
กระบวนวิ ชาที!ลงทะเบียนเรียน เลือกกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะทีเ! ข้าศึกษา และทําเครือ! งหมาย
วงกลมล้อมรอบเลขหน้ากระบวนวิชาทีต! อ้ งการลงทะเบียนเรียน
1.

2.

ACC1101
.......3......หน่วยกิต
4.

3.

ECO1003

ECO1121

.......3......หน่วยกิต

.......3......หน่วยกิต

5.

ENG1001

GAS2802

.......3......หน่วยกิต
7.

6.

HPR1001

.......2......หน่วยกิต
8.

.......1......หน่วยกิต
9.

LAW1101

LAW1106

LAW2106

.......2......หน่วยกิต

.......3......หน่วยกิต

.......3......หน่วยกิต

10.

11.

LIS1001
.......2......หน่วยกิต
13.

12.

MTH1003

PHI1003

.......3......หน่วยกิต

.......3......หน่วยกิต

14.

15.

POL1101

POL2106

.......3......หน่วยกิต

.......3......หน่วยกิต

16.

PSY1001
.......3......หน่วยกิต

17.

SOC1003
.......3......หน่วยกิต

THA1001
.......3......หน่วยกิต
รวม....................วิ ชา....................หน่ วยกิ ต
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อัตราคาธรรมเนียมการสมัครเขาเปนนักศึกษาใหมและคาลงทะเบียนเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คาธรรมเนียมแรกเขาเปนนักศึกษา
คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา
คาบัตรประจําตัวนักศึกษา
คาบํารุงมหาวิทยาลัย
คาบริการขอมูลสารสนเทศ ภาคละ
คาเทียบโอนหนวยกิต
(เทียบโอน ฯ สมัครที่สาขาวิทยบริการ ฯ เทานั้น)
7. คาลงทะเบียนเรียน........................หนวยกิต × 50
8. คาธรรมเนียมการสอบ...........................วิชา × 60

ปริญญาตรี
900 บาท
700 บาท
100 บาท
600 บาท
100 บาท
=...............บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

Pre-degree
800 บาท
400 บาท
100 บาท
300 บาท
100 บาท

= ............................................ บาท
= ............................................ บาท
=

บาท

สั่งจายเปนไปรษณียธนาณัติ
รหัสไปรษณียตนทางของธนาณัติ
เลขที่ธนาณัติ
ที่อยูปจจุบัน สําหรับมหาวิทยาลัยสงเอกสารใหนักศึกษา (กรุณาเขียนใหละเอียดและชัดเจน)
ชื่อ – สกุล...................................................................................................................................................................
บานเลขที่...............................หมูที่............................ซอย..........................................................................................
ถนน............................................................................................................................................................................
ตําบล.........................................................................อําเภอ.......................................................................................
จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย.............................................................................
หมายเลขโทรศัพทบาน..............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ..........................................................
E-MAIL.......................................................................................................................................................................
แบบลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาสมัครใหมสวนภูมิภาค
กรณีผูสมัครที่เลือกลงวิชานอกโปรแกรม ภาค 1 ปการศึกษา 2563
กระบวนวิชา

หนวย

กระบวนวิชา

หนวย

รวม..............................วิชา..............................หนวยกิต
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ด้านหลัง

ตัวอย่างการระบายระเบียนประวัตินักศึกษา
ด้านหน้ า
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สถานที!รบั บัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2563
CODE

ชื!อศูนย์สอบ

ชื!อสาขา

ที!อยู่ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB)

รหัสสาขา
SCB

หมายเลข
โทรศัพท์

01

เชียงใหม่

ถนนโชตนา

88/1 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50000

0714

0-5321-0955
0-5321-2577

02

เชียงราย

บ้านดู่

164/2-3 หมูท่ !ี 4 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 57100

0677

0-5370-3167
0-5370-3163-4

03

แพร่

แพร่

132/12 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

0518

0-5452-1868
0-5452-2782

04

พิษณุโลก

พิษณุโลก

1/14 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000

0569

0-5524-3715
0-5524-2147

05

นครสวรรค์

นครสวรรค์

650 ถ.โกสีย์ ต.ปากนํ"าโพ อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000

0506

0-5622-7424
0-5622-9529

06

อุดรธานี

โนนสะอาด

285 หมูท่ !ี 2 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด
จ.อุดรธานี 41240

0646

0-4239-1023
0-4239-1031

07

นครพนม

ธาตุพนม

359 หมูท่ !ี 10 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม 48110

0752

0-4252-5790
0-4252-5793

08

ขอนแก่น

บ้านไผ่

949/4 หมูท่ !ี 2 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 40110

0749

0-4332-9790-1
0-4332-9784

09

สุรนิ ทร์

เทสโก้ โลตัส สุรนิ ทร์ 101 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สุรนิ ทร์พลาซ่า ชันที
" !1
พลาซ่า
ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรนิ ทร์ จ.สุรนิ ทร์ 32000

0899

0-4453-8501
0-4453-8508

10

นครราชสีมา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี

111 อาคารสุรพัฒน์ 1 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

0707

0-4421-6626
0-4421-6625

11

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

192 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด 45000

0562

0-4351-3046
0-4351-5284

12

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

364 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000

0530

0-4524-1764
0-4524-1765

13

สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

196 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพีเ! ลีย" ง
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

0591

0-3552-1041
0-3552-3393

14

ราชบุรี

ราชบุรี

207/12-15 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี
จ.ราชบุรี 70000

0571

0-3231-5488
0-3232-1072

15

จันทบุรี

จันทบุรี

155 ถ.เทศบาล 2 ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี
จ.จันทบุรี 22000

0514

0-3932-2035
0-3932-1143

16

ประจวบคีรขี นั ธ์

ประจวบคีรขี นั ธ์

43/1 ถ.สละชีพ อ.เมืองประจวบคีรขี นั ธ์
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77000

0699

0-3255-0930
0-3260-2183

17

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

103/1-3 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0552

0-7721-0532
0-7728-2243

18

นครศรีธรรมราช

สีแ! ยกหัวถนน

72 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0750

0-7532-4695
0-7532-4694

19

ตรัง

ตรัง

106 ถ.กันตัง ต.ทับเทีย! ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

0512

0-7521-8531-2

20

สงขลา

หาดใหญ่ใน

1097 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110

0590

0-7442-3850
0-7425-7540-6
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CODE

ชื!อศูนย์สอบ

ชื!อสาขา

ที!อยู่ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB)

รหัสสาขา
SCB

หมายเลข
โทรศัพท์

21

เพชรบูรณ์

หล่มสัก

8 ถ.สามัคคีชยั ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
67110

0555

0-5670-1316
0-5670-1019

22

ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

98,100,102,104 ถ.ราษฎรดําริ ต.หน้าเมือง
อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

0588

0-3721-1630
0-3721-1631

23

อุทยั ธานี

อุทยั ธานี

503-505 ถ.ศรีอุทยั ต.อุทยั ใหม่ อ.เมืองอุทยั ธานี
จ.อุทยั ธานี 61000

0558

0-5651-1883
0-5651-2414

24

อํานาจเจริญ

อํานาจเจริญ

511 หมูท่ !ี 9 ถ.ชยางกูร อ.เมืองอํานาจเจริญ
จ.อํานาจเจริญ 37000

0520

0-4551-1772
0-4551-1774

25

ชุมพร

ชุมพร

80/2 ถ.ประชาอุทศิ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร 86000

0654

0-7750-3069
0-7750-3079

26

สุโขทัย

สุโขทัย

44 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64000

0536

0-5561-1641
0-5561-3033

27

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

980/4 ถ.ขุขนั ธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ 33000

0557

0-4561-1494
0-4561-3351

28

ลพบุรี

วงเวียนสระแก้ว

224/3-4 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

0694

0-3642-0316
0-3642-2645

29

หนองบัวลําภู

หนองบัวลําภู

238-241 ถ.วิรโิ ยธิน ต.หนองบัวลําภู
อ.เมืองหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 39000

0538

0-4231-2157
0-4231-2162

30

นครปฐม

นครปฐม

120/31 ถ.พญาพาน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
73000

0519

0-3425-3963
0-3425-4135

31

ทุง่ สง

สีแ! ยกหัวถนน

72 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0750

0-7532-4695
0-7532-4694

32

ชัยภูม ิ

จัตุรสั

246/1-2 ถ.โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จัตุรสั จ.ชัยภูม ิ
36130

0534

0-4485-1220
0-4485-1222

33

สกลนคร

สกลนคร

0547

0-4273-2786
0-4271-2528

34

บุรรี มั ย์

บุรรี มั ย์

0603

0-4461-2911
0-4461-3651

35

สระแก้ว

สระแก้ว

0738

0-3724-2094
0-3724-1599

36

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

1353/4 ถ.สุขเกษม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
47000
28/30 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรรี มั ย์ จ.บุรรี มั ย์
31000
242 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว
จ.สระแก้ว 27000
274/6 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี 71000

0607

0-3451-3008
0-3451-3307

37

น่าน

น่าน

79/2 ถ.อนันตวรฤทธิเดช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน
จ.น่าน 55000

0732

0-5475-1800
0-5475-1809

38

อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

1/105 ถ.สําราญรืน! ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ 53000

0594

0-5541-3833
0-5541-2002

39

พังงา

โคกกลอย

4/24 หมูท่ !ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกัวทุ
! ง่
จ.พังงา 82140

0788

0-7643-4742
0-7643-4745

40

เลย

เลย

3/8 ถ.ร่วมใจ ต.กุดปอ่ ง อ.เมือง จ.เลย 42000

0648

0-4281-3020-4

41

หาดใหญ่

หาดใหญ่ใน

1097 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110

0590

0-7442-3850
0-7425-7540-6
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูล
หน่ วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

สถานที!

1. ศูนย์โทรศัพท์กลาง

0-2310-8000

2. ฝ่ ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
- รับสมัครส่วนกลาง
- รับสมัครส่วนภูมิภาค
- รับสมัครอิ นเทอร์เน็ต(ส่วนกลาง)

0-2310-8615
สวป. ชัน" 3
0-2310-8624, 0-2310-8000 ต่อ 4834 สวป. ชัน" 3
0-2310-8623
สวป. ชัน" 3

3. หน่ วยแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 0-2310-8614
0-2310-8000 ต่อ 4840, 4841,
4848

ตึก LIB

สวป. ชัน" 4

ข้อมูล

- สอบถามหมายเลขโทรศัพท์สถานทีภ! ายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- กําหนดการรับสมัคร, ตรวจหลักฐานการสมัคร,
ตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษาทีใ! ช้สมัคร

- บริการให้คาํ ปรึกษา แนะแนวการศึกษา
- บริการข้อมูลทางการศึกษา

Email : guidancc_service@ru.ac.th

www.ru.ac.th
www.regis.ru.ac.th

- ระบบอาจารย์ทป!ี รึกษา (นักศึษาปริญญาตรี
สามารถติดต่อขอรับคําปรึกษาด้านเรียน การสอน
กับอาจารย์ทป!ี รึกษาผ่านทาง email โดยตรวจ
สอบรายชือ! และemail อาจารย์ทป!ี รึกษาผ่าน
e-service
- ระบบอาจารย์ทป!ี รึกษา นักศึกษา PRE-DEGREE

Email : s.predree@ru.ac.th
4. ฝ่ ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ
- ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ภูมิภาค)
0-2310-8616
- ลงทะเบียนเรียนส่วนกลาง
0-2310-8611
- หน่ วยจัดสอบ

KLB. ชัน" 1
สวป. ชัน" 6

- กําหนดการและวิธกี ารลงทะเบียนเรียน
- ปญั หาการลงทะเบียนเรียน
- ตารางสอบไล่รายบุคคลประจําภาค,
การย้ายศูนย์สอบ, การสอบซํ"าซ้อน

5. การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน 0-2310-8626
-ตรวจสอบสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

สวป. ชัน" 6

- ย้ายระบบการเรียนการโอนส่วนภูมภิ าคเป็ น
ส่วนกลาง หรือส่วนกลางเป็ นส่วนภูมภิ าค
- ตรวจสอบสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

6. ฝ่ ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
- บัตรประจําตัวนักศึกษา
- เปลี!ยนชื!อ-สกุล คํานําหน้ านาม ยศ
- แก้ไขชื!อ-สกุล, วัน/เดือน/ปี เกิ ด,
การลาออกจากการเป็ นนักศึกษา
- การย้ายคณะ/สาขา

สวป. ชัน" 2
สวป. ชัน" 2
สวป. ชัน" 2
สวป. ชัน" 2

จัดการเกีย! วกับเรือ! งบัตรประจําตัวนักศึกษา
และเปลีย! นชือ! -สกุล คํานําหน้านาม ยศ,
แก้ไขชือ! –สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด, การลาออก
จากการเป็ นนักศึกษา, การย้ายคณะ/สาขา

0-2310-8605
0-2310-8000 ต่อ 4822
0-2310-8606-7
0-2310-8605-6

สวป. ชัน" 2

7. ฝ่ ายประมวลผลการศึกษา
และหนังสือสําคัญ

0-2310-8603

สวป. ชัน" 1

กรณีขอรับบริการทางไปรษณีย์
- ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
- บริการออกใบรับรองการเป็ นนักศึกษา
- ตรวจสอบผลการศึกษา
(ดูรายละเอียดเพิม! เติมได้ท!ี หน้า 102)

8. หน่ วยปริ ญญาบัตรและ
ตรวจสอบวุฒิบตั ร ม.ร.

0-2310-8604
0-2310-8629
0-2310-8000 ต่อ 4818 , 4817

สวป. ชัน" 1

- สอบถามเกีย! วกับปริญญาบัตร, พิธรี บั
พระราชทานปริญญา, ใบรับรองการเป็ น
นักศึกษา, ใบรับรองสภาฯ, ค่าธรรมเนียมแจ้ง
จบล่าช้า (ข้ามภาค)

ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563
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หน่ วยงาน
9. หน่ วยบริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service)

10. เทียบโอนหน่ วยกิ ต - หลักสูตร
- คณะนิ ติศาสตร์
- คณะบริ หารธุรกิ จ
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะสื!อสารมวลชน
11. ข่าวสารมหาวิ ทยาลัย
- สาขาวิ ทยบริ การฯ ภูมิภาค
- สาขาฯ ต่างประเทศ
- สํานักหอสมุดกลาง
- E-learning

หมายเลขโทรศัพท์
0-2310-8890

0-2310-8170, 8174, 8175
0-2310-8224-7 ต่อ 1101
0-2310-8483-9 ต่อ 22 , 23 หรือ
0-2310-8466-7
0-2310-8980

สถานที!
อาคารกงไกรลาส
(KLB ชัน! 1)

ข้อมูล
- บริการสําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน
- บริการถ่ายสําเนาทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา
(ม.ร. 2, วุฒบิ ตั ร, ทะเบียนบ้าน,บัตรประจํา
ตัวประชาชน, ใบเปลีย" นชือ" – สกุล)
เพือ" ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนบริการ
ั บนั
ตัง! เเต่ รหัสประจําตัวนักศึกษา 43 ถึงปจจุ
- บริการตรวจสอบผลการศึกษา (Check
Grade) สําหรับผูท้ ม"ี สี ถานภาพเป็นนักศึกษา
- บริการ Transcript แบบไม่สาํ เร็จการศึกษา
สําหรับผูม้ คั รเข้าเรียนตังแต่
! ปีการศึกษา 2526
ถึง ปจั จุบนั
- บริการออกใบรับรองการเป็ นนักศึกษา
ให้บริการเฉพาะนักศึกษาทีต" ดิ ต่อ
โดยตรงหน้าเคาน์เตอร์

งานบริการการศึกษา -

การเทียบโอนหน่วยกิต
แจ้งจบการศึกษา,
ปญั หาหลักสูตรการศึกษา

www.ru.ac.th
www.ru.ac.th/th//Bachelor/campus
www.ru.ac.th/oase
0-2310-8000 ต่อ 8196-7
www.lib.ru.ac.th
0-2310-8000 ต่อ 8901-2
0-2310-8000 ต่อ 8954

12. สํานักพิ มพ์

www.rupress.ru.ac.th
0-2310-8000 ต่อ 8758-9

อาคารสํานักพิมพ์ - บริการจําหน่ายตําราเรียนและอุปกรณ์
(RPB) ชัน! 3
การศึกษา
- บริการสังซื
" อ! ทางไปรษณียแ์ ละบริการ
อินเทอร์เน็ต
- บริการเช่าชุดครุยปริญญาทุกคณะในราคาถูก

13. สํานักเทคโนโลยีการศึกษา

0-2310-8703,-6

อาคารผาเมือง
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- การบรรยายสรุปทางวิทยุกระจายเสียง
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หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ ในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่ วยกิต (ทุกคณะ)
1. ผูส้ มัครที!มีสิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ต มีดงั นี"
1.1 เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาทีม! วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึน" ไป ได้แก่ ป.กศ.สูง, ปวส. ปวท.
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี
1.2 เป็ นผูท้ เ!ี คยศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้แก่ ผูท้ จ!ี บอนุปริญญา หรือปริญญาตรีแล้ว หรือหมด
สถานภาพการเป็นนักศึกษา เนื!องจากศึกษาครบ 8 ปี หรือขาดการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติโดยไม่ได้ชาํ ระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา หรือลาออกแล้ว หรือเคยศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชา
(Pre-Degree)
1.3 มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเคยศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษามาก่อน และมีความประสงค์จะย้ายโอนมาศึกษาต่อทีม! หาวิทยาลัยรามคําแหง
2. วิ ธีการเทียบโอนหน่ วยกิ ต
2.1 ผูท้ ใ!ี ช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ 1.1 ต้องชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 100 บาท กระบวนวิชาที!
เทียบโอนหน่วยกิตได้จะได้เกรด C+ และรายละเอียดกระบวนวิชาทีเ! ทียบโอนได้ จะเป็ นไปตามเกณฑ์
การเทียบโอนแนบท้ายคณะนัน" ๆ
2.2 ผูท้ ใ!ี ช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ 1.2 ต้องชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท กระบวนวิชาที!
เทียบโอนหน่วยกิตได้จะได้เกรดตามทีไ! ด้ไว้เดิม (P = C+ หรือ G = A) โดยจะต้องส่งใบรับรองผลการศึกษา
(Transcript) ฉบับสมบูรณ์ให้คณะตรวจสอบรายกระบวนวิชาทีเ! ทียบโอนซึง! คณะจะแจ้งผลให้ทราบรายบุคคล
2.3 ผูท้ เ!ี ทียบโอนหน่วยกิตโดยใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และของต่างสถาบันรวมกันให้
เทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาของสถาบันอืน! ก่อน แล้วจึงนําวิชาทีส! อบผ่านจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไปเทียบเพิม! เพือ! ไม่ให้เทียบวิชาซํา" ซ้อนกัน กระบวนวิชาทีเ! ทียบโอนหน่วยกิตกรณีจบจากต่างสถาบันจะได้
เกรด C+ การชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนทีเ! ทียบโอนหน่วยกิตได้ ให้เป็ นไป
2.4 ผูใ้ ช้สทิ ธิยา้ ยโอนตามข้อ 1.3 ต้องมี ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสําเนา และคําอธิบายรายวิชา
(Course Description) 1 ชุดมาแสดงด้วย หากยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยูจ่ ะต้องลาออกจากสถาบันเดิม
ก่อนการสมัครเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูท้ ี!ประสงค์จะใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ตจะต้องดําเนิ นการดังนี"
1. ทําเครือ! งหมาย x หรือ / แสดงความประสงค์ขอใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิตในใบสมัครและใบขึน" ทะเบียน
เป็ นนักศึกษา (ม.ร.2)
2. แจ้งเจ้าหน้าทีผ! ตู้ รวจสอบเอกสารการว่าประสงค์ขอเทียบโอนหน่วยกิต
3. พบเจ้าหน้าทีใ! นขัน" ตอนของการเทียบโอนหน่วยกิตเพือ! ให้ตรวจสอบคุณวุฒแิ ละแนะนํากระบวนวิชา
ลงทะเบียนเรียนได้อย่างถูกต้องรวมทัง" การกรอกเอกสารการชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิต (ม.ร.23/1)
สําหรับใช้ประกอบเป็ นหลักฐานการชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตในขัน" ตอนการลงทะเบียนเรียน
4. ชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตโดยยืน! แบบ ม.ร.23/1 พร้อมกับเอกสารการลงทะเบียนเรียน ทัง" นี"อาจจะ
ชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตทัง" หมดหรือชําระไว้ 100.- บาท ก็ได้ กรณีทช!ี าํ ระไว้ 100.-บาท จะต้องไป
ดําเนินการชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตส่วนทีเ! หลือภายใน 1 ปีการศึกษา
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อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิต ให้มคี วามรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม

วิสยั ทัศน์
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็ นสถาบันหลักทีม! งุ่ ขยายโอกาสทางการศึกษา
เพือ! พัฒนาคนให้พฒ
ั นาประเทศอย่างยังยื
! น
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ส่วนที! 2
แผนกําหนดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร
แผนกําหนดการศึกษาและวัน เวลาสอบสําหรับนักศึกษาชัน! ปีท"ี 1 ภาค 1
แผนกําหนดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรและการเทียบโอนหน่วยกิต
คณะนิตศิ าสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะรัฐศาสตร์
คณะสือ" สารมวลชน
สรุปหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตของทุกคณะ
วันและเวลาสอบทุกกระบวนวิชาสําหรับนักศึกษาทีใ" ช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิต
เอกสารทีน" กั ศึกษาต้องใช้ในการเข้าสอบ
ขัน! ตอนการเตรียมตัวเข้าสอบ
ข้อปฏิบตั สิ าํ หรับนักศึกษาทีป" ระสงค์จะขอเอกสารสําหรับผูป้ กครอง
ทีใ" ช้สทิ ธิเบิกค่าเล่าเรียน
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แผนกําหนดการศึกษาปี 1 ภาค 1
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและผูเ้ ข้าศึกษารายกระบวนวิชา
ลําดับที!
1
2
3
4
5
6
7
8

คณะ
นิ ติศาสตร์
ENG1001
LAW1101
LAW1106
LAW2106
PSY1001
THA1001

บริ หารธุรกิ จ
ACC1101
ECO1121
ENG1001
HPR1001
LIS1001
MTH1003
POL1101
PSY1001

รัฐศาสตร์

สื!อสารมวลชน

ECO1003
ENG1001
POL1101
PHI1003
POL2106

ENG1001
GAS2802
LIS1001
PHI1003
SOC1003
THA1001

วันและเวลาสอบภาค 1 ปี การศึกษา 2563
วันสอบ
เสาร์ 7 พฤศจิกายน 2563

อาทิตย์ 8 พฤศจิกายน 2563

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563

อาทิตย์ 15 พฤศจิกายน 2563
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คาบสอบ
เช้า (1 A)
09.00-11.30 น.
บ่าย (1 B)
13.00-15.30 น.
เช้า (2 A)
09.00-11.30 น.
บ่าย (2 B)
13.00-15.30 น.
เช้า (3 A)
09.00-11.30 น.
บ่าย (3 B)
13.00-15.30 น.
เช้า (4 A)
09.00-11.30 น.
บ่าย (4 B)
13.00-15.30 น

กระบวนวิ ชา
LIS1001
PSY1001
ECO1003, ECO1121
LAW1101
GAS2802, POL1101
LAW1106
HPR1001, PHI1003
ACC1101, THA1001
POL2106
MTH1003, SOC1003
LAW2106
ENG1001

ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563

คณะนิติศาสตร์
* แผนกําหนดการศึกษา
* โครงสร้างหลักสูตร
* หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรคณะนิติศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)
จําแนกตามหมวดวิชา

วิชา/(CR)

หมวดวิ ชาเฉพาะ

วัน
สอบ

หมวดวิ ชา
ศึกษาทัวไป
!

กลุ่มวิ ชาบังคับ

ปี/ภาค

วิชา/(CR)

วัน
สอบ

ปี/ภาค

กลุ่มวิ ชาบังคับ
วิชา/(CR)

วัน
สอบ

ปี/ภาค

วัน
สอบ

กลุ่มวิ ชาเลือก
วิชา/(CR)

ปี/ภาค

วิชา/(CR)

BIO2202 (3)

2/2

2B

LAW1101 (2)

1/1

2A

LAW3104 (2)

3/1

3A

LAW3133 (3)

3/2

3B

ENG1001 (3)

1/1

4B

LAW1102 (2)

1/2

4A

LAW3105 (3)

3/1

1B

LAW3138 (3)

4/1

3A

ENG1002 (3)

1/2

1A

LAW1103 (3)

2/1

2A

LAW3106 (3)

3/1

4B

LAW4134 (3)

4/2

3B

HIS1001 (3)

1/2

2A

LAW1106 (3)

1/1

2B

LAW3107 (2)

3/2

4B

LAW4156 (3)

3/2

1A

POL1100 (3)

1/2

2B

LAW2101 (3)

2/1

2B

LAW3108 (2)

3/2

1B

PSY1001 (3)

1/1

1B

LAW2102 (3)

2/1

3A

LAW3109 (2)

3/2

2B

SCI1003 (3)

1/2

3B

LAW2103 (2)

2/2

2A

LAW3110 (2)

4/1

3B

THA1001 (3)

1/1

3B

LAW2104 (3)

2/1

1B

LAW3111 (2)

3/2

4A

THA1003 (3)

1/2

1B

LAW2105 (2)

2/1

4A

LAW3112 (3)

2/2

3A

RAM1000 (3)

1/2

4B

LAW2106 (3)

1/1

4A

LAW3117 (2)

3/2

3A

LAW2107 (2)

2/2

1B

LAW4101 (2)

4/2

2A

LAW2108 (2)

2/2

1A

LAW4102 (2)

4/1

4B

LAW2109 (2)

2/2

3B

LAW4103 (3)

4/1

1B

LAW2110 (2)

3/1

3B

LAW4104 (2)

4/1

1A

LAW2111 (2)

3/1

2A

LAW4105 (2)

4/2

4A

LAW2112 (2)

2/2

4A

LAW4106 (3)

4/2

1B

LAW2113 (2)

2/2

4B

LAW4107 (2)

2/1

4B

LAW3101 (2)

3/1

1A

LAW4108 (2)

4/2

1A

LAW3102 (2)

3/2

2A

LAW4109 (2)

4/2

3A

LAW3103 (3)

3/1

2B

LAW4110 (2)

4/2

2B

รวม 30

รวม 92

รวม 12

วิ ชาเลือกเสรี

วัน
สอบ

ปี/ภาค

ให้นกั ศึกษา
เลือกกระบวน
วิชาใดๆ ที!
เปิดให้มกี าร
เรียนการสอน
และการสอบ
ณ สาขาวิทย
บริการ ฯ

รวม 6

รวมทัง" หมด 140 หน่ วยกิ ต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ ทีเ! ปิดสอน ณ สาขาวิทยบริการ ฯ 2 กระบวนวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต

ห้ามลงทะเบียนวิ ชาต่อไปนี"
1. วิชากฎหมายทีเ! ปิดสอนสําหรับนักศึกษาคณะอื!นได้แก่ LAW1104, LAW2115, LAW 2116, LAW3115
และ LAW3116
2. วิชากฎหมายสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเก่า (LW) ได้แก่ LAW4011, LAW4012, LAW4013, LAW4014
LAW4015, LAW4016 และ LAW4017
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FACULTY OF LAW
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Laws (LL.B.)
ENG1001
LAW1101
LAW1106
LAW2106
PSY1001
THA1001

Freshman Year
First Semester
Sem.Cr.
Basic English Sentences and
Essential Vocabulary in Daily Life 3
Principle of Public Law
2
Thai Legal History and
Major Legal Systems
3
Criminal Law 1
3
General Psychology
3
Structure of Thai and Its Usage
3
Total 17

LAW1103
LAW2101
LAW2102
LAW2104
LAW2105
LAW4107
.................

ENG1002
HIS1001
LAW1102
POL1100
RAM1000
SCI1003
THA1003

Second Semester
Sem.Cr.
English Sentences and Vocabulary
in General Use
3
Western Civilization
3
Principle of Private Law
2
Introduction to Political Science
3
Knowledge and Morality
3
Basic Science
3
Preparation for Speech and Writing 3
Total 20

BIO2202
LAW2103
LAW2107
LAW2108
LAW2109
LAW2112
LAW2113
LAW3112

Sophomore Year
First Semester
Sem.Cr.
Civil and Commercial Code :
Juristic Acts and Contracts
3
Civil and Commercial Code :
Property
3
Civil and Commercial Code :
Obligation
3
Constitutional Law and Political Institution 3
Civil and Commercial Code : Sale,
Eschange, Gift
2
Philosophy of Law
2
Free Elective
3
Total 19
Second Semester
Sem.Cr.
Life and System Ecology
3
Civil and Commercial Code : Torts,
Management of Affairs Without
Mandate and Enrichment
2
Criminal Law 2
2
Civil and Commercial Code : Hire of
Property, hire Purchase, Hire of
Services, Hire of Work, Carriages 2
Civil and Commercial Code : Loan,
Deposit, Warehousing, Compromise,
Gambling and Betting
2
Civil and Commercial Code :
Insurance
2
Civil and Commercial Code : Bills,
Current Account
2
Administrative Law
3
Total 18
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FACULTY OF LAW
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Laws (LL.B.)
LAW2110
LAW2111
LAW3101
LAW3103
LAW3104
LAW3105
LAW3106

LAW3102
LAW3107
LAW3108
LAW3109
LAW3111
LAW3117
LAW3133
LAW4156

40

Junior Year
First Semester
Sem.Cr.
Civil and Commercial Code :
Suretyship, Mortage, Pledge
2
Civil and Commercial Code : Agency
Brokerage
2
Criminal Law 3
2
Civil and Commercial Code : Family 3
Law of Court Organization
2
Civil Procedure Code 1
3
Criminal Procedure Code 1
3
Total 17
Second Semester
Sem.Cr.
Civil and Commercial Code :
Partnerhips, Companies, Public
Company Limited
2
Civil Procedure Code 2
2
Criminal Procedure Code 2
2
Civil and Commercial Code : Succession 2
Law of Evidence
2
Principle of Public Procedure Law 2
Criminology and Penology (Elective) 3
English for Lawyers (Elective)
3
Total 18

LAW3110
LAW3138
LAW4102
LAW4103
LAW4104
.................

LAW4101
LAW4105
LAW4106
LAW4108
LAW4109
LAW4110
LAW4134

Senior Year
First Semester
Sem.Cr.
Bankruptcy and Reorganization Law 2
Law on Juvenile Delinquency and
Procedure of the court (Elective) 3
Lawyer Practice and Iegal
document preparation
2
Public International Law
3
Labour and Social Security Law
2
Free Elective
3
Total 15

Second Semester
Sem.Cr.
Law on Income Tax
2
Legal Profession Ethics Visual
Moral and Disciplines for lawyers 2
Private and Criminal International
Law
3
Land Law
2
Intellectual Property Law 1
2
International Trade Law
2
International Law of the Sea (Elective) 2
Total 16
Total for 4 Years 140
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กําหนดเวลาสอบทุกชัน! ปี ของคณะนิติศาสตร์
ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ

ภาค
ปี 1 ภาค 1 PSY1001
LAW1101
LAW1106
THA1001
LAW2106
ENG1001

3
2
3
3
3
3

1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 บ่าย
4 เช้า
4 บ่าย

ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ
ภาค
ปี 1 ภาค 2 ENG1002
3
1 เช้า
THA1003
3
1 บ่าย
HIS1001
3
2 เช้า
POL1100
3
2 บ่าย
SCI1003
3
3 บ่าย
LAW1102
2
4 เช้า
RAM1000
3
4 บ่าย

17
ปี 2 ภาค 1 LAW2104
LAW1103
LAW2101
LAW2102
LAW2105
LAW4107

3
3
3
3
2
2
3

วิชาเลือกเสรี

20
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
4 เช้า
4 บ่าย
.........

ปี 2 ภาค 2 LAW2108
LAW2107
LAW2103
BIO2202
LAW3112
LAW2109
LAW2112
LAW2113

19
หมายเหตุ

1 เช้า (1A)
1 บ่าย (1B)
2 เช้า (2A)
2 บ่าย (2B)
3 เช้า (3A)
3 บ่าย (3B)
4 เช้า (4A)
4 บ่าย (4B)

}
}
}
}

2
2
2
3
3
2
2
2

1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 เช้า
4 บ่าย

18

วันเสาร์

ที! 7 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์

ที! 8 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์

ที! 14 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์

ที! 15 พฤศจิกายน 2563

ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563
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ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ

ภาค
ปี 3 ภาค 1 LAW3101
LAW3105
LAW2111
LAW3103
LAW3104
LAW2110
LAW3106

2
3
2
3
2
2
3

1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 บ่าย

ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ
ภาค
ปี 3 ภาค 2 LAW4156
3
1 เช้า
LAW3108
2
1 บ่าย
LAW3102
2
2 เช้า
LAW3109
2
2 บ่าย
LAW3117
2
3 เช้า
LAW3133
3
3 บ่าย
LAW3111
2
4 เช้า
LAW3107
2
4 บ่าย

17
ปี 4 ภาค 1 LAW4104
LAW4103
LAW3138
LAW3110
LAW4102
วิชาเลือกเสรี

2
3
3
2
2
3

18
1 เช้า
1 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 บ่าย
.........

ปี 4 ภาค 2 LAW4108
LAW4106
LAW4101
LAW4110
LAW4109
LAW4134
LAW4105

15
หมายเหตุ
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}
}
}
}

1 เช้า (1A)
1 บ่าย (1B)
2 เช้า (2A)
2 บ่าย (2B)
3 เช้า (3A)
3 บ่าย (3B)
4 เช้า (4A)
4 บ่าย (4B)

2
3
2
2
2
3
2

1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 เช้า

19
รวม 4 ปี 140 หน่ วยกิ ต

วันเสาร์

ที! 7 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์

ที! 8 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์

ที! 14 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์

ที! 15 พฤศจิกายน 2563

ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิตคณะนิติศาสตร์
คณะนิตศิ าสตร์กาํ หนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตสําหรับผูม้ วี ฒ
ุ เิ ดิมอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึน! ไปจากสถาบันอื"น
เข้าศึกษาในคณะนิตศิ าสตร์
1. สําหรับนักศึกษาที!มคี ณ
ุ วุฒิเดิมตัง" แต่อนุปริญญาหรือเทียบเท่าและปริญญาตรีขนึ" ไปจากสถาบันอืน! โดยแยกวุฒิเดิมดังนี"
1.1 นักศึกษาที!มีคณ
ุ วุฒิเดิ มอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอื!น เทียบวิ ชาและโอนหน่ วยกิ ตสะสมให้ 27 หน่ วยกิ ต
วิชาทีเ" ทียบให้มดี งั นี!
1.1.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไปรั
! บเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมของวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไปทั
" งหมวด
!
ยกเว้นวิชา RAM1000
(ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม) ไม่รบั เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสม รวมเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมให้ จํานวน 27 หน่วยกิต
1.1.2 หมวดวิ ชาเฉพาะ ไม่รบั เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมเป็ นรายวิชา
1.1.3 หมวดวิ ชาเลือกเสรี ไม่รบั เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมเป็ นรายวิชา
ค่าใช้จ่ายในการเทียบวิ ชาและโอนหน่ วยกิ ตสะสม หน่ วยกิ ตละ 100 บาท หรือตามที!มหาวิ ทยาลัยกําหนด
1.2 นักศึกษาที!มีคณ
ุ วุฒิเดิ มระดับปริ ญญาตรีขึน" ไปจากสถาบันอื!น เทียบวิ ชาและโอนหน่ วยกิ ตสะสมให้ 33 หน่ วยกิ ต
วิชาทีเ" ทียบให้มดี งั นี!
1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป
! รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมของวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไปทั
" งหมวด
!
ยกเว้นวิชา RAM1000
(ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม) ไม่รบั เทียบโอน รวมเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมให้ จํานวน 27 หน่วยกิต
1.2.2 หมวดวิ ชาเฉพาะ ไม่รบั เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมเป็ นรายวิชา
1.2.3 หมวดวิ ชาเลือกเสรี รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมให้ทงั ! หมวดวิชาเลือกเสรี (ขณะนี!ม ี 6 หน่วยกิต) ในหมวดนี!
นักศึกษาจะรับการเทียบวิชาหรือโอนหน่วยกิตสะสมหรือไม่รบั ก็ได้ โดยนักศึกษาจักต้องเเจ้งต่อเจ้าหน้าทีร" บั เทียบโอน
หน่วยกิต และลงบันทึกความประสงค์ในคําร้องเทียบโอนหน่วยกิตของตนเอง พร้อมลงลายมือชือ" ไว้เป็นหลักฐาน
ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน หน่ วยกิ ตละ 100 บาท หรือตามที!มหาวิ ทยาลัยกําหนด
2. นักศึกษาที!มีคณ
ุ วุฒิตงั " แต่อนุปริ ญญาหรือเทียบเท่าขึน" ไปจากมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง วิชาทีเ" ทียบให้มดี งั นี!
2.1 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
! รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมของวิชาในหมวดศึกษาทัวไปทั
" ง! หมวด
ยกเว้น ในกรณีไม่เคยเรียนและสอบได้วชิ า RAM1000 หรือ RU100 (ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
จะไม่ได้รบั เทียบวิชาและโอนหน่วยกิต วิชา RAM1000 (3 หน่วยกิต) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ ดังนัน! ในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
" จะได้รบั
เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมให้ จํานวน 27 หน่วยกิต
กรณีเคยเรียนและสอบได้วชิ า RAM1000 หรือ RU100 (ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง รับเทียบวิชา
และโอนหน่วยกิตสะสม วิชา RAM1000 (3 หน่วยกิต) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ หากเคยสอบได้อกั ษรระดับคะแนน S จะเทียบให้เป็ น
อักษรระดับคะแนน C+ ดังนัน! ในหมวดวิชาศึกษาทัวไปจะได้
"
รบั เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมให้ จํานวน 30 หน่วยกิต
การรับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมของวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไปทั
" ง! หมวดนัน! สามารถทําได้ 2 รูปแบบ
นักศึกษาเลือกรูปแบบได้ตามความประสงค์ของนักศึกษา โดยนักศึกษาจักต้องเเจ้งต่อเจ้าหน้าทีร" บั เทียบโอนหน่วยกิตและลงบันทึก
ความประสงค์ลงในคําร้องเทียบโอนหน่วยกิตของตน พร้อมกับลงลายมือชือ" ไว้เป็ นหลักฐาน โดยมีรายละเอียดการรับเทียบวิชาและ
โอนหน่วยกิตสะสม ดังนี!
รูปแบบที! 1 รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมของวิชาในหมวดศึกษาทั "วไปทีน" กั ศึกษาเคยสอบได้จากปริญญาใบเเรก
และโอนหน่วยกิตสะสมให้วชิ าละ 3 หน่วยกิต โดยเเต่ละวิชาให้อกั ษรระดับคะแนนตามความเป็นจริงทีป" รากฎในทรานสคริปต์ปริญญาใบแรกนัน!
รูปแบบที! 2 รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมของวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไปทั
" ง! หมวด โดยวิชาทีเ" ทียบให้นนั ! เป็ น
ไปตามทีค" ณะนิตศิ าสตร์กาํ หนด และโอนหน่วยกิตสะสมให้วชิ าละ 3 หน่วยกิต การให้อกั ษรระดับคะแนน จะให้อกั ษรระดับคะแนน C+
ทุกวิชาทีเ" ทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมได้
2.2 หมวดวิ ชาเฉพาะ รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมเป็ นรายวิชาในวิชากฎหมายทีเ" ป็ นวิชาในหลักสูตรชัน! ปริญญาตรี
ของคณะนิตศิ าสตร์ซง"ึ สอดคล้องและตรงกันกับหลักสูตรฯ ปจั จุบนั
2.3 หมวดวิ ชาเลือกเสรี รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ทเ"ี ปิดสอนในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(ยกเว้นวิชากฎหมายทีเ" ปิดสอนสําหรับนักศึกษาคณะอื"น ได้แก่ LAW1104, LAW1105,LAW2114, LAW2115, LAW2116, LAW3113,
LAW3114, LAW3115, LAW3116) ขณะนี!มจี าํ นวน 6 หน่วยกิต
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ในหมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาจะรับการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมหรือไม่กไ็ ด้ โดยนักศึกษาจักต้องเเจ้งต่อเจ้าหน้าทีร! บั
เทียบโอนหน่วยกิตและลงบันทึกความประสงค์ลงในคําร้องเทียบโอนหน่วยกิตของตน พร้อมกับลงลายมือชือ! ไว้เป็ นหลักฐาน
หมายเหตุ : ตามข้อบังคับระดับชัน" ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 10 วรรค 4 การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสําหรับนักศึกษา
ทีส! าํ เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงทีส! มัครและกลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่และขอใช้สทิ ธิเทียบโอน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีค! ณะกรรมการประจําคณะกําหนด โดยห้ามใช้เทียบโอนในกรณีทเ!ี ป็ นสาขาวิชาเดิมและกลุม่ วิชาเอกเดิม
ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน หน่ วยกิ ตละ 50 บาท หรือตามที!มหาวิ ทยาลัยกําหนด
3. นักศึกษาซึ!งเคยเป็ นนักศึกษามหาวิ ทยาลัยรามคําแหง ครบ 8 ปี แล้ว, ผูท้ ี!ขาดสถานภาพทุกกรณี รวมทัง"
นักศึกษาที!เคยเรียน PRE-DEGREE วิ ชาที!เทียบให้มีดงั นี"
! รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมของวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไปที
! เ! คยเรียนมาและสอบได้แล้ว
3.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ทัง" หมดตามหลักสูตรชัน" ปริญญาตรี (เดิม) ของคณะนิตศิ าสตร์ โดยโอนหน่วยกิตให้ทงั " หมวดทีเ! คยเรียนและสอบได้ใน
หมวดวิชาศึกษาทัวไปของหลั
!
กสูตรชัน" ปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ หลักสูตรปจั จุบนั
3.2 หมวดวิ ชาเฉพาะ รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมวิชากฎหมายเป็ นรายวิชาทีเ! ป็ นวิชาในหลักสูตรชัน" ปริญญาตรี
คณะนิตศิ าสตร์ (เดิม) ทีเ! คยเรียนและสอบได้แล้ว ซึง! เป็ นรายวิชาทีส! อดคล้องและตรงกันกับหลักสูตรฯ ปจั จุบนั
3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ทเ!ี ปิดสอนในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(ยกเว้นวิชากฏหมายทีเ! ปิดสอนสําหรับนักศึกษาคณะอื!น ได้แก่ LAW1104, LAW1105, LAW2114, LAW2115,
LAW2116, LAW3113, LAW3114, LAW3115, LAW3116) ให้เทียบวิชาในหมวดนี"ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
หมายเหตุ : ตามข้อบังคับระดับชัน" ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 15.3 ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาทีใ! ช้สทิ ธิเทียบโอนหน่ วยกิต
ตัง" เเต่ 2 รหัสขึน" ไป แม้จะหน่วยกิตสะสมครบหลักสูตรในวันสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ จะถือว่าสําเร็จการศึกษา เมือ! มีการลงทะเบียน
เพิม! เติมและสอบไล่ได้ระดับคะแนนตัง" เเต่ D ขึน" ไป อย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณบดี
ค่าใช้จ่ายในการเทียบวิ ชาและโอนหน่ วยกิ ตสะสม หน่ วยกิ ตละ 50 บาท หรือตามที!มหาวิ ทยาลัยกําหนด
4. นักศึกษาที!ย้าย - โอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื!น วิชาทีเ! ทียบโอนให้มดี งั นี"
4.1 กระบวนวิชาทีเ! ทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมได้ ต้องมีเนื"อหาวิชาทีค! ล้ายคลึงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
4.2 กระบวนวิชาจากสถาบันเดิมทีเ! ทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมได้ ต้องมีจาํ นวนหน่วยกิตเท่ากันหรือมากกว่าจํานวน
หน่วยกิตของหลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง
4.3 การเทียบโอนผลการเรียนเป็ นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีส! อบได้ตอ้ งไม่ต!าํ กว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้ม
ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า และหรือเป็ นไปตามเงือ! นไขของหลักสูตรของสาขาวิชากําหนด (ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชัน" ปริญญาตรี พ.ศ. 2560)
4.4 หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะนิตศิ าสตร์
เป็ นราย ๆ ไป
4.5 ในกรณีเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ใช้หลักเกณฑ์การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
ของ นักศึกษาทีม! คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาตรีขน"ึ ไปจากสถาบันอื!นโดยอนุโลม ทัง" นี" จะเทียบวิ ชาและโอนหน่ วยกิ ตสะสมได้
ไม่เกิ นครึ!งหนึ! งของหน่ วยกิ ตรวมของหลักสูตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตหลักสูตรปัจจุบนั
4.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 8.9 ระบุวา่ นักศึกษาทีข! อเทียบโอน
จะต้องใช้เวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสทิ ธิขอสําเร็จการศึกษาได้
ค่าใช้จ่ายในการเทียบวิ ชาและโอนหน่ วยกิ ตสะสม หน่ วยกิ ตละ 100.- บาท หรือตามที!มหาวิ ทยาลัยกําหนด
5. นักศึกษาที!เคยเรียนและสอบได้แล้วจากมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง ทัง" กรณี สาํ เร็จการศึกษาและไม่สาํ เร็จการศึกษา
สามารถนําวุฒกิ ารศึกษาที!สาํ เร็จจากต่างสถาบันมาเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมรวมกัน ได้ ทัง" 2 กรณี (เทียบโอน 2 สิ ทธิ# )
เงือ! นไขการเทียบโอน มีดงั นี"
5.1 ต้องเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมวิชาจากวุฒกิ ารศึกษาทีส! าํ เร็จมาจากต่างสถาบันก่อน รวม 33 หน่วยกิต
5.2 เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมทีเ! คยสอบได้จากมหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็ นลําดับต่อไป
5.3 ค่าใช้จา่ ยในการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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6. นักศึกษาที!ใช้วฒ
ุ ิ การศึกษาระดับปริญญาตรีจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ วิชาที!เทียบวิชาและโอนหน่ วยกิตสะสมให้มดี งั นี"
6.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป
! 30 หน่วยกิต (ได้รบั การเทียบวิชา RAM1000 (ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม) และโอนหน่วยกิตสะสมให้)
6.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย) เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมให้บางกระบวนวิชา ขึน" อยูก่ บั หลักสูตรของ
โรงเรียนนายร้อยตํารวจทีน! กั ศึกษาสําเร็จมา ตามหลักเกณฑ์ทค!ี ณะนิตศิ าสตร์กาํ หนด (โดยให้นําผลการเรียน หรือ
Transcript ของโรงเรียนนายร้อยตํารวจมาตรวจสอบด้วย)
6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสม ให้จาํ นวน 6 หน่วยกิต
ถ้านักศึกษาเคยเรียนและสอบได้แล้วในวิชากฎหมายของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สามารถนําวิชาทีเ! คยสอบได้นนั " มาเทียบโอน
รวมกันได้ ทัง" นี"ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ ข้อ 6.1- 6.3 ก่อน แล้วจึงเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมในส่วนทีต! รงกับวิชาเฉพาะ
(วิชากฎหมาย) ตามหลักสูตรนิตศิ าสตร์ แต่จะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านในวิ ชากฏหมายเฉพาะไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ต
จึงจะจบหลักสูตรฯ ได้
กรณีนกั เรียนนายร้อยตํารวจทีศ! กึ ษา แบบ Pre-Degree ต้องเหลือวิ ชากฎหมายเฉพาะ จํานวน 6 หน่วยกิต เพือ! นํามาสมัคร
และเทียบโอนหน่วยกิต หลังจากได้วฒ
ุ ปิ ริญญาตรีนายร้อยตํารวจแล้ว
การชําระค่าเทียบโอน
1. ต้องชําระค่าเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมจากจํานวนทีโ! อนหน่วยกิตได้ จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจทัง" หมดก่อน
2. ต้องชําระค่าเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมจากจํานวนหน่วยกิตทีเ! คยเรียนและสอบได้จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เป็ นลําดับต่อไป
โดยค่าใช้จา่ ยในการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
หมายเหตุ : การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมทัง" หมดทีไ! ด้จากการเรียนและสอบได้ใน Transcript ของโรงเรียนนายร้อย
ตํารวจ ให้ถอื ว่าผลสอบได้อกั ษรระดับคะแนน C+ ทุกกระบวนวิชา
7. ทัง" นี"นกั ศึกษาทีข! อใช้สทิ ธิเทียบโอนทุกประเภทจะต้องสําเร็จการศึกษาตามคุณวุฒทิ จ!ี ะขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมก่อน
วันสมัครและไม่มสี ทิ ธิได้รบั เกียรตินิยม
8. ระยะเวลาในการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสม นักศึกษาทีข! อใช้สทิ ธิ #ฯ ทุกประเภทให้ดาํ เนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีการศึกษา
นับจากวันสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา

คุณธรรม / จริ ยธรรมที!นักศึกษาและบัณฑิ ตคณะนิ ติศาสตร์ ม.ร. พึงมี
“ต้องมีจรรยาบรรณทางวิ ชาการและวิ ชาชีพ เคารพกฎระเบียบ
เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื!น เคารพศักดิ# ศรีของความเป็ นมนุษย์
มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื!อสัตย์ สุจริ ต และยุติธรรม”
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แบบตรวจสอบหลักสูตรปริ ญญานิ ติศาสตรบัณฑิ ต
(สําหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค)
คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
รหัสประจําตัวใหม่

รหัสประจําตัวเดิม

ชือ! ................................................นามสกุล................................................
! 30 หน่ วยกิ ต
1. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป

2. หมวดวิ ชาเฉพาะ 104 หน่ วยกิ ต (มี 2 กลุ่มวิ ชา)
หน่ วยกิ ต เกรด 2.1 กลุ่มวิ ชาบังคับ 92 หน่ วยกิ ต
กระบวนวิ ชา
กระบวนวิ ชา หน่ วยกิ ต เกรด กระบวนวิ ชา หน่ วยกิ ต เกรด
1. กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์
LAW1101
2
LAW3104
2
1) PSY1001
3
LAW1102
2
LAW3105
3
2) HIS1001
3
LAW1103
3
LAW3106
3
2. กลุ่มวิ ชาสังคมศาสตร์
LAW1106
3
LAW3107
2
1) POL1100
3
LAW2101
3
LAW3108
2
2) RAM1000
3
LAW2102
3
LAW3109
2
3. กลุ่มวิ ชาวิ ทย์ / คณิ ต
LAW2103
2
LAW3110
2
1) SCI1003
3
LAW2104
3
LAW3111
2
2) BIO2202
3
LAW2105
2
LAW3112
3
4. กลุ่มวิ ชาภาษาไทย
LAW2106
3
LAW3117
2
1) THA1001
3
LAW2107
2
LAW4101
2
2) THA1003
3
LAW2108
2
LAW4102
2
5. กลุ่มวิ ชาภาษาต่างประเทศ
LAW2109
2
LAW4103
3
1) ENG1001
3
LAW2010
2
LAW4104
2
2) ENG1002
3
LAW2111
2
LAW4105
2
3. หมวดวิ ชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิ ต
2
LAW4106
3
เลือกวิชาใดๆ ก็ได้ทเ!ี ปิดสอน ณ สาขาวิทยบริการ ฯ LAW2112
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ยกเว้น LAW1104, LAW2113
2
LAW4107
2
LAW2115, LAW 2116, LAW3115
LAW3101
2
LAW4108
2
LAW3102
2
LAW4109
2
หน่ วยกิ ต เกรด
กระบวนวิ ชา
LAW3103
3
LAW4110
2
2.2 กลุ่มวิ ชาเลือก 12 หน่ วยกิ ต
LAW3133
3
LAW3138
3
LAW4134
3
LAW4156
3
ลงชือ! ...............................................................ผูต้ รวจสอบ
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คณะบริหารธุรกิจ
* แผนกําหนดการศึกษา
* โครงสร้างหลักสูตร
* หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนภูมิภาค)
จําแนกตามหมวดวิชา
หมวดวิ ชา
ศึกษาทัวไป
!
วิ ชา (CR)

วัน
ปี/ภาค สอบ

หมวด
วิ ชาแกน
วิ ชา (CR)

หมวดวิ ชาเอก
วัน
ปี/ภาค สอบ

เอกบังคับ
วิ ชา (CR)

วัน

ปี/ภาค สอบ

เอกเลือก
วิ ชา (CR)

วิ ชาเลือกเสรี
วัน
ปี/ภาค สอบ

วิ ชา (CR)

วัน
ปี/ภาค สอบ

ENG1001 (3)

1/1

4B

ACC1101 (3)

1/1

3B

ACC2134 (3)

2/1

1A

MGT3401 (3)

2/2

3B

MGT3310 (3)

2/1

3B

ENG1002 (3)

1/2

1A

ACC1102 (3)

1/2

4A

MGT2201 (3)

4/1

4A

MGT3402 (3)

4/2

1A

MGT3412 (3)

4/1

4B

ENG2001 (3)

2/1

2A

BUS2101 (3)

3/1

1A

MGT2202 (3)

2/1

4B

MGT3403 (3)

3/2

3A

ENG2002 (3)

2/2

3A

ECO1121 (3)

1/1

2A

MGT3203 (3)

3/1

2A

MGT3404 (3)

4/1

2B

HPR1001 (1)

1/1

3A

ECO1122 (3)

1/2

3A

MGT3204 (3)

3/2

2A

MGT3405 (3)

3/1

2B

LIS1001 (2)

1/1

1A

FIN2101 (3)

2/1

2B

MGT3205 (3)

4/2

3A

MGT3408 (3)

2/2

1A

INT1004 (3)

1/2

3B

HRM2101 (3)

2/2

2A

MGT4206 (3)

3/2

1B

MGT3409 (3)

4/2

1B

MTH1003 (3)

1/1

4A

LAW2116 (3)

2/2

4B

MGT4207 (3)

4/1

1A

POL1101 (3)

1/1

2B

MGT2101 (3)

2/1

1B

MGT4208 (3)

4/1

2A

PSY1001 (3)

1/1

1B

MGT2102 (3)

2/2

1B

MGT4209 (3)

3/2

2B

THA1003 (3)

1/2

1B

MGT3101 (3)

4/2

3B

RAM1000 (3)

4/2

4B

MGT3102 (3)

3/1

1B

MKT2101 (3)

2/1

3A

STA2016 (3)

3/1

3B

รวม 33

รวม 42

รวม 30

รวม 21

รวม 6

รวมทัง" หมด 132 หน่ วยกิ ต
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FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Business Administration
B.B.A. (Management)
ACC1101
ECO1121
ENG1001
HPR1001
LIS1001
MTH1003
POL1101
PSY1001

ACC1102
ECO1122
ENG1002
INT1004
THA1003

Freshman Year
First Semester
Sem.Cr.
Principles of Accounting 1
3
Principles of Microeconomics
3
Basic English Sentences and
Essential Vocabulary in Daily Life 3
Sport for Health
1
Information and Technology for
Searching
2
Basic Mathematics
3
Thai Politics and Government
3
General Psychology
3
Total 21
Second Semester
Sem.Cr.
Principles of Accounting 2
3
Principles of Macroeconomics
3
English Sentences and Vocabulary
in General Use
3
Introduction to Computer for
Business
3
Preparation for Speech and Writing 3
Total 15

ACC2134
ENG2001
FIN2101
MGT2101
MGT2202
MGT3310
MKT2101

ENG2002
HRM2101
LAW2116
MGT2102
MGT3401
MGT3408

Sophomore Year
First Semester
Sem.Cr.
Management Accounting
3
English Reading for Comprehension 3
Business Finance
3
Principles of Management
3
Office Management
3
Integration of Supply Chain and
the Implementation Issues
3
Principles of Marketing
3
Total 21

Second Semester
Sem.Cr.
English Interpretative Reading
3
Human resource Management
3
Business Law
3
Operations and Supply Chain
Management
3
Knowledge Management
3
Information Technology for
Management
3
Total 18
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FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Business Administration
B.B.A. (Management)
BUS2101
MGT3102
MGT3203
MGT3405
STA2016

MGT3204
MGT3403
MGT4206
MGT4209
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Junior Year
First Semester
Sem.Cr.
Business Information and
Communication
3
Taxation
3
Advanced Quantitative Analysis
for Business Decision Making
3
Cross-Cultural Management
3
Business Statistics and Quantitative
Analysis
3
Total 15
Second Semester
Sem.Cr.
Change Management and
Organization Development
3
Organization Communication
3
Small Business Management
3
Organizational Behavior
3
Total 12

MGT2201
MGT3404
MGT3412
MGT4207
MGT4208

MGT3101
MGT3205
MGT3402
MGT3409
RAM1000

Senior Year
First Semester
Sem.Cr.
Business Ethics and Social
Responsibility
3
Business Leadership
3
Management in The Next Decade 3
Executive Planning and Control
3
Business Negotiation
3
Total 15

Second Semester
Sem.Cr.
Strategic Management
3
Business Research Principles
3
Business Organization Theory
3
Seminar in Management
3
Knowledge and Morality
3
Total 15
Total for 4 Years 132
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กําหนดเวลาสอบทุกชัน! ปี ของคณะบริหารธุรกิจ
(สาขาวิชาการจัดการ)
ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ

ภาค
ปี 1 ภาค 1 LIS1001
PSY1001
ECO1121
POL1101
HPR1001
ACC1101
MTH1003
ENG1001

2
3
3
3
1
3
3
3

1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 เช้า
4 บ่าย

ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ
ภาค
ปี 1 ภาค 2 ENG1002
3
1 เช้า
THA1003
3
1 บ่าย
ECO1122
3
3 เช้า
INT1004
3
3 บ่าย
ACC1102
3
4 เช้า

21
ปี 2 ภาค 1 ACC2134
MGT2101
ENG2001
FIN2101
MKT2101
MGT3310
MGT2202

3
3
3
3
3
3
3

15
1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 บ่าย

ปี 2 ภาค 2 MGT3408
MGT2102
HRM2101
ENG2002
MGT3401
LAW2116

21
หมายเหตุ

1 เช้า (1A)
1 บ่าย (1B)
2 เช้า (2A)
2 บ่าย (2B)
3 เช้า (3A)
3 บ่าย (3B)
4 เช้า (4A)
4 บ่าย (4B)

}
}
}
}

3
3
3
3
3
3

1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
3 เช้า
3 บ่าย
4 บ่าย

18

วันเสาร์

ที! 7 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์

ที! 8 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์

ที! 14 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์

ที! 15 พฤศจิกายน 2563
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ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ

ภาค
ปี 3 ภาค 1 BUS2101
MGT3102
MGT3203
MGT3405
STA2016

3
3
3
3
3

1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 บ่าย

ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ
ภาค
ปี 3 ภาค 2 MGT4206
3
1 บ่าย
MGT3204
3
2 เช้า
MGT4209
3
2 บ่าย
MGT3403
3
3 เช้า

15
ปี 4 ภาค 1 MGT4207
MGT4208
MGT3404
MGT2201
MGT3412

3
3
3
3
3

12
1 เช้า
2 เช้า
2 บ่าย
4 เช้า
4 บ่าย

ปี 4 ภาค 2 MGT3402
MGT3409
MGT3205
MGT3101
RAM1000

15
หมายเหตุ
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}
}
}
}

1 เช้า (1A)
1 บ่าย (1B)
2 เช้า (2A)
2 บ่าย (2B)
3 เช้า (3A)
3 บ่าย (3B)
4 เช้า (4A)
4 บ่าย (4B)

3
3
3
3
3

1 เช้า
1 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 บ่าย

15
รวม 4 ปี 132 หน่ วยกิ ต

วันเสาร์

ที! 7 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์

ที! 8 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์

ที! 14 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์

ที! 15 พฤศจิกายน 2563
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หลักเกณฑ์เทียบโอนหน่ วยกิตคณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
ุ วุฒิอนุปริ ญญา ปริ ญญา หรือประกาศนี ยบัตร สูงกว่า
1. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิ ต สําหรับผูม้ ีคณ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันอุดมศึกษาอื!น
1.1 สําหรับผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา เทียบโอนให้ 57 หน่ วยกิต ได้แก่
1.1.1 วิชาศึกษาทัวไป
! 12 วิชา จํานวน 33 หน่วยกิต ได้แก่ ENG1001(3), ENG1002(3), ENG2001(3)
ENG2002(3), HPR1001(1), INT1004(3), LIS1001(2), MTH1003(3), POL1101(3), PSY1001(3), RAM1000(3)
และ THA1003(3)
1.1.2 วิชาแกนทางธุรกิจ 5 วิชา จํานวน 15 หน่วยกิต ได้แก่ ACC1102(3), BUS2101(3), ECO1121(3)
ECO1122(3), STA2016(3)
1.1.3 วิชาเอกบังคับ 1 วิชา จํานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่ ACC2134(3)
1.1.4 วิชาเลือกเสรี 2 วิชา จํานวน 6 หน่วยกิต ได้แก่ MGT3310(3) และ MGT3412(3)
1.1.5 วิชาทีต! อ้ งลงทะเบียนเรียนจํานวน 75 หน่วยกิต ได้แก่
1.1.5.1 วิชาแกนทางธุรกิจ 9 วิชา จํานวน 27 หน่วยกิต ได้แก่ ACC1101(3), FIN2101(3),
HRM2101(3), LAW2116(3), MGT2101(3), MGT2102(3), MGT3101(3), MGT3102(3) และ MKT2101(3)
1.1.5.2 วิชาเอก 16 วิชา จํานวน 48 หน่วยกิต ดูรายละเอียดแต่ละสาขาวิชาในระเบียบการรับสมัคร
เข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ (ม.ร.1)
1.2 สําหรับผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอื!นที!ไม่ใช่บริหารธุรกิ จ เทียบโอนให้
63 หน่ วยกิ ต ได้แก่
1.2.1 วิชาศึกษาทัวไป
! 12 วิชา จํานวน 33 หน่วยกิต ได้แก่ ENG1001(3), ENG1002(3), ENG2001(3),
ENG2002(3), HPR1001(1), INT1004(3), LIS1001(2), MTH1003(3), POL1101(3), PSY1001(3) RAM1000(3)
และ THA1003(3)
1.2.2 วิชาแกนทางธุรกิจ 7 วิชา จํานวน 21 หน่วยกิต ได้แก่ ACC1101(3), ACC1102(3), BUS2101(3)
ECO1121(3), ECO1122(3), MGT3102(3), และ STA2016(3)
1.2.3 วิชาเอกบังคับ 1 วิชา จํานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่ ACC2134(3)
1.2.4 วิชาเลือกเสรี 2 วิชา จํานวน 6 หน่วยกิต ได้แก่ MGT3310(3), และ MGT3412(3)
1.2.5 วิชาทีต! อ้ งลงทะเบียนเรียนจํานวน 69 หน่วยกิต ได้แก่
1.2.5.1 วิชาแกนทางธุรกิจ 7 วิชา จํานวน 21 หน่วยกิต ได้แก่ FIN2101(3) HRM2101(3), LAW2016(3)
MGT2101(3), MGT2102(3), MGT3101(3), และ MKT2101(3)
1.2.5.2 วิชาเอก 16 วิชา จํานวน 48 หน่วยกิต ดูรายละเอียดแต่ละสาขาวิชาในระเบียบการรับสมัคร
เข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ (ม.ร.1)
1.3 สําหรับผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาบริ หารธุรกิ จ เทียบโอนให้
81 หน่ วยกิ ต ได้แก่
1.3.1 วิชาศึกษาทัวไป
! 12 วิชา จํานวน 33 หน่วยกิต ได้แก่ ENG1001(3), ENG1002(3), ENG2001(3)
ENG2002(3), HPR1001(1), INT1004(3), LIS1001(2), MTH1003(3), POL1101(3), PSY1001(3), RAM1000(3)
และ THA1003(3)
1.3.2 วิชาแกนทางธุรกิจ 13 วิชา จํานวน 39 หน่วยกิต ได้แก่ ACC1101(3), ACC1102(3), BUS2101(3)
ECO1121(3), ECO1122(3), FIN2101(3), HRM2101(3), LAW2116(3), MGT2101(3), MGT2102(3), MGT3102(3)
MKT2101(3) และ STA2016(3)
1.3.3 วิชาเอกบังคับ 1 วิชา จํานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่ ACC2134(3)
1.3.4 วิชาเลือกเสรี 2 วิชา จํานวน 6 หน่วยกิต ได้แก่ MGT3310(3) และ MGT3412(3)
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1.3.5 วิชาทีต! อ้ งลงทะเบียนเรียนจํานวน 51 หน่วยกิต ได้แก่
1.3.5.1 วิชาแกนทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต ได้แก่ MGT3101(3)
1.3.5.2 วิชาเอก 16 วิชา จํานวน 48 หน่วยกิต ดูรายละเอียดแต่ละสาขาวิชาในระเบียบการรับสมัคร
เข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ (ม.ร.1)
หมายเหตุ : ทุกกระบวนวิชาทีเ! ทียบโอนได้ จะปรับเป็ นเกรด C+ ทัง" หมด
2. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิ ตของนักศึกษาปริ ญญาที!สอง
บัณฑิตทีส! าํ เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ทีม! าสมัครเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจเป็ นปริญญาทีส! อง
เลือกเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์ดงั นี"
2.1 สําเร็จการศึกษาจากคณะอื!นที!ไม่ใช่บริหารธุรกิ จ เทียบโอนให้ 22 วิ ชา จํานวน 63 หน่ วยกิ ต ได้แก่
2.1.1 วิชาศึกษาทัวไป
! 12 วิชา จํานวน 33 หน่วยกิต ได้แก่ ENG1001(3), ENG1002(3), ENG2001(3), ENG2002(3)
HPR1001(1), INT1004(3), LIS1001(2), MTH1003(3), POL1101(3), PSY1001(3), THA1003(3) และ RAM1000(3)
2.1.2 วิชาแกนทางธุรกิจ 7 วิชา จํานวน 21 หน่วยกิต ได้แก่ ACC1101(3), ACC1102(3), BUS2101(3)
ECO1121(3), ECO1122(3), MGT3102(3) และ STA2016(3)
2.1.3 วิชาเอกบังคับ 1 วิชา จํานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่ ACC2134(3)
2.1.4 วิชาเลือกเสรี 2 วิชา 6 หน่วยกิต ได้แก่ MGT3310(3) และ MGT3412(3)
2.2 สําเร็จการศึกษาจากคณะบริ หารธุรกิ จ เทียบโอนให้ 28 วิ ชา จํานวน 81 หน่ วยกิ ต ได้แก่
2.2.1 วิชาศึกษาทัวไป
! 12 วิชา จํานวน 33 หน่วยกิต ได้แก่ ENG1001(3), ENG1002(3), ENG2001(3),
ENG2002(3), HPR1001(1), INT1004(3), LIS1001(2), MTH1003(3), POL1101(3), PSY1001(3), THA1003(3) และ RAM1000(3)
2.2.2 วิชาแกนทางธุรกิจ 13 วิชา จํานวน 39 หน่วยกิต ได้แก่ ACC1101(3), ACC1102(3), BUS2101(3),
ECO1121(3), ECO1122(3), FIN2101(3), HRM2101(3), LAW2116(3), MGT2101(3), MGT2102(3), MGT3102(3),
MKT2101(3) และ STA2016(3)
2.2.3 วิชาเอกบังคับ 1 วิชา จํานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่ ACC2134(3)
2.2.4 วิชาเลือกเสรี 2 วิชา 6 หน่วยกิต ได้แก่ MGT3310(3) และ MGT3412(3)
2.3 ใช้สทิ ธิเทียบโอนเป็ นรายกระบวนวิชา ตามทีเ! คยสอบไล่ได้มาแล้วในปริญญาแรก และวิชาทีจ! ะเทียบโอนได้นนั "
ต้องตรงตามหลักสูตรของปีการศึกษาทีน! กั ศึกษาสมัครใหม่ปีนนั " ๆ
หมายเหตุ : ผลสอบได้ตามใบรายงานผลการเรียน Transcript ทีน! ํามาเทียบโอน
3. หลักเกณฑ์การเทียบโอนวิชาและการโอนหน่ วยกิตสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงครบ 8 ปี สมัครใหม่
3.1 ให้นกั ศึกษา 8 ปี สมัครใหม่และนักศึกษาทีห! มดสถานะภาพ สมัครเข้าเรียนโดยใช้หลักสูตรของปีการศึกษาที!
นักศึกษาสมัครใหม่ในปีนนั " ๆ
3.2 วิชาทีส! ามารถเทียบโอนได้ตอ้ งเป็ นวิชาทีเ! คยสอบได้มาแล้วและต้องเป็ นวิชาทีค! ณะกรรมการประจําคณะ ฯ
ได้มมี ติเทียบเคียงให้เป็ นวิชาเดียวกัน
3.3 ให้นกั ศึกษาเทียบโอนได้ทงั " ในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
! หมวดวิชาแกนทางธุรกิจ หมวดวิชาเอก และหมวดวิชา
เลือกเสรี สําหรับหมวดวิชาเลือกเสรีตอ้ งไม่เป็นวิชาทีค! ณะ ฯ ห้ามลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีตามทีไ! ด้ระบุไว้ในหลักสูตร
3.4 ให้นกั ศึกษายืน! คําร้องขอเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิตได้ทห!ี มวดเทียบโอนและลงทะเบียนเรียน หน่วยทะเบียน
และประเมินผล ห้องแนะแนว ชัน" 1 คณะบริหารธุรกิจ
หมายเหตุ : วิชาเลือเสรี กรณีนกั ศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ หมดสถานภาพ, Pre-Degree และปริญญาที! 2 ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ทีเ! ทียบเป็นรายกระบวนวิชา สามารถนําวิชาทีส! อบผ่านแล้วเป็นวิชาเลือกเสรีได้ และต้องไม่ตรงกับข้อห้ามของคณะฯ
4. หลักเกณฑ์การเทียบโอนวิชา และการรับโอนหน่ วยกิต สําหรับ นิ สิต นักศึกษา ย้ายโอน จากสถาบันอุดมศึกษาอืน!
ที!ยงั ไม่สาํ เร็จการศึกษา และผูป้ ระสงค์ที!จะย้ายโอนเพื!อเข้าเรียนต่อที!คณะบริ หารธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
4.1 เทียบวิชาและรับโอนในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
! หมวดวิชาแกนทางธุรกิจ หมวดวิชาเอก และหมวดวิชาเลือกเสรี
เมือ! รวมแล้ว ต้องไม่เกิน 100 หน่วยกิต
4.2 รายวิชาทีจ! ะนํามาเทียบโอนในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
! หมวดวิชาแกนทางธุรกิจ และหมวดวิชาเลือกเสรี ต้องมีผลการ
เรียนรายวิชาไม่ต!าํ กว่าเกรด C
4.3 หมวดวิชาเอกต้องมีผลการเรียนรายวิชาไม่ต!าํ กว่าเกรด B หรือเทียบเท่า
4.4 คณะกรรมการประจําคณะ ฯ เป็ นผูร้ บั โอนเป็ นรายๆ ไป
หลักเกณฑ์นี"ใช้บงั คับกับนักศึกษา ปี การศึกษา 2562 เป็ นต้นไป
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คณะรัฐศาสตร์
* แผนกําหนดการศึกษา
* โครงสร้างหลักสูตร
* หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)
จําแนกตามหมวดวิชา
หมวดวิ ชา
ศึกษาทัวไป
!

หมวดวิ ชาเฉพาะ
กลุ่มวิ ชาแกน

กลุ่มวิ ชาเอก

กลุ่มวิ ชาเฉพาะด้าน

วิ ชา (CR)

ปี/ภาค

วัน
สอบ

ECO1003 (3)

1/1

2A

POL1101 (3)

1/1

2B

POL2108 (3)

2/2

4A

ENG1001 (3)

1/1

4B

POL2106 (3)

1/1

3B

POL2301 (3)

2/2

2A

ENG1002 (3)

1/2

1A

POL2107 (3)

1/2

3A

POL2302 (3)

3/2

3B

ENG2001 (3)

2/1

2A

POL2200 (3)

2/1

4B

POL2303 (3)

2/2

4B

ENG2002 (3)

2/2

3A

POL2300 (3)

2/1

2B

POL3300 (3)

3/1

3A

LAW1104 (3)

2/2

3B

POL4100 (3)

4/1

1A

POL3301 (3)

3/2

1A

กลุ่มวิ ชาเลือกเฉพาะด้าน
(12 หน่ วยกิ ต)
วิชาเฉพาะด้านให้เลือกเรียน
ด้านใดด้านหนึ!งให้ครบ
12 หน่วยกิต
1. ด้านกฏหมาย (LAW)
2. ด้านบริหารธุรกิจ
(วิชาทีค! ณะ บธ. รับผิดชอบ)
3. ด้านสือ! สารมวลชน (MCS)

PHI1003 (3)

1/1

3A

POL3302 (3)

3/2

4A

1. .................... (3)

POL1100 (3)

1/2

2B

รวม 18

POL3311 (3)

1/2

4A

2. .................... (3)

STA1003 (3)

3/1

2A

วิ ชาเลือกในคณะ

POL3313 (3)

4/1

4B

3. .................... (3)

THA1003 (3)

1/2

1B

วิ ชา (CR)

วัน
ปี/ภาค สอบ

POL3316 (3)

2/1

3A

4. .................... (3)

RAM1000 (3)

1/2

4B

POL2102 (3)

4/1

2B

POL3329 (3)

3/2

2B

POL2109 (3)

2/1

1B

POL4310 (3)

3/1

4A

POL2203 (3)

4/2

1B

POL4312 (3)

4/2

2B

POL3330 (3)

4/2

3A

POL4348 (3)

4/1

2A

POL4349 (3)

4/2

3B

POL4350 (3)

4/2

1A

รวม 33

วิ ชา (CR)

ปี/ภาค

วัน
สอบ

วิ ชา (CR)

ปี/ภาค

วัน
สอบ

รวม 12

รวม 48

วิ ชา (CR)

ปี/ภาค

วิ ชาเลือกเสรี
วัน
สอบ

รวม 12

วิ ชา (CR)

ปี/ภาค

วัน
สอบ

ให้เลือกเรียนวิชาใดก็ได้
ทีเ! ปิดสอนทีส! ว่ นภูมภิ าค

1. .................... (3)
2. .................... (3)

รวม 6

รวมทัง" หมด 129 หน่ วยกิ ต
หมายเหตุ นักศึกษาที!ลงทะเบียนเรียนวิ ชา POL2109 แล้ว ห้ามลงทะเบียนเรียนวิ ชา POL2103
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ECO1003
ENG1001
PHI1003
POL1101
POL2106

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Political Science : B.Pol.Sc.
Public Administration
Freshman Year
Sophomore Year
First Semester
Sem.Cr.
First Semester
Sem.Cr.
General Economics
3 ENG2001 English Reading for Comprehension 3
Basic English Sentences and Essential POL2109 Local Politics and Local Goverment
Vocabulary in Daily Life
3
in Thailand
3
Introduction to Philosophy
3 POL2200 Introduction to International Relations 3
Thai Politics and Government
3 POL2300 Introduction to Public Administration 3
Introduction to Political Philosophy
3 POL3316 Public Enterprise Administration
3
Total 15
Total 15

Second Semester
Sem.Cr.
ENG1002 English Sentences and Vocabulary
in General Use
3
POL1100 Introduction to Political Sciences
3
POL2107 Introduction to Comparative Politics 3
POL3311 Politics and the Bureaucracy
3
THA1003 Preparation for Speech and Writing 3
RAM1000 Knowledge and Morality
3
Total 18

Second Semester
Sem.Cr.
ENG2002 English Interpretative Reading
3
LAW1104 Introduction to Law
3
POL2108 Administrative Procedure and
Governance in Public Sector
3
POL2301 Public Organization and Management 3
POL2303 Human Resource Management in
the Public Sector
3
.............. Specific Elective
3
Total 18
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FACULTY OF POLITICAL SCIENCE
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Political Science : B.Pol.Sc.
Public Administration

POL3300
POL4310
STA1003
..............
..............

POL2302
POL3301
POL3302
POL3329
..............
..............
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Junior Year
First Semester
Fiscal Administration
Organizational Behavior
Introduction to Statistics
Specific Elective
Specific Elective

Sem.Cr.
3
3
3
3
3
Total 15

Second Semester
Sem.Cr.
Secretarial Practices for Civil
Servants
3
Public Policy
3
Public Planning
3
Personnel Administration Techniques 3
Specific Elective
3
Free Elective
3
Total 18

POL2102
POL3313
POL4100
POL4348
..............

POL2203
POL3330
POL4312
POL4349
POL4350

Senior Year
First Semester
Sem.Cr.
Constitutional Principles and Political
Institutions
3
Development Administration
3
Principles And Research Methodology
in Political Science
3
Program Formulation and Appraisal 3
Free Elective
3
Total 15
Second Semester
Sem.Cr.
Thai Foreign Policy
3
Human Resource Development
in an Organization
3
Administrative Technology
3
Program Management in
the Public Sector
3
Program Evaluation in
the Public Sector
3
Total 15
Total for 4 Years 129

ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563

กําหนดเวลาสอบทุกชัน! ปี ของคณะรัฐศาสตร์
(กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ)
ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ

ภาค
ปี 1 ภาค 1 ECO1003
POL1101
PHI1003
POL2106
ENG1001

3
3
3
3
3

2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 บ่าย

ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ
ภาค
ปี 1 ภาค 2 ENG1002
3
1 เช้า
THA1003
3
1 บ่าย
POL1100
3
2 บ่าย
POL2107
3
3 เช้า
POL3311
3
4 เช้า
RAM1000
3
4 บ่าย

15
ปี 2 ภาค 1 POL2109
ENG2001
POL2300
POL3316
POL2200

3
3
3
3
3

18
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
4 บ่าย

ปี 2 ภาค 2 POL2301
ENG2002
LAW1104
POL2108
POL2303
วิชาเลือกเฉพาะด้าน

15
หมายเหตุ

1 เช้า (1A)
1 บ่าย (1B)
2 เช้า (2A)
2 บ่าย (2B)
3 เช้า (3A)
3 บ่าย (3B)
4 เช้า (4A)
4 บ่าย (4B)

}
}
}
}

3
3
3
3
3
3

2 เช้า
3 เช้า
3 บ่าย
4 เช้า
4 บ่าย
.........

18

วันเสาร์

ที! 7 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์

ที! 8 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์

ที! 14 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์

ที! 15 พฤศจิกายน 2563
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ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ

ภาค
ปี 3 ภาค 1 STA1003
POL3300
POL4310

วิชาเลือกเฉพาะด้าน
วิชาเลือกเฉพาะด้าน

3
3
3
3
3

2 เช้า
3 เช้า
4 เช้า
.........
.........

ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ
ภาค
ปี 3 ภาค 2 POL3301
3
1 เช้า
POL3329
3
2 บ่าย
POL2302
3
3 บ่าย
POL3302
3
4 เช้า
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
3
.........
วิชาเลือกเสรี
3
.........

15
ปี 4 ภาค 1 POL4100
POL4348
POL2102
POL3313
วิชาเลือกเสรี

3
3
3
3
3

18
1 เช้า
2 เช้า
3 บ่าย
4 บ่าย
.........

ปี 4 ภาค 2 POL4350
POL2203
POL4312
POL3330
POL4349

15
หมายเหตุ
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1 เช้า (1A)
1 บ่าย (1B)
2 เช้า (2A)
2 บ่าย (2B)
3 เช้า (3A)
3 บ่าย (3B)
4 เช้า (4A)
4 บ่าย (4B)

}
}
}
}

3
3
3
3
3

1 เช้า
1 บ่าย
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย

15
รวม 4 ปี 129 หน่ วยกิ ต

วันเสาร์

ที! 7 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์

ที! 8 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์

ที! 14 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์

ที! 15 พฤศจิกายน 2563
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หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิตคณะรัฐศาสตร์
สําหรับนักศึกษาที!สมัครตัง" เเต่ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้นไป
ผูท้ ข!ี อใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิต จะต้องประกอบด้วยวุฒใิ ดวุฒหิ นึ!ง ดังต่อไปนี"
1. คุณวุฒิอนุปริ ญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอื!น เทียบโอนได้รวม 33 หน่ วยกิ ต ประกอบด้วย
1.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป
! 33 หน่วยกิต เทียบโอนได้ 15 หน่ วยกิ ต ได้แก่
ENG1001, ENG1002, PHI1003, STA1003 และ THA1003
1.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต เทียบโอนได้ทงั " หมด
1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เทียบโอนได้ทงั " หมด
1.4 กระบวนวิชาทีเ! ทียบโอนได้ ไม่นํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลีย! สะสม
ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่ วยกิ ตละ 100 บาท
2. คุณวุฒิปริ ญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าจากสถาบันอื!น เทียบโอนได้ 51 หน่ วยกิ ต ประกอบด้วย
2.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป
! 33 หน่วยกิต เทียบโอนได้ทงั " หมด
2.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต เทียบโอนได้ทงั " หมด
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เทียบโอนได้ทงั " หมด
2.4 กระบวนวิชาทีเ! ทียบโอนได้ ไม่นํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลีย! สะสม
ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่ วยกิ ตละ 100 บาท
3. คุณวุฒิปริ ญญาตรีจากมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง (ปริ ญญาที! 2) เทียบโอนได้ 51 หน่ วยกิ ต เป็ นอย่างตํา!
ประกอบด้วย
3.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป
! 33 หน่วยกิต เทียบโอนได้ทงั " หมด โดยจะต้องเป็ นกระบวนวิชาทีส! อบผ่านแล้ว
และถือตามผลการสอบทีน! กั ศึกษาสอบได้ก่อนขอใช้สทิ ธิเทียบโอน และต้องเป็นกระบวนวิชาทีต! รงตามหลักสูตรของ
คณะรัฐศาสตร์ทป!ี ระกาศใช้ตามปีการศึกษาทีน! กั ศึกษาประสงค์จะเข้าศึกษา
สําหรับกระบวนวิชาทีม! อี ยูใ่ นหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ แต่ไม่ตรงกับกระบวนวิชาเดิมในปริญญาแรกและเป็น
กระบวนวิชาทีค! ณะรัฐศาสตร์ตอ้ งเทียบโอนให้ คณะฯ จะเทียบโอนผลการสอบให้เป็ นอักษรระดับคะแนน C+ เท่านัน"
3.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต เทียบโอนได้ทงั " หมด (นักศึกษาระบุวชิ าทีต! อ้ งการเทียบโอน)
3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เทียบโอนได้ทงั " หมด (นักศึกษาระบุวชิ าทีต! อ้ งการเทียบโอน)
3.4 หมวดวิชาแกน, วิชาเอกบังคับ, วิชาเอกเลือก และวิชาเลือกในคณะรัฐศาสตร์ เทียบโอนให้เป็ นรายวิชา
ตามทีน! กั ศึกษาสอบได้ทงั " หมด
3.5 จํานวนหน่วยกิตทีเ! ทียบโอนได้ทงั " หมด ต้องไม่เกินสามในสีข! องหน่วยกิตรวมทัง" หมดของหลักสูตร
(96 หน่วยกิต)
ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่ วยกิ ตละ 50 บาท
4. กรณี นักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ หรือ หมดสถานภาพ และ นักศึกษา PRE-DEGREE
4.1 เทียบโอนได้เป็ นรายกระบวนวิชาตามทีน! กั ศึกษาสอบได้ และต้องเป็ นกระบวนวิชาทีต! รงตามหลักสูตร
ของคณะรัฐศาสตร์ทป!ี ระกาศใช้ตามปีการศึกษาทีน! กั ศึกษาประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา
4.2 ถ้าหากเรียนครบ 8 ปี มากกว่า 1 ครัง" และไม่เคยเทียบโอนมาก่อน ให้เทียบโอนเป็ นรายกระบวนวิชาที!
นักศึกษาสอบได้ทกุ รหัส
4.3 ถ้าหากเรียน 8 ปี มากกว่า 1 ครัง" และเคยใช้สทิ ธิเทียบโอนมาแล้วให้เทียบโอนโดยนับจํานวนหน่วยกิต
เทียบโอนครัง" สุดท้ายรวมกับรายกระบวนวิชาทีน! กั ศึกษาสอบได้ในรหัสครัง" สุดก่อนสมัครใหม่
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4.4 นักศึกษาทีใ! ช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิต ตัง" เเต่ 2 รหัสขึน" ไป หรือนักศึกษาทีศ! กึ ษาเป็ นรายกระบวนวิชา
เพือ! เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree) เเม้จะมีหน่วยกิตสะสมครบหลักสูตรในวันสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ใหม่ จะต้องลงทะเบียนเรียนเพิม! เติมในภาคทีส! มัครเข้านักศึกษาใหม่ไม่ต!าํ กว่า 6 หน่วยกิต และจะต้องสอบไล่ได้
ระดับอักษรคะแนนตัง" เเต่ D ขึน" ไป โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณบดี หรือผูท้ ค!ี ณบดีมอบหมาย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรือ! ง
การขอสําเร็จการศึกษาของผูเ้ คยเป็นผูเ้ ข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพือ! เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree)
กรณีใช้สทิ ธิเทียบโอนและมีหน่วยกิตครบหลักสูตรในวันสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี)
5. กรณี ย้าย - โอน จากสถาบันอื!น
5.1 กระบวนวิชาทีจ! ะเทียบโอนให้ตอ้ งมีเนื"อหาทีค! ล้ายคลึงกัน
5.2 วิชาทีเ! ทียบโอนได้ ต้องมีหน่วยกิตเท่ากันหรือหน่วยกิตจากสถาบันเดิมมากกว่า และได้ผลสอบอักษร
ระดับคะแนน C หรือ 2 ขึน" ไป
5.3 กรณีสถาบันเดิมกําหนดอักษรระดับคะแนนแตกต่างจากของมหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะรัฐศาสตร์จะปรับ
อักษรระดับคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
5.4 กระบวนวิชาทีเ! ทียบโอนได้จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการพิจารณากลันกรองผลการเที
!
ยบโอนฯ
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์เป็ นรายๆ ไป
5.5 กระบวนวิชาทีเ! ทียบโอนได้ ไม่นํามาคํานวณระดับแนนเฉลีย! สะสม
5.6 กระบวนวิชาทีเ! ทียบโอนได้ตอ้ งไม่เกินสามในสีข! องหน่วยกิตรวมทัง" หมดของหลักสูตร (96 หน่วยกิต)
ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่ วยกิ ตละ 100 บาท
6. นักศึกษาที!จบการศึกษากลุ่มวิ ชาเอกใด กลุ่มวิ ชาเอกหนึ! งตามหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
สามารถเทียบโอนเป็ นรายกระบวนวิชาตามทีน! กั ศึกษาสอบได้ทงั " หมด แต่ตอ้ งเป็ นการขอใช้สทิ ธิเทียบโอน
ต่างกลุม่ วิชาเอกกัน และเทียบโอนได้ไม่เกินสามในสีข! องหน่วยกิตรวมทัง" หลักสูตร (96 หน่วยกิต)
ค่าใช้จา่ ยในการเทียบโอนหน่ วยกิ ตละ 50 บาท
7. การเทียบโอนหน่ วยกิ ตตามอัธยาศัย
ให้เทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับที! 2) พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบข้อบังคับอืน! ตามทีม! หาวิทยาลัยกําหนด
8. นักศึกษาที!ขอใช้สิทธิ เทียบโอนทุกประเภท จะต้องสําเร็จการศึกษาตามวุฒิที!ขอใช้สิทธิ เทียบโอนก่อน
วันสมัคร และไม่มีสิทธิ ได้รบั ปริญญาเกียรติ นิยม ยกเว้น นักศึกษาที!ศึกษาเป็ นรายกระบวนวิ ชาเพือ! เตรียม
ศึกษาระดับปริญญาตรี (PRE-DEGREE)
9. สําหรับผูข้ อใช้สิทธิ เทียบโอนจากมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง อักษรระดับคะแนนให้เป็ นไปตามผลการ
สอบไล่ ก่อนการขอใช้สิทธิ เทียบโอน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560
10. ระยะเวลาในการเทียบโอน นักศึกษาที!ขอใช้สิทธิ เทียบโอนทุกประเภท ต้องดําเนิ นการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี นับจากวันสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา หากเกิ นระยะเวลาที!กาํ หนดนักศึกษาต้องเสียค่าปรับตามที!
มหาวิ ทยาลัยกําหนด
11. ผูท้ ี!สาํ เร็จการศึกษาได้ ต้องได้รบั ระดับคะแนนเฉลี!ยสะสม ตัง" แต่ 2.00 ขึน" ไป
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คณะสื!อสารมวลชน
* แผนกําหนดการศึกษา
* โครงสร้างหลักสูตร
* หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรคณะสื!อสารมวลชน (ส่วนภูมิภาค)
จําแนกตามหมวดวิชา
หมวดวิ ชา
ศึกษาทัวไป
!

วัน
สอบ

วิชา (CR)

ปี/ภาค

ART1003 (2)

2/1

ENG1001 (3)

วิ ชาเอก
เอกบังคับ
วิชา (CR)

ปี/ภาค

1A

MCS1150 (3)

2/1

1/1

4B

MCS1151 (3)

ENG1002 (3)

1/2

1A

ENG2001 (3)

2/1

ENG2002 (3)

วัน
สอบ

เอกเลือก

วัน
สอบ

วิชา (CR)

ปี/ภาค

3B

MCS2151 (3)

3/1

2A

2/1

4B

MCS2161 (3)

3/2

4B

MCS1250 (3)

2/2

2A

MCS2162 (3)

3/1

1A

2A

MCS1350 (3)

2/1

3A

MCS2170 (3)

3/1

1B

2/2

3A

MCS1450 (3)

2/1

2B

MCS2250 (3)

3/1

4A

GAS2802 (2)

1/1

2B

MCS2150 (3)

2/2

3B

MCS3152 (3)

3/2

1B

HIS1001 (3)

1/2

2A

MCS2160 (3)

2/2

1A

MCS3281 (3)

3/2

2B

HIS1201 (3)

1/2

3A

MCS2260 (3)

3/2

2A

MCS4150 (3)

3/2

1A

LIS1001 (2)

1/1

1A

MCS2390 (3)

2/2

1B

MCS4160 (3)

4/1

1A

PHI1003 (3)

1/1

3A

MCS3151 (3)

2/2

4A

MCS4190 (3)

4/1

2A

POL1100 (3)

1/2

2B

MCS3190 (3)

4/1

1B

MCS4901 (9)

4/2

-

SCI1003 (3)

1/2

3B

MCS4170 (3)

4/1

2B

MCS4902 (6)

4/2

-

SOC1003 (3)

1/1

4A

MCS4903 (3)

4/2

-

THA1001 (3)

1/1

3B

THA1002 (3)

1/2

4B

RAM1000 (3)

4/2

4B

รวม 45

รวม 36

รวม 30

วิ ชาโท
โทเลือก
วิชา (CR) ปี/ภาค

วัน
สอบ

วิ ชาเลือกเสรี

วัน
สอบ

วิชา (CR)

ปี/ภาค

1. ให้เลือกวิชาใดๆ
ทีเ! ปิดสอน ณ
สาขาวิทยบริการ ฯ
12 หน่วยกิต

4/2

ให้เลือกเรียน
สาขาใดสาขาหนึ!ง
เพียงสาขาเดียว
คือ
1. สาขากฎหมาย
2. สาขาการจัดการ
3. สาขารัฐศาสตร์

รวม 21

รวม 12

รวมทัง" หมด 144 หน่ วยกิ ต
หมายเหตุ : สําหรับนักศึกษาทีต! อ้ งการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ (หมวดวิชาเอกเลือก) ให้เลือกเรียนวิชา MCS4901(9)
หรือ MCS4902(6) และ MCS4903(3) จํานวน 9 หน่วยกิต โดยต้องติดต่อคณะสือ! สารมวลชนส่วนกลางก่อนมีการลงทะเบียนเรียน
และทีเ! หลืออีก 21 หน่ วยกิต ให้นกั ศึกษาเลือกเรียน วิชาต่าง ๆ (MCSxxxx) ตามโครงสร้างหลักสูตรฯ ปี การศึกษา
ทีน! กั ศึกษาสมัครเข้าเรียน รวมกันแล้วให้ครบ 30 หน่วยกิต
หลักเกณฑ์วิชาโทสําหรับนักศึกษาคณะสื!อสารมวลชน ส่วนภูมิภาค 21 หน่ วยกิ ต
นักศึกษาสาขาสือ! สารมวลชน ส่วนภูมภิ าค สามารถเลือกเรียนวิชาโท สาขาใดสาขาหนึ!งได้เพียงสาขาเดียว ได้แก่
1. วิชาโท สาขากฎหมาย 21 หน่วยกิต ให้เลือกจากกระบวนวิชา LAWxxxx วิชาใดก็ได้ทเ!ี ปิดสอน ส่วนภูมภิ าค
2. วิชาโท สาขาการจัดการ 21 หน่วยกิต ให้เรียนวิชา MGT2101 และ อีก 18 หน่วยกิต ให้เลือกจากกระบวนวิชา
MGTxxxx วิชาใดก็ได้ทเ!ี ปิดสอน ส่วนภูมภิ าค
3. วิชาโท สาขารัฐศาสตร์ 21 หน่วยกิต ให้เลือกจากกระบวนวิชา POLxxxx วิชาใดก็ได้ทเ!ี ปิดสอน ส่วนภูมภิ าค
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FACULTY OF MASS COMMUNICATION
Program of Study Leading to the Degree of Bachelor of Arts in Mass Communication

B.A. (Mass Communication)
Freshman Year
First Semester

Sem.Cr.

ENG1001 Basic English Sentences and Essential
Vocabulary in Daily Life
3
GAS2802 Minor Games
2
LIS1001 Information and Technology for Searching 2
PHI1003 Introducttion to Philosophy
3
SOC1003 Introduction to Sociology and Anthropology 3
THA1001 Structure of Thai and Its Usage
3
Total 16

Second Semester

Sophomore Year
First Semester

ENG2001 English Reading for Comprehension
ART1003 Art Appreciation
MCS1150
MCS1151
MCS1350
MCS1450
................

ENG2002
MCS1250
MCS2150
MCS2160
MCS2390

3
2

Introduction to Mass Communication
3
Communication Theory
3
Speech Communication
3
Introduction to Broadcasting
3
Minor
3
Total 20

Second Semester

Sem.Cr.

ENG1002 English Sentences and Vocabulary in
Genneral Usa
3
HIS1001 Western Civilization
3
HIS1201 Foundations of Thai Culture
3
POL1100 Introduction to Political Science
3
SCI1003 Basic Science
3
THA1002 Introduction to Thai Literature
3
Total 18

Sem.Cr.

Sem.Cr.

English Interpretative Reading
Introduction to Journalism
Introduction to Public Relations
Language for Mass Communication
New Media and Mass Communication
Technology

3
3
3
3
3

MCS3151 Communication for Human Relation
3
................ Minor
3
Total 21

ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563

65

FACULTY OF MASS COMMUNICATION
Program of Study Leading to the Degree of Bachelor of Arts in Mass Communication

B.A. (Mass Communication)
Junior Year
First Semester
MCS2162
MCS2151
MCS2170
MCS2250
................

Mass Media for Advertising
3
Mass Media Relations
3
Media Literacy
3
Art for Communication in Journalism
3
Minor
6
Total 18

Second Semester
MCS2260
MCS2161
MCS3152
MCS3281
MCS4150
................

66

Sem.Cr.

Sem.Cr.

News Reporting
Communication in Organization
Persuasive Communication
Feature Writing for Mass Communication
Communication for Development
Minor
Total

3
3
3
3
3
3
18

Senior Year
First Semester

Sem.Cr.

MCS3190 Ethics in Mass Communication
3
MCS4160 Communication and Public Opinion
3
MCS4170 Introduction to Mass Communication
Research
3
MCS4190 Asean and Global Mass Communication
3
................ Minor
6
Total 18

Second Semester
................ Free Elective
RAM1000 Knowledge and Morality

Sem.Cr.
12
3
Total 15
Total of 4 years 144
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กําหนดเวลาสอบทุกชัน! ปี ของคณะสื"อสารมวลชน
ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ

ภาค
ปี 1 ภาค 1 LIS1001
GAS2802
PHI1003
THA1001
SOC1003
ENG1001

2
2
3
3
3
3

1 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 เช้า
4 บ่าย

ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ
ภาค
ปี 1 ภาค 2 ENG1002
3
1 เช้า
HIS1001
3
2 เช้า
POL1100
3
2 บ่าย
HIS1201
3
3 เช้า
SCI1003
3
3 บ่าย
THA1002
3
4 บ่าย

16
ปี 2 ภาค 1 ART1003
ENG2001
MCS1450
MCS1350
MCS1150
MCS1151
วิชาโท

2
3
3
3
3
3
3

18
1 เช้า
2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 บ่าย
........

ปี 2 ภาค 2 MCS2160
MCS2390
MCS1250
ENG2002
MCS2150
MCS3151
วิชาโท

20
หมายเหตุ

1 เช้า (1A)
1 บ่าย (1B)
2 เช้า (2A)
2 บ่าย (2B)
3 เช้า (3A)
3 บ่าย (3B)
4 เช้า (4A)
4 บ่าย (4B)

}
}
}
}

3
3
3
3
3
3
3

1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
3 เช้า
3 บ่าย
4 เช้า
........

21

วันเสาร์

ที! 7 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์

ที! 8 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์

ที! 14 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์

ที! 15 พฤศจิกายน 2563
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ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ

ภาค
ปี 3 ภาค 1 MCS2162
MCS2170
MCS2151
MCS2250
วิชาโท
วิชาโท

3
3
3
3
3
3

1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
4 เช้า
........
........

ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ
ภาค
ปี 3 ภาค 2 MCS4150
3
1 เช้า
MCS3152
3
1 บ่าย
MCS2260
3
2 เช้า
MCS3281
3
2 บ่าย
MCS2161
3
4 บ่าย
วิชาโท
3
........

18
ปี 4 ภาค 1 MCS4160
MCS3190
MCS4190
MCS4170
วิชาโท
วิชาโท

3
3
3
3
3
3

18
1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
........
........

ปี 4 ภาค 2 เลือกเสรี
RAM1000

18

12
3

........
4 บ่าย

15
รวม 4 ปี 144 หน่ วยกิ ต

หมายเหตุ

68

}
}
}
}

1 เช้า (1A)
1 บ่าย (1B)
2 เช้า (2A)
2 บ่าย (2B)
3 เช้า (3A)
3 บ่าย (3B)
4 เช้า (4A)
4 บ่าย (4B)

วันเสาร์

ที! 7 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์

ที! 8 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์

ที! 14 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์

ที! 15 พฤศจิกายน 2563
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หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิตคณะสื!อสารมวลชน
สาขาวิชาสื!อสารมวลชน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะสือ! สารมวลชน สาขาวิชาสือ! สารมวลชน มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวน 144 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาในหมวดต่าง ๆ ดังนี"
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
!
จํานวน 45 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ รวม 66 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
จํานวน 36 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
จํานวน 30 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาโท
จํานวน 21 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน 12 หน่วยกิต
รวม 144 หน่ วยกิ ต
1. นักศึกษาผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
จํานวนหน่วยกิตทีเ! ทียบโอนให้ ดังนี"
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
!
จํานวน 42 หน่วยกิต (ยกเว้น RAM1000)
หมวดวิชาโท
จํานวน 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกเลือก
จํานวน 15 หน่วยกิต (ทีเ! ลือกอีก 15 หน่วยกิต ให้เรียน
รหัส 3000 ขึน" ไป)
จํานวน 90 หน่ วยกิ ต
รวมหน่ วยกิ ตที!เทียบโอน
เรียนเพิ! มเติ ม
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
!
จํานวน 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ
จํานวน 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกเลือก
จํานวน 15 หน่วยกิต
จํานวน 54 หน่ วยกิ ต
รวมหน่ วยกิ ตที!เรียนเพิ! ม
2. นักศึกษามหาวิ ทยาลัยรามคําแหงที!เรียนครบ 8 ปี เเล้ว ไม่สาํ เร็จการศึกษา หรือหมดสถานภาพ
การเป็ นนักศึกษาในกรณี ใดกรณี หนึ! ง รวมทัง" นักศึกษาที!เคยเรียน Pre-degree
จํานวนหน่วยกิต ทีเ! ทียบและรับโอนต้องเป็ นไปตามเงือ! นไข ดังนี"
2.1 ให้เทียบโอนได้ทกุ กระบวนวิชาทีต! รงกับกระบวนวิชาในหลักสูตรของคณะสือ! สารมวลชน ทีป! ระกาศ
ใช้ตามปีการศึกษาทีน! กั ศึกษาประสงค์เข้าศึกษา
2.2 กระบวนวิชาทีเ! ทียบโอนต้องเป็ นกระบวนวิชาทีส! อบผ่านแล้ว โดยถือตามผลการสอบทีน! กั ศึกษาสอบ
ได้ก่อนการขอใช้สทิ ธิเทียบโอน
3. นักศึกษาผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับอนุปริ ญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอื!น
จํานวนหน่วยกิตทีเ! ทียบโอนให้เฉพาะหมวดวิชาศึกษาทัวไป
! จํานวน 42 หน่วยกิต และหมวดเลือกเสรี
จํานวน 12 หน่วยกิต รวมจํานวน 54 หน่วยกิต
ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563
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เและเรียนเพิ! ม
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
! (วิชาความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม (RAM1000))
หมวดวิชาเอก
หมวดวิชาโท
รวมหน่วยกิตทีเ! รียนเพิม!

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3
66
21
90

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

4. นักศึกษาผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรีหรือเทียบเท่าขึน" ไปจากสถาบันการศึกษาอื!น
ให้เทียบโอนเหมือนกับผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามข้อ 1
5. นักศึกษาที!ย้ายโอน จากต่างสถาบันอื!น วิชาทีเ! ทียบโอนให้มดี งั นี"
5.1 กระบวนวิชาทีเ! ทียบโอนได้ตอ้ งมีเนื"อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสีข! องกระบวนวิชาทีข! อเทียบโอน
โดยอาจเทียบโอนในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
! หมวดวิชาเอก หมวดวิชาโท หรือหมวดเลือกเสรี
5.2 กระบวนวิชาทีเ! ทียบโอนได้ตอ้ งมีผลการสอบได้เทียบเท่าไม่ต!าํ กว่าระดับคะแนน C หรือ 2.00 หรือระดับ
คะเเนนอื!นทีเ! ทียบเท่า
5.3 นักศึกษาจะเทียบกระบวนวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสีข! องจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
ทีร! บั โอน
5.4 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในคณะสือ! สารมวลชนอย่างน้อยหนึ!งปีการศึกษา
6. นักศึกษาผูส้ าํ เร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญญาตรีจากมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
ให้เทียบโอนเหมือนกับผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามข้อ 1
7. นักศึกษาที!ขอใช้สิทธิ เทียบโอนทุกประเภท ยกเว้นข้อ 5
จะต้องสําเร็จการศึกษาตามคุณวุฒทิ จ!ี ะขอเทียบโอน ก่อนวันสมัครเป็นนักศึกษา และไม่มสี ทิ ธิได้รบั เกียรตินยิ ม
ยกเว้น Pre-degree ซึง! มหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็ นนักศึกษาต่อเนื!องโดยต้องศึกษาได้หน่วยกิตสะสมจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็ นจํานวนหน่วยกิตทีก! าํ หนดไว้ในหลักสูตร และอาจพิจารณาเสนอชือ! ให้รบั ปริญญา
เกียรตินิยม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 20
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ของคณะ
33
ตามหลักเกณฑ์
ของคณะ
27

รามคําแหง
สถาบันอื"น
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
สถาบันอื"น

ตามหลักเกณฑ์

ของคณะ
57

63 - 81
ตามหลักเกณฑ์

63 - 81

ของคณะ
33

51
ตามหลักเกณฑ์

(ไม่เกิน 96 หน่วยกิต)

51 ขึน! ไป

ของคณะ
54

90
ตามหลักเกณฑ์

90

คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะสื!อสารมวลชน

นักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ หรือหมดสภาพการเป็ นนักศึกษาหรือผูท้ ี!เคยเข้าศึกษาเป็ น
รายกระบวนวิชาเทียบโอนได้ตามเกณฑ์ของคณะ

เทียบเท่าขึน! ไป

อนุปริญญาหรือ

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิที!ใช้สิทธิเทียบโอนหน่ วยกิต

จํานวนหน่ วยกิตที!แต่ละคณะจะเทียบโอนให้

สรุปหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิตของทุกคณะ

วันและเวลาสอบทุกกระบวนวิ ชาสําหรับนักศึกษาที!ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ตตรวจสอบ
ภาค 1 ปี การศึกษา 2563
วัน

คาบ
เช้า (1 A)
09.00-11.30 น.

เสาร์
7 พ.ย. 2563
บ่าย (1 B)
13.00-15.30 น.

เช้า (2 A)
09.00-11.30 น.
อาทิ ตย์
8 พ.ย. 2563
บ่าย (2 B)
13.00-15.30 น.

เช้า (3 A)
09.00-11.30 น.
เสาร์
14 พ.ย. 2563
บ่าย (3 B)
13.00-15.30 น.

อาทิ ตย์
15 พ.ย. 2563
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เช้า (4 A)
09.00-11.30 น.
บ่าย (4 B)
13.00-15.30 น.

กระบวนวิ ชา
ACC2134, BUS2101, ART1003, ENG1002, LAW2108, LAW3101,
LAW4104, LAW4108, LAW4156, LIS1001, MCS2160, MCS2162,
MCS4150(MCS4103), MCS4160, MGT3402, MGT3408, MGT4207,
POL3301, POL4100, POL4350
LAW2104, LAW2107, LAW3105, LAW3108, LAW4103, LAW4106,
MCS2170, MCS2390, MCS3152(MCS3104), MCS3190(MCS4603),
MGT2101, MGT2102, MGT3102, MGT3409, MGT4206, POL2109,
POL2203, PSY1001, THA1003
ECO1003, ECO1121, ENG2001, HIS1001, HRM2101, LAW1101,
LAW1103, LAW2103, LAW2111, LAW3102, LAW4101, MCS1250,
MCS2151, MCS2260, MCS4190, MGT3203, MGT3204, MGT4208,
POL2301, POL4348, STA1003
BIO2202, FIN2101, GAS2802, LAW1106, LAW2101, LAW3103,
LAW3109, LAW4110, MCS1450, MCS3281(MCS3206), MCS4170
(MCS4106), MGT3404, MGT3405, MGT4209, POL1100, POL1101,
POL2102, POL2300, POL3329, POL4312
ECO1122, ENG2002, HIS1201, HPR1001, LAW2102, LAW3104,
LAW3112, LAW3117, LAW3138, LAW4109, MCS1350, MGT3205,
MGT3403, MKT2101, PHI1003, POL2107, POL3300, POL3316,
POL3330
ACC1101, INT1004, LAW1104, LAW2109, LAW2110, LAW3110,
LAW3133, LAW4134, MCS1150(MCS1100), MCS2150(MCS2100),
MGT3101, MGT3310, MGT3401, POL2106, POL2302, POL4349,
SCI1003, STA2016, THA1001
ACC1102, LAW1102, LAW2105, LAW2106, LAW2112, LAW3111,
LAW4105, MCS2250, MCS3151, MGT2201, MTH1003, POL2108,
POL3302, POL3311, POL4310, SOC1003
ENG1001, LAW2113, LAW2116, LAW3106, LAW3107, LAW4102,
LAW4107, MCS1151(MCS1101), MCS2161, MGT2202, MGT3412,
POL2200, POL2303, POL3313, RAM1000, THA1002
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เอกสารที!นักศึกษาต้องใช้ในการเข้าสอบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษาพร้อมกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ
2. ใบเสร็จรับเงินของภาคการศึกษาทีส! อบ หรือ ตารางสอบไล่รายบุคคล
ในกรณีทน!ี กั ศึกษาไม่ได้นําใบเสร็จรับเงินและบัตรประจําตัวนักศึกษามาเข้าสอบให้ปฏิบตั ดิ งั นี"
1. ในกรณีทน!ี กั ศึกษาไม่ได้นําใบเสร็จรับเงินมาเข้าสอบให้นกั ศึกษาติดต่อผูป้ ระสานงานการสอบเพือ! ตรวจสอบ
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา จากบัญชีรายชือ! นักศึกษาลงทะเบียนเรียนส่วนภูมภิ าค เมือ! ตรวจสอบแล้วพบว่า
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน" ๆ จริง ผูป้ ระสานงานการสอบจะออกบันทึกรับรองการลงทะเบียนเรียน
เพือ! ใช้ในการเข้าสอบทุกกระบวนวิชา
2. ในกรณีทไ!ี ม่ได้นําบัตรประจําตัวนักศึกษามาเข้าสอบให้ตดิ ต่อผูป้ ระสานงานการสอบ โดยนักศึกษาจะต้อง
เขียนใบคําร้องขออนุญาตเข้าสอบ พร้อมกับแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนไปแสดงต่อหัวหน้าตึกสอบก่อนเข้า
ห้องสอบ

ขัน" ตอนการเตรียมตัวเข้าสอบ
1. นักศึกษาจะทราบ “ สถานที!สอบ ” และ “ หมายเลขห้องสอบ ” จากตารางสอบไล่รายบุคคล
หรือตารางสอบไล่รวม
“ ตารางสอบไล่รายบุคคล ” จะจัดส่งให้นกั ศึกษาทุกคนทางไปรษณียก์ อ่ นการสอบไล่ ประมาณ 2 สัปดาห์
ยกเว้นภาคฤดูรอ้ นและภาคซ่อม จะจัดส่งให้ก่อนการสอบไล่ 1 สัปดาห์
“ ตารางสอบไล่ประจําศูนย์สอบ ” จะจัดส่งไปติดประกาศไว้ทโ!ี รงเรียนซึง! เป็ นสถานทีส! อบ และ
ทีส! าขาวิทยบริการ ฯ ทัง" 23 แห่ง ก่อนการสอบไล่ ประมาณ 2 สัปดาห์
2. นักศึกษาจะทราบ “ หมายเลขแถวสอบ ” จากบัญชีตารางแถว - ทีน! งสอบ
ั!
“ บัญชีตารางแถว - ที!นัง! สอบ ” จะติดประกาศไว้หน้าห้องสอบก่อนการสอบกระบวนวิชานัน" ๆ
3. นักศึกษาจะทราบ “ หมายเลขที!นัง! สอบ ” จากบัญชีตดิ แถว
4. นักศึกษาจะต้องเซ็นชือ! ใน “ บัญชีเซ็นชื!อเข้าสอบ ” เพือ! แสดงว่านักศึกษาเข้าสอบกระบวนวิชานัน" ๆ จริง
5. นักศึกษาต้องปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั ใิ นการสอบไล่ ตามคําสังมหาวิ
!
ทยาลัยรามคําแหง ที! 1675 / 2538
ลงวันที! 29 กันยายน พ.ศ. 2538 และ1828 / 2546 ลงวันที! 11 สิงหาคม พ.ศ. 2546
6. นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเขียนและระบายกระดาษคําตอบสําหรับการเข้าสอบ
สอบถามเกีย! วกับสถานทีส! อบ โทร. 0-2310-8611

ข้อปฏิบตั ิ สาํ หรับนักศึกษาที!ประสงค์จะขอเอกสาร
สําหรับผูป้ กครองที!ใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียน
นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ทส!ี าขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทงั " 23 จังหวัด
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 ÎµÁµ´¦¦³Îµ´ª¦³µ °¼¤o °°Îµµ
 ÎµÁµ´¦¦³Îµ´ª¦³µ °¼¦o ´ ¤°°ÎµµÎµÁ·µ¦Â
 ÄÁ¦Ènµ Ê¹ ³Á¸¥´·¦¸ÄÁ¦È¼®µ¥ÄoµÎ ÁµÄ¦´¦°£µ²®¦º°ÎµÁµ¦µ¦·r

·n° °¦´¦·µ´¦¸É °µµ¦ª´n
Ê °®n ª¥¦·µ´¦Â¨³¦ª°ª»·´ ¦¤¦
· n°°µ¤ o°¤¼¨Á¡·É ¤Á· ¤n°
¦¸ ¸Éµ¦´n¦· µ´¦µÅ¦¬¸ ¥r
 ¦¸ 
´ · nª¨µÁ¦¸¥¤Á°µ¦´¸Ê
  ¥ºÉ ÂÂªµ¤ÎµÄ®o´ n¦·µ´¦
  ÎµÁµ´¦¦³Îµ´ª¦³µ
  ÄÁ¦Ènµ Ê¹ ³Á¸¥´·¦¸ÄÁ¦È¼®µ¥ÄoµÎ ÁµÄ¦´¦°£µ®¦º°ÎµÁµ¦µ¦·r
  °´¦³Â°Ä®n¡¦o°¤Â¤rµÂ¨³nµ®oµ°¹Á°Ä®o´ Á
 ¦¸ 
´ · nª£¼¤·£µÁ¦¸¥¤Á°µ¦´¸Ê
  ÎµÁµ´¦¦³Îµ´ª¦³µ
  ÄÁ¦Ènµ Ê¹ ³Á¸¥´·¦¸ÄÁ¦È¼®µ¥ÄoµÎ ÁµÄ¦´¦°£µ®¦º°ÎµÁµ¦µ¦·r
  °´¦³Â°Ä®n¡¦o°¤Â¤rµÂ¨³nµ®oµ°¹Á°Ä®o´ Á
  ÎµÁ°µ¦´¨nµªÄn°nÅ¦¬¸¥r

nµ®oµ°¹®´ª®oµ µn ¥¦³¤ª¨¨µ¦«¹¬µÂ¨³®´º°Îµ´
    ®nª¥¦·µ´¦Â¨³¦ª°ª»· ´ ¦¤¦¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®
    °µµ¦ª´Ê n°
    ®´ª®¤µµ³·
    ¦»Á¡²
·n°°µ¤ °o ¤¼¨Á¡·¤É Á·¤n°

¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«



Îµ¸ÊÂ¦³Á¸¥µ¦ °Ä¦´¦°¨µ¦«¹¬µ 7UDQVFULSW µÅ¦¬¸ ¥r 
     ¦³Á£Å¤nµÎ Á¦Èµ¦«¹¬µÂ¨³ÎµÁ¦Èµ¦«¹¬µ·´ · ´ ¸Ê
  Âo °o ¤¼¨nª´ªÎµÎµ®oµµ¤º°É µ¤»¨ª´Áº°¸Á·¦®´¦³Îµ´ª³¸«É ¹ ¬µª·µÁ°ª·µÃ
ÎµªÄ¦´¦°¸É °o µ¦¦¸ °ÂÅ¤nµÎ Á¦Èµ¦«¹¬µÂoµÁ®»É¸ °Á¡º°É ÎµÅÄo¦³Ã¥r°³Å¦Án¤´¦µ
«¹¬µn° °»Â¨³¸°É ¥¼n ´ »´ ¸É °o µ¦Ä®on Á°µ¦®¤µ¥Á¨ Ã¦«´¡rµÎ ®¦´·n°¦¸¤É¸ ¸ ´ ®µ
  nµ´· n
´ É µ¥v®´ª®oµ µn ¥¦³¤ª¨¨µ¦«¹¬µÂ¨³®´º°Îµ´w
  nµ¦¦¤Á¸¥¤
    nµ¦¦¤Á¸¥¤»¨³µÄ¦´¦°¨µ¦«¹¬µÂÅ¤nµÎ Á¦Èµ¦«¹¬µ
   nµ¦¦¤Á¸¥¤»¨³µÄ¦´¦°¨µ¦«¹¬µÂÎµÁ¦Èµ¦«¹¬µ
   Ä¦´¦°£µ¤®µª·¥µ¨´¥´¨³µ
   nµ´nÁ°µ¦Îµªµ
  nµ®oµ°¹¼¦o ´ ´¸Ê
  ®´ª®oµ µn ¥¦³¤ª¨¨µ¦«¹¬µÂ¨³®´º°Îµ´
  Îµ´¦·µ¦µª·µµ¦Â¨³°¦³Á¤·¨
  ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®Â ª®´ª®¤µÁ µ³·¦»Á¡
  Ã¦n°

¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á

oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«

nª¸É
£µª


























¦µ¥º°É ¦³ªª·µnµÇÁ¦¸¥µ¤®¤ª°´¬¦$=
ÎµÂ³ÎµÎµ®¦´´«¹¬µ¸É ³¤´¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦
µ¦n°´µ¦¦´¦µµ¦®µ¦
µ¦¦·µ¦Îµ®¦´´«¹¬µ¸É ³ °¦´»µ¦«¹¬µÂ¨³¼¥o ¤º Á·Á¡º°É µ¦«¹¬µ ¥«
°o ´´¤¦
¦³Á¸¥¤¦
¦³µ«¤¦
Îµ´¤¦Á¦º
É
°É  °o ·´ Ä· µ¦°Å¨n
®¨´Árµ¦Á¸¥¦³´ªµ¤¦¼ªo 
» · µ¦«¹¬µnµ¦³Á«
µ µª·¥¦·µ¦Á¨·¤¡¦³Á¸¥¦·nµ¦³Á«
Îµ¦o°Á¦º°É nµÇ
Îµ¦µÁ¦¸¥Â¨³°»¦rµ¦«¹¬µ 

¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«

¤®µª· ¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®
¦µ¥ºÉ°¦³ªª· µnª£¼¤·£µ Á¦¸¥µ¤®¤ª´ª°´¬¦$=
¦®´ª· µ           ¦µ¥ºÉ°¦³ªª· µ   

 ®n ª¥· 
$&& µ¦´¸ ´ Ê o3ULQFLSOHVRI$FFRXQWLQJ       



$&& µ¦´¸ ´ Ê o3ULQFLSOHVRI$FFRXQWLQJ       



$&& µ¦´¸¦·®µ¦0DQDJHPHQW$FFRXQWLQJ        



%86µ¦Á«Â¨³µ¦º°É µ¦µ»¦·%XVLQHVV,QIRUPDWLRQDQG&RPPXQLFDWLRQ 


$57 «·¨ª·´ ¬r$UW$SSUHFLDWLRQ           



%,2¸ª· Â¨³¦³·Áª«ª·¥µ/,IHDQG6\VWHP(FRORJ\

(&2 Á«¦¬«µ¦rªÅ*HQHUDO(FRQRPLFV
´É
      



(&2 ®¨´Á«¦¬«µ¦r¨» £µ3ULQFLSOHVRI0LFURHFRQRPLFV     



(&2 ®¨´Á«¦¬«µ¦r¤®£µ3ULQFLSOHVRI0DFURHFRQRPLFV     



(1* ¦³Ã¥£µ¬µ°´§¬¡ºÊ µÂ¨³«´¡rµÎ ÁÈ Ä¸ª· ¦³Îµª´
   %DVLF(QJOLVK6HQWHQFHVDQG(VVHQWLDO9RFDEXODU\LQ'DLO\/LIH   



(1* ¦³Ã¥£µ¬µ°´§¬Â¨³«´¡rªÅ(QJOLVK6HQWHQFHVDQG9RFDEXODU\LQ*HQHUDO8VH
´É


(1* µ¦°nµÁ°µªµ¤£µ¬µ°´§¬(QJOLVK5HDGLQJIRU&RPSUHKHQVLRQ  



(1* µ¦°nµ¸ªµ¤£µ¬µ°´§¬(QJOLVK,QWHUSUHWDWLYH5HDGLQJ    



),1 µ¦Á·»¦·%XVLQHVV)LQDQFH           



*$6Á¤rÁÈÁ¨È0LQRU*DPHV

+,6 °µ¦¥¦¦¤³ª´:HVWHUQ&LYLOL]DWLRQ      



+,6 ¡ºÊ µª´¦¦¤Å¥)RXQGDWLRQVRI7KDL&XOWXUH     



+35¸¯µÁ¡º°É » £µ¡6SRUWIRU+HDOWK 
+50µ¦´µ¦¦´¡¥µ¦¤»¬¥r+XPDQ5HVRXUFH0DQDJHPHQW 

,17 ªµ¤¦¼Áo º°Ê oÁ¸¥É ª´°¤¡·ªÁ°¦rµ»¦·,QWURGXFWLRQWR&RPSXWHUIRU%XVLQHVV


/$: ®¨´®¤µ¥¤®µ3ULQFLSOHRI3XEOLF/DZ       



/$: ®¨´®¤µ¥Á°3ULQFLSOHRI3ULYDWH/DZ       



/$: ®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ·¥rªµn oª¥·· ¦¦¤Â¨³´µ&LYLODQG&RPPHUFLDO&RGH
   -XULVWLF$FWVDQG&RQWUDFWV            



/$: ªµ¤¦¼Áo º°Ê oÁ¸¥É ª´®¤µ¥´ªÅ,QWURGXFWLRQWR/DZ
É
Îµ®¦´´«¹¬µ³°ºÉ 


/$: ¦³ª´«· µ¦r®¤µ¥Å¥Â¨³¦³®¤µ¥®¨´7KDL/HJDO+LVWRU\DQG0DMRU/HJDO6\VWHPV

/$: ®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ·¥rªµn oª¥¦´¡¥r&LYLODQG&RPPHUFLDO&RGH3URSHUW\ 


/$: ®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ·¥rªµn oª¥®¸Ê&LYLODQG&RPPHUFLDO&RGH2EOLJDWLRQ



/$: ®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ·¥rªµn oª¥¨³Á¤·´µ¦µ°´¨µ£¤·
É
ª¦Åo


   &LYLODQG&RPPHUFLDO&RGH7RUWV0DQDJHPHQWRI$IIDLUV:LWKRXW0DQGDWHDQG8QGXH(QULFKPHQW
/$: ®¤µ¥¦´¦¦¤¼Â¨³µ´µ¦Á¤º°&RQVWLWXWLRQDO/DZDQG3ROLWLFDO,QVWLWXWLRQ


/$: ®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ·¥rªµn oª¥º°Ê µ¥Â¨Á¨¸¥É Ä®o&LYLODQG&RPPHUFLDO
   &RGH6DOH([FKDQJH*LIW           



/$: ®¤µ¥°µµ&ULPLQDO/DZ         



/$: ®¤µ¥°µµ&ULPLQDO/DZ          



/$: ®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ·¥rªµn oª¥Ánµ¦´¡¥rÁnµº°Ê oµÂ¦µoµÎµ °¦´ 
   &LYLODQG&RPPHUFLDO&RGH+LUHRI3URSHUW\+LUH3XUFKDVH+LUHRI6HUYLFHV
   +LUHRIZRUN&DUULDJHV            




¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á

oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«

¦®´ª· µ           ¦µ¥ºÉ°¦³ªª· µ   


/$: ®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ·¥rªµn oª¥¥º¤ µ¦´¡¥rÁÈ °Ä¨´·oµ¦³¸¦³°¤¥°¤ªµ¤ 
   µ¦¡´ ´ n°&LYLODQG&RPPHUFLDO&RGH/RDQ'HSRVLW:DUHKRXVLQJ
   &RPSURPLVH*DPEOLQJDQG%HWWLQJ         


/$: ®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ·¥rªµn oª¥ÎµÊ ¦³´Îµ°ÎµÎµ&LYLODQG&RPPHUFLDO&RGH
   6XUHW\VKLS0RUWJDWH3OHGJH           


/$: ®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ·¥rªµn oª¥´ªÂµ¥®oµ&LYLODQG&RPPHUFLDO&RGH$JHQF\%URNHUDJH
/$:®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ·¥rªµn oª¥¦³´£´¥&LYLODQG&RPPHUFLDO&RGH/RDQ,QVXUDQFH 
/$: ®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ·¥rªµn oª¥´¸Á·³¡´&LYLODQG&RPPHUFLDO&RGH%LOOV&XUUHQW$FFRXQW
/$: ®¤µ¥»¦·%XVLQHVV/DZ Îµ®¦´´«¹¬µ³¦·®µ¦»¦·    


/$: ®¤µ¥°µµ&ULPLQDO/DZ         


/$: ®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ·¥rªµn oª¥®»o nª¦·¬´ Â¨³¦·¬´ ¤®µÎµ´ 

   &LYLODQG&RPPHUFLDO&RGH3DUWQHUVKLSD&RPSDQLHV$VVRFLDWLRQ3XEOLF&RPSDQ\/LPLWHG
/$: ®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ·¥rªµn oª¥¦°¦´ª&LYLODQG&RPPHUFLDO&RGH)DPLO\ 

/$:¡¦³¦¦¤¼«µ¨¥»· ¦¦¤/DZRQ&RXUW2UJDQL]DWLRQ     




/$:®¤µ¥ª·¡¸ · µ¦µªµ¤Â¡n&LYLO3URFHGXUH&RGH     
/$: ®¤µ¥ª·¡¸ · µ¦µªµ¤°µµ&ULPLQDO3URFHGXUH&RGH   


/$:®¤µ¥ª·¡¸ · µ¦µªµ¤Â¡n&LYLO3URFHGXUH&RGH     


/$: ®¤µ¥ª·¡¸ · µ¦µªµ¤°µµ&ULPLQDO3URFHGXUH&RGH   


/$: ®¤µ¥Â¡nÂ¨³¡µ·¥rªµn oª¥¤¦&LYLODQG&RPPHUFLDO&RGH6XFFHVVLRQ 

/$: ®¤µ¥¨o¤¨³¨µ¥Â¨³¢ºÊ¢¼· µ¦%DQNUXSWF\DQG5HRUJDQL]DWLRQ/DZ


/$: ®¤µ¥¨´¬³¡¥µ/DZRI(YLGHQFH
/$: ®¤µ¥¦°$GPLQLVWUDWLYH/DZ         


/$: ®¨´¡·µ¦µªµ¤µ®¤µ¥¤®µ3ULQFLSOHRI3XEOLF3URFHGUH/DZ


/$: °µµª·¥µÂ¨³´ª·¥µ&ULPLQRORJ\DQG3HQRORJ\     


/$:®¤µ¥Á¸¥É ª´µ¦¦³Îµ· °ÁÈÂ¨³Á¥µªÂ¨³ª·¡¸ · µ¦µ¦°¦´ª

 /DZRQ-XYHQLOH'HOLQJXHQF\DQG3URFHGXUHRIWKH&RXUW


/$: ®¤µ¥Á¸¥É ª´£µ¬¸Á·Åo/DZRQ,QFRPH7D[       
/$: µ¦ªnµªµ¤Â¨³µ¦´ÎµÁ°µ¦µ®¤µ¥/DZ\HU3UDFWLFHDQGOHJDOGRFXPHQWSUHSDUDWLRQ
/$: ®¤µ¥¦³®ªnµ¦³Á«Â¸Á¤º°3XEOLF,QWHUQDWLRQDO/DZ   


/$: ®¤µ¥Â¦µÂ¨³µ¦¦³´´¤/DERXUDQG6RFLDO6HFXULW\/DZ 


/$:®¨´ª·µ¸¡Â¨³¦¦¥µ¦¦ °´®¤µ¥/HJDO3URIHVVLRQ(WKLFV9LVXDO0RUDODQG'LVFLSOLQHV
IRU/DZ\HUV


/$: ®¤µ¥¦³®ªnµ¦³Á«Â¸»¨Â¨³¸°µµ3ULYDWHDQG&ULPLQDO,QWHUQDWLRQDO/DZ
/$: ·· ¦´µ3KLORVRSK\RI/DZ
/$:®¤µ¥¸É · /DQG/DZ
/$:®¤µ¥¦´¡¥r· µ´ µ,QWHOOHFWXDO3URSHUW\/DZ  
/$:®¤µ¥µ¦oµ¦³®ªnµ¦³Á«,QWHUQDWLRQDO7UDGH/DZ 
/$: ®¤µ¥¦³®ªnµ¦³Á«ªnµoª¥³Á¨,QWHUQDWLRQDO/DZRI7KH6HD  


/$: £µ¬µ°´§¬Îµ®¦´´®¤µ¥(QJOLVKIRU/DZ\HUV     


/,6 µ¦Á«Â¨³ÁÃÃ¨¥¸Á¡º°É µ¦oªoµ,QIRUPDWLRQDQGWHFKQRLRJ\IRUVHDUFKLQJ 
0&6 µ¦º°É µ¦¤ª¨Áº°Ê o,QWURGXFWLRQWR0DVV&RPPXQLFDWLRQ ¦®´Á·¤0&6 

0&6 §¬¸µ¦º°É µ¦&RPPXQLFDWLRQ7KHRU\ ¦®´Á·¤0&6    


0&6 µ¦®´º°¡·¤¡rÁº°Ê o,QWURGXFWLRQWR-RXUQDOLVP ¦®´Á·¤0&6 


0&6 ®¨´µ¦¡¼Áº°Ê o)XQGDPHQWDO6SHHFK ¦®´Á·¤0&6 6SHHFK&RPPXQLFDWLRQ 
0&6 µ¦¦³µ¥Á¸¥Â¨³µ¦Â¡¦n£µ¡Áº°Ê o ¦®´Á·¤0&6 ,QWURGXFWLRQWR%URDGFDVWLQJ 

®n ª¥· 












































¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«

¦®´ª· µ           ¦µ¥ºÉ°¦³ªª· µ   


®n ª¥· 
0&6 µ¦¦³µ´¤¡´rÁº°Ê o,QWURGXFWLRQWR3XEOLF5HODWLRQV ¦®´Á·¤0&6  


0&6 º°É µ¦¤ª¨´¤¡´r0DVV0HGLD5HODWLRQV ¦®´Á·¤0&6   



0&6 £µ¬µÁ¡º°É µ¦º°É µ¦¤ª¨/DQJXDJHIRU0DVV&RPPXQLFDWLRQ ¦®´Á·¤0&6 


0&6 µ¦º°É µ¦Ä°r¦&RPPXQLFDWLRQLQ2UJDQL]DWLRQ ¦®´Á·¤0&6 



0&6 º°É ¤ª¨Á¡º°É µ¦Ã¬µ0DVV0HGLDIRU$GYHUWLVLQJ ¦®´Á·¤0&6 
 

0&6 µ¦¦¼Áo nµ´º°É 0HGLD/LWHUDF\ ¦®´Á·¤0&6       



0&6 «·¨³Á¡º°É µ¦º°É µ¦Äµªµ¦µ¦«µ¦r$UWIRU&RPPXQLFDWLRQLQ-RXUQDOLVP ¦®´Á·¤0&6  
0&6 µ¦¦µ¥µ µn ª1HZV5HSRUWLQJ ¦®´Á·¤0&6      



0&6 ÁÃÃ¨¥¸Á¡º°É µ¦º°É µ¦¤ª¨1HZ0HGLDDQG0DVV&RPPXQLFDWLRQ7HFKQRORJ\ ¦®´Á·¤0&6 
0&6 µ¦º°É µ¦Á¡º°É ¤»¬¥r¤´ ¡´r&RPPXQLFDWLRQIRU+XPDQ5HODWLRQV ¦®´Á·¤0&6  

0&6 µ¦º°É µ¦Á¡º°É µ¦Ão¤oµªÄ3HUVXDVLYH&RPPXQLFDWLRQ ¦®´Á·¤0&6  


0&6 ªµ«µ¦rÁ¡º°É µ¦º°É µ¦µ»¦·2UDO&RPPXQLFDWLRQIRU%XDLQHVV  ¦®´Á·¤0&6 

0&6 ¦·¥¦¦¤º°É µ¦¤ª¨ ¦®´Á·¤0&6 (WKLFVLQ0DVV&RPPXQLFDWLRQ 


0&6 £µ¡nµ¥ªµ¦µ¦«µ¦r°Éº ¦³¤3KRWRRI0XOWLPHGLD-RUXQDOLVP ¦®´Á·¤0&6  

0&6 µ¦Á ¥¸ µ¦¸Á¡º°É º°É ¤ª¨)HDWXUH:ULWLQJIRU0DVV0HGLD ¦®´Á·¤0&6  
0&6 µ¦Á¦¸¥Á¦¸¥ °o ¤¼¨Á¡º°É º°É ¤ª¨,QIRUPDWLRQ7UDQVLWWLRQIRU0DVVPHGLD ¦®´Á·¤0&6 

0&6 µ¦º°É µ¦Á¡º°É µ¦¡´µ&RPPXQLFDWLRQIRU'HYHORSPHQW ¦®´Á·¤0&6 


0&6 µ¦º°É µ¦¦³®ªnµª´¦¦¤,QWHUFXOWXUDO&RPPXQLFDWLRQ    



0&6 µ¦º°É µ¦Â¨³¦³µ¤· ¦®´Á·¤0&6 &RPPXQLFDWLRQDQG3XEOLF2SLQLRQ


0&6 µ¦ª·¥´ º°É µ¦¤ª¨ ¦®´Á·¤0&6 ,QWURGXFWLRQWR0DVV&RPPXQLFDWLRQ5HVHDUK

0&6 º°É ¤ª¨°µÁ¸¥Â¨³º°É ¤ª¨Ã¨$VHDQDQG*OREDO0DVV&RPPXQLFDWLRQ 


0&6  ¹¦³µ¦rª· µ¸¡º°É µ¦¤ª¨)LHOG:RUNLQ0DVV&RPPXQLFDWLRQ



0&6 Ã¦µº°É µ¦¤ª¨3URMHFWLQ0DVV&RPPXQLFDWLRQ     



0&6 ´¤¤µº°É µ¦¤ª¨6HPLQDULQ0DVV&RPPXQLFDWLRQ     



0*7 ®¨´µ¦´µ¦»¦·3ULQFLSOHVRI0DQDJHPHQW       



0*7 µ¦´µ¦µ¦ÎµÁ·µÂ¨³Ãn°»µ2SHUDWLRQVDQG6XSSO\&KDLQ0DQDJHPHQW


0*7 ¦·¥¦¦¤µ»¦·Â¨³ªµ¤¦´·°n°´¤%XVLQHVV(WKLFVDQG6RFLDO5HVSRQVLELOLW\ 
0*7 µ¦´µ¦Îµ´µ2IILFH0DQDJHPHQW        



0*7 µ¦´µ¦Á·¨¥»r6WUDWHJLF0DQDJHPHQW 
0*7 µ¦£µ¬¸°µ¦7D[DWLRQ            



0*7 µ¦ª·Á¦µ³®rÁ·¦·¤µ ´ Ê ¼Á¡º°É µ¦´·Äµ¦»· $GYDQFHG4XDQWLWDWLYH$QDO\VLV
IRU%XVLQHVV'HFLVLRQ0DNLQJ  
0*7 µ¦´µ¦µ¦Á¨¸¥É Â¨Â¨³µ¦¡´µ°rµ¦&KDQJHPDQDJHPHQWDQG2UJDQL]DWLRQ'HYHORSPHQW
0*7®¨´µ¦ª·¥´ µ»¦·%XVLQHVV5HVHDUFK3ULQFLSOHV

0*7 µ¦¼¦µµ¦Ãn°»µÂ¨³¦³ÁÈÄµ¦ÎµÅ·´ ·
,QWHJUDWLRQRI6XSSO\&KDLQDQGWKH,PSOHPHQWDWLRQ,VVXHV   



0*7 µ¦´µ¦ªµ¤¦¼o .QRZOHGJH0DQDJHPHQW 
0*7 §¬¸°rµ¦»¦·%XVLQHVV2UJDQL]DWLRQ7KHRU\      



0*7 µ¦º°É µ¦Ä°rµ¦2UJDQL]DWLRQ&RPPXQLFDWLRQ      



0*7 £µª³¼o Îµµ»¦·%XVLQHVV/HDGHUVKLS        



0*7 µ¦´µ¦ µo ¤ª´¦¦¤&URVV&XOWXUDO0DQDJHPHQW 
0*7 ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«Á¡º°É µ¦´µ¦,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\IRU0DQDJHPHQW 
0*7 ´¤¤µµ¦´µ¦6HPLQDULQ0DQDJHPHQW        



0*7 µ¦´µ¦Ä«ª¦¦¬®oµ0DQDJHPHQW,Q7KH1H[W'HFDGH   



0*7 µ¦´µ¦»¦· µ¥n°¤6PDOO%XVLQHVV0DQDJHPHQW     




¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á

oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«

¦®´ª· µ           ¦µ¥ºÉ°¦³ªª· µ   


0*7 µ¦ªµÂÂ¨³ª»¤Á·¦·®µ¦([HFXWLYH3ODQQLQJDQG&RQWURO  


0*7 µ¦Á¦µn°¦°µ»¦·%XVLQHVV1HJRWLDWLRQ       


0*7 ¡§·¦¦¤°rµ¦2UJDQL]DWLRQDO%HKDYLRU        


0.7 ®¨´µ¦¨µ3ULQFLSOHVRI0DUNHWLQJ         


07+ ·«µ¦r¡Êº µ%DVLF0DWKHPDWLFV         


3+, ¦´µÁº°Ê o,QWURGXFWLRQWR3KLORVRSK\        


32/ ¦´«µ¦rªÅ,QWURGXFWLRQWR3ROLWLFDO6FLHQFH
´É
     


32/ µ¦Á¤º°µ¦¦°Å¥7KDL3ROLWLFVDQG*RYHUQPHQW     


32/ ®¨´¦´¦¦¤¼Â¨³µ´µ¦Á¤º°&RQVWLWXWLRQDO3ULQFLSOHVDQG3ROLWLFDO,QVWLWXWLRQV

32/ ¦oµµ¦Á¤º°Áº°Ê o,QWURGXFWLRQWR3ROLWLFDO3KLORVRSK\    


32/ µ¦Á¤º°Á¦¸¥Á¸¥Áº°Ê o,QWURGXFWLRQWR&RPSDUDWLYH3ROLWLFV  


32/ ®¨´·´ · µµ¦¦°Â¨³¦¦¤µ£·µ¨Ä£µ¦´$GPLQLVWUDWLYH3URFHGXUHDQG
   *RYHUQDQFHLQ3XEOLF6HFWRU           


32/ µ¦Á¤º°Â¨³µ¦¦°o°·É Ä¦³Á«Å¥/RFDO3ROLWLFVDQG/RFDO*RYHUQPHQWLQ7KDLODQG
32/ ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¦³Á«Áº°Ê o,QWURGXFWLRQWR,QWHUQDWLRQDO5HODWLRQV 36 

32/ Ã¥µ¥nµ¦³Á« °Å¥7KDL)RUHLJQ3ROLF\       


32/ µ¦¦·®µ¦¦´·Áº°Ê o,QWURGXFWLRQWR3XEOLF$GPLQLVWUDWLRQ   


32/ °rµ¦Â¨³µ¦¦·®µ¦Ä£µ¦´3XEOLF2UJDQL]DWLRQDQG0DQDJHPHQW 36  

32/ ¦³Á¸¥·´ ¦· µµ¦6HFUHWDULDO3UDFWLFHVIRU&LYLO6HUYDQWV 36 


32/ µ¦¦·®µ¦¦´¡¥µ¦¤»¬¥rÄ£µ¦´+XPDQ5HVRXUFH0DQDJHPHQWLQ7KH3XEOLF6HFWRU 
32/ µ¦¦·®µ¦µ¦¨´)LVFDO$GPLQLVWUDWLRQ 36       


32/ Ã¥µ¥µµ¦³3XEOLF3ROLF\           


32/ µ¦ªµÂÄ£µ¦´3XEOLF3ODQQLQJ 36        


32/ µ¦Á¤º°Â¨³¦³¦µµ¦3ROLWLFVDQGWKH%XUHDXFUDF\ 3$   


32/ µ¦¦·®µ¦µ¦¡´µ'HYHORSPHQW$GPLQLVWUDWLRQ 36     


32/ µ¦¦·®µ¦¦´ª·µ®·3XEOLF(QWHUSULVH$GPLQLVWUDWLRQ 36    


32/ Á·µ¦¦·®µ¦µ»¨3HUVRQQHO$GPLQLVWUDWLRQ7HFKQLTXHV 36 


32/ µ¦¡´µ¦´¡¥µ¦¤»¬¥rÄ°rµ¦+XPDQ5HVRXUFH'HYHORSPHQWLQDQ2UJDQL]DWLRQ 36 
32/ ®¨´Â¨³ª·¸ µ¦ª·¥´ µ¦´«µ¦r3ULQFLSOHVDQG5HVHDUFK0HWKRGRORJ\LQ3ROLWLFDO6FLHQFH 
32/ ¡§·¦¦¤°rµ¦2UJDQL]DWLRQDO%HKDYLRU 36      


32/ ÁÃÃ¨¥¸µ¦¦·®µ¦$GPLQLVWUDWLYH7HFKQRORJ\ 36     


32/ µ¦Îµ®Â¨³¦³Á¤·Ã¦µ¦3URJUDP)RUPXODWLRQDQG$SSUDLVDO 36  

32/ µ¦¦·®µ¦Ã¦µ¦£µ¦´3URJUDP0DQDJHPHQWLQ7KH3XEOLF6HFWRU 36  

32/ µ¦¦³Á¤·¨Ã¦µ¦£µ¦´3URJUDP(YDOXDWLRQLQWKH3XEOLF6HFWRU 36 

36< ·ª·¥µ´ªÅ*HQHUDO3V\FKRORJ\
É
        


5$0ªµ¤¦¼o n¼ 
» ¦¦¤.QRZOHGJHDQG0RUDOLW\        


6&, ª·¥µ«µ¦r¡Êº µ%DVLF6FLHQFH          


62& ´¤ª·¥µÂ¨³¤µ»¬¥ª·¥µÁº°Ê o,QWURGXFWLRQWR6RFLRORJ\DQG$QWKURSRORJ\

67$ ·Á· º°Ê o,QWURGXFWLRQWR6WDWLVWLFV         


67$ ·· »¦·Â¨³µ¦ª·Á¦µ³®rÁ·¦·¤µ%XVLQHVV6WDWLVWLFVDQG4XDQWLWDWLYH$QDO\VLV

7+$ ¨´¬³Â¨³µ¦Äo£µ¬µÅ¥6WUXFWXUHRI7KDLDQG,WV8VDJH    


7+$ ªµ¤¦¼o ªÅµª¦¦¸
´É
Å¥,QWURGXFWLRQWR7KDL/LWHUDWXUH    


7+$ µ¦Á¦¸¥¤Á¡º°É µ¦¡¼Â¨³µ¦Á ¥¸ 3UHSDUDWLRQIRU6SHHFKDQG:ULWLQJ



®n ª¥· 











































¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«










¦· µ¦oµµ¦«¹¬µª· µ®µ¦Â¨³µ¦ °n°´µ¦Á oµ¦´¦µµ¦®µ¦

µ´«¹¬µª· µ®µ¦°· µ¦´«¹¬µÅoÄ®o¦· µ¦oµnµÇ´¸Ê
ÎµÁ·µ¦¦´¤´¦´«¹¬µª·µ®µ¦´Ê ¸É¸ µ¥®·
ÎµÁ·µ¦Îµ´«¹¬µª·µ®µ¦´Ê ¸É¸ µ¥®·Å¦µ¥µ´ªÃ¦Á¦¸¥¦´¬µ·Â«¼¥rµ¦´«¹¬µª·µ®µ¦
ª·£µª¸¦´ ·¦»Á¡¤®µ¦
ÎµÁ·µ¦¥Áªoµ¦Á¦¸¥¤µ¦ªÁ¨º°Á µo ¦´¦µµ¦®µ¦°¦³Îµµ¦Ä¥µ¤·
ÎµÁ·µ¦n°´µ¦Á¦¸¥¡¨Á¡º°É ¹ª·µ®µ¦Îµ®¦´¼o É¸ µÎ Á¦Èµ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦´Ê ¸É¸ µ¥
ÎµÁ·µ¦¦°¦´·· ÍÁ µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦ ¦¸ªµn Áªoµ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦µ¤¦³Á¸¥®nª¥´µµ¦¦´¬µ·Â
ÎµÁ·µ¦ °n°´µ¦Á µo ¦´¦µµ¦®µ¦Ä®o´ ´«¹¬µ¸¤É Å· o ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦

ÎµÂ³Îµ
Îµ®¦´´«¹¬µ¸É³¤´¦ ¹ Á¦¸¥ª· µ®µ¦
Ã¦°nµÄ®o¨³Á°¸¥
  ´«¹¬µ¸É ¦³r³¤´¦Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦ª¦¦µ»¤´· °¼o ¤´¦Áº°É Å °o ´´o°·´ · µ¤¦³Á¸¥
®nª¥´µµ¦¦´¬µ·ÂÂ¨³ °o ª¦·´ ª· µn oª¥µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦´¸Ê
   »¤´·Â¨³»¨´¬³ °»¨¸É¤¸·· ¤´¦ÁÈ ´«¹¬µª· µ®µ¦´Ê ¸ ¸É Ä®¤n ´¸Ê
   ÁÈ µ¥®¦º°®·¤¸
´ µ·Å¥
   °µ¥»Å¤nÉµÎ ªnµ¸¦·¦¼ r Ê¹ ÅÂ¨³Å¤nÁ·¸¦·¦¼ rÃ¥´°µ¥»µ¤®¤µ¥ªnµoª¥µ¦¦´¦µµ¦®µ¦
    Îµ®¦´¼o ¥É¸ ´ Å¤n¦¦¨»·£· µª³o°Åo¦´ ªµ¤¥·¥°¤ °·µ¤µ¦µ®¦º°¼o ¦°µ¤®¤µ¥
    Îµ®¦´¼o ¤É¸ °¸ µ¥»¸¦·¦¼ r Ê¹ Åo°Å¤nÁÈ ¼o ÅÉ¸ ¤nÅÁÁÁ¡º°É ¦´®¤µ¥Á¦¸¥¸°É µÎ Á£°o°¸É É¹ ÁÈ£¼¤¨· µÎ Áµ
    ®µ¦ °µ¤¤µ¦µÂ¨³®¦º°o°Å¤nÁÈ ¼o ÅÉ¸ ¤n¤µÄ®o³¦¦¤µ¦¦ªÁ¨º°Îµµ¦¦ªÁ¨º°®µ¦ 
    °Á·Á µo ¦´¦µµ¦®µ¦°¦³Îµµ¦µ¤¤µ¦µÂ®n¡¦¦´¦µµ¦®µ¦¡«
    ÎµÁ¦Èµ¦«¹¬µ´Ê ÁÁn´ Ê ¤´¥¤«¹¬µ¸É¸ ®¦º°Á¸¥Ánµ Ê¹ ÅÂ¨³¤¸¨µ¦«¹¬µ °´Ê ¤´¥¤«¹¬µ¸ É¸ 
    ®¦º°Á¸¥Ánµ´Ê ÁÁn Ê¹ Å
   Å¤n¡· µ¦»¡¡¨£µ¡®¦º°¤¸Ã¦¹É Å¤nµ¤µ¦³¦´¦µµ¦®µ¦Åo
   ÁÈ ´«¹¬µ£µ· °¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ® ´«¹¬µ¸ÁÉ ¦¸¥ÁÈ ¦µ¥¦³ªª·µÁ¡º°É Á¦¸¥¤«¹¬µ
  ¦³´¦·µ¦¸ 35('(*5(( Å¤n¤¸ · ·Á¦¸¥ª·µ®µ¦
   µ«¹¬µÁ·¤¦³´¤´¥¤¨µ¥ªª°»¦·µ®¦º°¦·µµµ´°ºÉo°Å¤n¤¸ µ¦ ¹Á¦¸¥
  ª·µ®µ¦ «®¦º°£µÎÉµÅ¤n°¥¼Än Ár °o ¸Ê
   ¤¸ªµ¤¦³¡§·Á¦¸¥¦o°¥
   Å¤nÁÈ ®µ¦¦³Îµµ¦®¦º°¼Îµ®´ªÁ µo °¦³Îµµ¦Â¨oª
   ÁºÉ°Å ´´o°· ´ · µ¤¦³Á¸¥®n ª¥´µµ¦¦´¬µ· Â´¸Ê
   µ¦¤´¦Á µo ¦´ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦³o°¤´¦Ä¸Â¦¸ÁÉ µo «¹¬µ´¤®µª·¥µ¨´¥®µÅ¤n¤´¦³®¤·· ÍÁ¦¸¥
  ª·µ®µ¦µ¤¦³Á¸¥®nª¥´µµ¦¦´¬µ·Âªnµoª¥µ¦«¹¬µª·µ®µ¦¡« °o °»
  ÁªoÂn³Îµµ¦¦°¦´·· ÍÅªo
   ¤¸ªµ¤¦³¡§·Á¦¸¥¦o°¥
   o°Ä®o· µ¤µ¦µ®¦º°¼o ¦°¨µ¤¦´¦°ÄÄ¤´¦Á¡º°É ¥º¥´ªnµ°»µÄ®oÁ µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦
   ª´¦µ¥µ´ª¸ÃÉ ¦Á¦¸¥¦´¬µ·Â«¼¥rµ¦´«¹¬µª·µ®µ¦´«¹¬µª·µ®µ¦µ¥³o°´¤´µ¤¦³Á¸
Ê
¥
  ®nª¥´µµ¦¦´¬µ·Â
   o°ÅÎµµ¦¦µ¥µ´ªµ¤ª´Áª¨µÂ¨³µ¸É ®É¸ nª¥´µµ¦¦´¬µ·ÂÎµ®£µ¥Äoµ¦ª»¤ °
  ¼Âo ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®
   µ¦Ânµ¥Ä®oÂnÁ¦º°É Â´«¹¬µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®´«¹¬µ®·Ä®oÁ¦¸¥¤µÁª°¦r¤Â¨³Áº°Ê ¥º
  °¨¤¸µ¸Â¤Á ¥¸ ªÅoª¥oµ¤¥µª¼¦´Ä®oÁ¦¸¥¦o°¥
    Á¦¸¥¤Á·nµÎµ¦»nµ°»¦rµ¦«¹¬µÂ¨³nµÎµ´¦¦³Îµ´ª´«¹¬µª·µ®µ¦¨³µ
   ¤¸ µ¦nµµ¥ÎÊµ®´Â¨³ªµ¤¼ µ¤µ¦µ¸É 
   nµµ¦°¤¦¦£µ¡¦nµµ¥ µ¤µ¦µ¸É 

¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á

oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«

µ¦nµµ¥µ¦¤´¦ÁÈ «´Ê ¸ ¸É µ¥®· 
µ¦µ¸É 
µ¥
°µ¥»¸






ªµ¤ ¥µ¥ °°ÁÈ ¤
®µ¥ÄÁ µo
®µ¥Ä°°











®·

ÎÊµ®´  ªµ¤¼ ¤ ÎÊµ®´  ªµ¤¼ ¤
























Árµ¦°¤¦¦£µ¡¦nµµ¥«´Ê ¸ ¸É µ¥Â¨³®·  
µ¦µ¸É 
¨Îµ´

µ¦°





´¡ºÊ
¨»´É
ª·É

´«¹¬µµ¥
Îµª
Áª¨µ
¦´Ê
µ¸
¦´Ê
µ¸
Á¤¦
µ¸ª·µ¸

´«¹¬µ®·
Îµª
Áª¨µ
¦´Ê
µ¸
¦´Ê
µ¸
Á¤¦
µ¸

  ®¨´µµ¦¤´¦Á oµÁÈ «´Ê ¸ ¸É
    Äª»· µ¦«¹¬µ¸É ´ «¹¬µ¤´¥¤oÄ®oÃ¦Á¦¸¥Á·¤¦´¦°³ÂÁ¨¸¥É Ã¥®´ª®oµµ«¹¬µÄ®oÁ¦¸¥¦o°¥
®µÄoÄ¦³µ«¸¥´¦¤´¥¤oÁÈ ®¨´µµ¦¤´¦o°Ä®o¦³¦ª«¹¬µ·µ¦·³ÂÁ¨¸¥É oª¥
 ³ÂÁ¨¸¥É ³o°ÅoÅ¤no°¥ªnµ Ê¹ Å Îµª´
    Äª»· µ¦«¹¬µ¸ÄÉ o¤´¦Á µo Á¦¸¥´¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®Îµª´
    ¦¼nµ¥ÂnÁ¦º°É Â´Á¦¸¥®¦º°´«¹¬µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®®oµ¦Å¤nª¤®¤ª®¦º°Âªnµ¸µÎ 
    µ[¤®¦º° µ·ÊªÎµª¦¼
    ÎµÁµ³Á¸¥oµ °¼o ¤´¦Îµª´
    Ä¦´¦°Â¡¥rµÃ¦¡¥µµ¨¦´®¦º°Á°Á¡º°É ¥º¥´ªnµÅ¤nÁÈ Ã¦µ¤¦³¦ª´¸É  ¡« 
    °°µ¤ªµ¤Ä¤µ¦µÂ®n¡¦¦´¦µµ¦®µ¦¡«Îµª´ °Â¢°¦r¤Ä¦´¦°Â¡¥r
    ÅoÉ¸ µ´«¹¬µª·µ®µ¦°·µ¦´«¹¬µ
    ÎµÁµ®¨´µµ¦Á¨¸¥É º°É ´ª®¦º°º°É »¨°¥nµ¨³´ oµ¤¸ ¼o É¸ ³¤´¦Á¦¸¥ª·µ®µ¦Ä®oÎµ®¨´µ»°¥nµ
    ÅÄ®o¡¦o°¤Äª´¤´¦Á µo ÁÈ´«¹¬µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®Á¡¦µ³³o°¤´¦Á¦¸¥ª·µ®µ¦n°Ä °»
´Ê
oµ¥
    °µ¦¤´¦Á µo ÁÈ ´«¹¬µÄ®¤n °¤®µª·¥µ¨´¥®µÅ¤n¡¦o°¤Ä®o°µ¤Áoµ®oµ¸É ¦´¤´¦
    ¦¸ªÉ¸ 
» · µ¦«¹¬µµnµ¦³Á«³o°ÎµÁ·µ¦Â¨ÁÈ £µ¬µÅ¥Ã¥¦³¦ª«¹¬µ·µ¦Ä®oÁ¦¸¥¦o°¥

¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«

   ¼o ¸É³¤´¦Á oµ¦´µ¦ ¹ Á¦¸¥ª· µ®µ¦´Ê ¸ ¸É ¤´¦Ä®¤n Â¨³«´Ê ¸ ¸É ÎµÊ ´Ê 
   ®¨´µ¦³°µ¦¤´¦
    Ä¦´¦°µ¦ ¹´¦· o°Å¤nÁ·Áº° Îµª´oµÄoÄ®´º°Îµ´¦³Îµ´ªÂª·¥µ³ÁÈ 
    ®¨´µÄµ¦¤´¦Ä®onµ¥ÎµÁµ´Ä®oÎµ´¦¦³Îµ´ª´«¹¬µª·µ®µ¦µµ«¹¬µÁ·¤
    Â¨³´¦¦³Îµ´ª¦³µ¤µoª¥Äª´¤´¦
    ÎµÁµ®¨´µµ¦Á¨¸¥É º°É ´ª®¦º°º°É »¨°¥nµ¨³´ oµ¤¸ 
    Ä¦´¦°µ¤ °o ³o°Å¤nªµn Áªoµ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦µ¤¦³Á¸¥®nª¥´µµ¦¦´¬µ·Â¥´ª°¥nµ
    Án³¤´¦Á¦¸¥ª·µ®µ¦Ä¸µ¦«¹¬µÄ¦´¦°µ¦ ¹¸É ³Äo¤´¦Á¦¸¥n°o°¦³»¸µ¦«¹¬µ¸É
    Ánµ´Ê
    ´«¹¬µª·µ®µ¦¸É¸ µ¥Â¨³®·Å¤n°o Îµ¦³Á·nµÎµ¦»
    ¼o É¸ ³Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦´Ê ¸É¸ °µ¥»°o Å¤nÁ·¸¼o É¸ ³Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦´Ê ¸É¸ °µ¥»
    o°Å¤nÁ·¸
   ¼o ¸ÉÁ µo ¦´µ¦ ¹ Á¦¸¥ª·µ®µ¦´¤®µª·¥µ¨´¥°¥¼Ân ¨oªÂ¨³¤¸ªµ¤¦³r¸É³¤´¦Á µo ¦´µ¦ ¹ Á¦¸¥ª·µ®µ¦
   n°¦³Á£Á¨ºÉ°´Ê ÎµÊ ´Ê  ´«¹¬µÁnµ Ä®o· ´ · ´ ¸Ê
    Ä®oÅ¨º°É ¤´¦Á¦¸¥n°ÅoÉ¸ µ µª·¥¦·µ¦¸É ´ «¹¬µ´´°¥¼n
´ ´ ´¦¦³Îµ´«¹¬µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®´¦¦³Îµ´ª´«¹¬µ
    Ä®oÎµÄÁ¦È¦´Á·nµ¨³Á¸¥Á¦¸¥£µ»
    ª·µ®µ¦Â¨³´¦¦³Îµ´ª¦³µ¤µÂoª¥Äª´¤´¦
    µ¸¦É µ¥µ´ªÃ¦Á¦¸¥¦´¬µ·Â«¼¥rµ¦´«¹¬µª·µ®µ¦
    µ¦Ânµ¥Á¦º°É Â» ¹·Á¦º°É ®¤µ¥¦³°Á¦º°É ÂÂÄ®o¼ o°nª®¨´µÄ¦µ¥µ´ªÁ µo ¦´µ¦ ¹
    Á¦¸¥µ´«¹¬µª·µ®µ¦®¦º°µ µª·¥¦·µ¦²¸É ´ «¹¬µ´´°¥¼n ³ÂÄ®oÄª´¸¨É º°É ¤´¦Á¦¸¥
  °o · ´ · µÎ ®¦´´«¹¬µ¸É³¤´¦Á µo ¦´µ¦ ¹ Á¦¸¥ª·µ®µ¦»´Ê ¸ ´Ê ´«¹¬µª·µ®µ¦¦³Á£Á¨º°É ´Ê ÎµÊ ´Ê 
Â¨³¤´¦Ä®¤n
   ´«¹¬µ¸É ¤´¦Á¦¸¥ª·µ®µ¦´¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®Â¨oª³o°¨³Á¸¥Á¦¸¥£µ·» £µ´Ê £µÂ¨³
   £µÂ¨³o°Á¦¸¥ª·µ®µ¦·n°´Å»¸®µªnµÁªo³o°Îµ¦°¦´·· ÍÅªooµ¨³Á¨¥È³®¤·· ÍÁ¦¸¥ª·µ®µ¦
   ´«¹¬µª·µ®µ¦´Ê ¸É¸ µ¥¸ÁÉ ·¦³®ªnµ¡«³o°n®¨´µÎµÁµ¨³´Äª´
   ¤´¦Á µo Á¦¸¥ª·µ®µ¦Á¡º°É µ´«¹¬µª·µ®µ¦³ÅoµÎ Á·µ¦¥Áªoµ¦Ár®µ¦Ä®o´ ´«¹¬µª·µ®µ¦¸É
   Îµ¨´«¹¬µª·µ®µ¦°¥¼Än ´ »´  «ÁnµÁ¡µ³¼o ÁÉ¸ ·¡«
  µ¦¦°¦´· ·Í Á oµ ¹ Á¦¸¥ª· µ®µ¦
  ´«¹¬µ¸ÅÉ ¤nµ¤µ¦Á µo µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦ÅoÄ¸Â¦¸ÁÉ µo ÁÈ´«¹¬µ °¤®µª·¥µ¨´¥oª¥Á®»ÄÇÈµ¤Ä®oÎµ®¨´µ
µ¤¸É ³¤´¦Á¦¸¥Ä´Ê ¸´ Ê ÇÅ¥ºÉ Á¦º°É  °¦°¦´·· ÍÁ¡º°É Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥Ä¸´ Å ³o°Å¤nªµn Áªoµ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦ Â¨³
o°ÎµÁ·µ¦nªµ¦¦´¤´¦Â¨³¦µ¥µ´ªµ¤¸®É n ª¥´µµ¦¦´¬µ·ÂÎµ®Ä¸ µ¦«¹¬µ´Ê ÇÂ¨³µ¤µ¦¥ºÉ ªµ¤
¦³rÅoÉ¸ µ´«¹¬µª·µ®µ¦°·µ¦´«¹¬µ°µµ¦·¦¦¤´«¹¬µ´Ê ¤¦ ®´ª®¤µ Îµ®¦´´«¹¬µnª£¼¤£· µ
Ä®oÅ¥ºÉ Á¦º°É  °¦°¦´·· ÍÁ¡º°É Á¦¸¥Ä¸´ Å¸É µ µª·¥¦·µ¦¸É ´ «¹¬µ´´°¥¼n ª´Áª¨µÄµ¦¦´¤´¦µµ µª·¥¦·µ¦³Âo
Ä®o¦µn°Å
  oµ´«¹¬µÅ¤n·´ · µ¤¸Ê³®¤·· ÍÁ¦¸¥ª·µ®µ¦°¸n°ÅÅ¤nªµn ¸¤É ®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®®¦º°µ´°ºÉ ·n°°µ¤
¦µ¥¨³Á°¸¥Á¡·¤É Á·¤Åo®É¸ ¤µ¥Á¨ Ã¦«´¡r®¦º°µZZZURWFVUXDFWKZZZIDFHERRNFRPURWFVUX
  µ¸É ¹ Á¦¸¥ª· µ®µ¦Änª£¼¤·£µ
µ µª·¥¦·µ¦²   ´®ª´¦µ¸»¦¸    Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
               ¤¨®µ¦¸É ¤
  w    ´®ª´°»¥´ µ¸     Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
               ¤¨®µ¦¸É ¤ 
  w    ´®ª´¦«¦¸¦¦¤¦µ   Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦

               ¤¨®µ¦¸É ¤
  w     ´®ª´°ÎµµÁ¦·    Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
             ¤¨®µ¦¸É ¤ 

¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á

oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«

µ






































µª·¥¦·µ¦²
   
 w  
   
 w  
   
 w  
   
 w  
   
 w  
   
 w  
   
 w  
   
 w  
   
 w  
   
 w  
   
 w  
   
 w  
   
 w  
   
 w  
   
 w  
   
 w  
   
 w  
   
 w  
   















































































´®ª´Â¡¦n   
     
´®ª´¦¡¤ 
     
´®ª´»Ã ´¥  
     
´®ª´ °Ân 
     
´®ª´«¦¸³Á¬ 
     
´®ª´¦´   
     
´®ª´¨¡»¦¸  
     
´®ª´¦¦µ¸¤µ 
     
´®ª´®°´ª¨Îµ£¼ 
     
´®ª´´¥£¼¤·  
     
´®ª´Á¡¦¼¦r 
     
´®ª´»¦¦¸ ¤´ ¥r  
     
´®ª´Á¸¥¦µ¥ 
     
´®ª´µ»¦¸ 
     
´®ª´Á¸¥Ä®¤n 
     
´®ª´»¦· ¦r  
     
´®ª´°»¦µ¸  
     
´®ª´¡´µ  
     
´®ª´ ¨µ  
     








































Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤  

Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤ 
Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤
Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤
Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤
Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤
Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤ 
Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤
Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤
Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤
Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤
Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤
Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤
Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤
Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤
Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤
Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤
Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤
Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦«¼¥r ¹´«¹¬µª·µ®µ¦
¤¨®µ¦¸É ¤





  ¦¸ ´«¹¬µ¸É¤¸ªµ¤¦³r³¤´¦Á oµ¦´µ¦ ¹ Á¦¸¥ª· µ®µ¦µ µª· ¥¦· µ¦²Ä¸ µ¦«¹¬µ
³ ¹ Á¦¸¥ª· µ®µ¦ÅoÁ¡µ³´Ê ¸ ¸Éµ¥®· Ánµ´Ê nª´Ê ¸ ¸Éµ¥®· ³o°Á oµ¦´µ¦ ¹ Á¦¸¥¸ÉÃ¦Á¦¸¥
¦´¬µ· ÁÁ«¼¥rµ¦´«¹¬µª· µ®µ¦¦»Á¡¤®µ¦Ã¥· n°°µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥Á¡·É ¤Á· ¤Åo¸Éµ µª· ¥¦·µ¦²
®¦º°µ´«¹¬µª· µ®µ¦°· µ¦´«¹¬µÃ¦®¦º°ZZZURWFVUXDFWKZZZIDFHERRNFRPURWFVUX

¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«

µ¦n°´µ¦¦´¦µµ¦®µ¦
  ´«¹¬µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®¸°É ¥¼Än ¦³®ªnµÁr¦ªÁ¨º°Á µo ¦´¦µµ¦®µ¦°¦³Îµµ¦Ä¥µ¤·Ä®o °Îµµ¦
n°´µ¦¦´¦µµ¦®µ¦ÅoµÎ ®¦´¸µ¦«¹¬µ¸ÊÂ¨³Á¡º°É Ä®oµ¦ °n°´²ÎµÁ·Åoª¥ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥¹Ä®o´ «¹¬µ¸É ³ °Äo· · Í
Îµµ¦n°´o°·´ · µ¤¦³¦ªµ¦n°´Á µo ¦´¦µµ¦ÁÈ ®µ¦°¦³Îµµ¦Ân»¨¹É °¥¼¦n ³®ªnµµ¦«¹¬µ®¦º°
Á¦¸¥¦¼o ¡« °o     vÎµ®Ä®o»¨¹É ³Åo¦´ µ¦n°´Á µo ¦´¦µµ¦ÁÈ ®µ¦°¦³Îµµ¦Îµ®¦´´«¹¬µ °
µ«¹¬µ °¦´¸ÁÉ È ¦³Á·Â¨µª·µ®¦º°Å¤n°o Á µo ´Ê Á¦¸¥³o°¤¸µ¦°Å¨nÅo£µ¨³Å¤no°¥ªnµ®nª¥·»£µ
µ¦«¹¬µ·n°´ÁªoÂn£µµ¦«¹¬µÄ µ°Á¡¦µ³Á®»» ª·¥´ ¹É µ«¹¬µÄ®oµ¦¦´¦°w¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®¹¦³µ«
Ä®o´ «¹¬µ¦µ»¤´Â· ¨³®¨´µ¦³°µ¦ °n°´²´¸Ê
  »¤´· °´«¹¬µ¸É³ °Îµµ¦n°´²
  ÁÈ ´«¹¬µ °¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®°¥¼Än ¸µ¦«¹¬µÁÈ ¼o ÁÉ¸ ·°µ¥»¦³®ªnµ¡«Â¨³
¥´Å¤nÁ¥Îµµ¦n°´µ¦¦´¦µµ¦®µ¦°¦³Îµµ¦Åªo´ ¤®µª·¥µ¨´¥
 ´«¹¬µ¸É °Îµµ¦n°´²o°¤¸¨µ¦°Å¨nÄ£µ¸µ¦«¹¬µÅoÅ¤no°¥ªnµ®nª¥·
 ´«¹¬µ¸ÁÉ ·¦³®ªnµ¡«Â¨³Á¥ °Îµµ¦n°´µ¦¦´¦µµ¦®µ¦°¦³Îµµ¦Åªo´ µ
«¹¬µÁ·¤n°Á µo «¹¬µ¸¤É ®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®o° °Îµµ¦n°´²Ä®¤nÁ¤º°É Á µo «¹¬µÄ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®Ä¸Â¦
 ´«¹¬µ¸É °Îµµ¦n°´²o°Å¤nÁÈ ´«¹¬µ¸É µÎ ¨´«¹¬µª·µ®µ¦°¥¼Än ¸µ¦«¹¬µ
 ´«¹¬µ¸ÁÉ ¥Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦Â¨³Á¥ °Äo· · Í¥Áªoµ¦¦´¦µµ¦®µ¦Äµ³´«¹¬µª·µ®µ¦Â¨oª
ÂnÅ¤nÅo«¹ ¬µª·µ®µ¦n°Ä¸µ¦«¹¬µ´ »´  ¸µ¦«¹¬µ oµ³ °Îµµ¦n°´²o°Îµµ¦Á¡·°·· Íµ¦¥Áªo
Äµ³´«¹¬µª·µ®µ¦n°¹³ °Îµµ¦n°´²Åo
 ´ «¹¬µ¸É °¦°¦´·· ÍÁ¡º°É Á µo ¦´µ¦ ¹Á¦¸¥ª·µ®µ¦Ä¸µ¦«¹¬µ¥´Å¤n¤¸ µ£µ¡ÁÈ ´«¹¬µª·µ®µ¦
Â¨³oµÁÈ ¼o ÁÉ¸ ·¡«o° °Îµµ¦n°´²¤·³´Ê ³o°ÅÁ µo ¦´µ¦¦ªÁ¨º°¦´¦µµ¦®µ¦
 ´«¹¬µ¸ÁÉ ¥¥ºÉ ®¨´µ °n°´²Åªo´ ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®Â¨oªÅ¤n°o  °Îµµ¦n°´°¸Ân°o ¨³Á¸¥
Á¦¸¥Ã¥¤ÎÉµÁ¤°´Ê £µÂ¨³£µÂ¨³Îµ¨µ¦°Å¨nÉ¸ °ÅoÅ¤no°¥ªnµ£µ¨³®nª¥· Å¤n´ £µµ¦°n°¤Â¨³
£µ§¼¦°o  ÅÂo¸É µ´«¹¬µª·µ®µ¦°·µ¦´«¹¬µ¹·¦¦¤´«¹¬µ´Ê  ¦µ¤ Á¡º°É °¦´¬µ·· Íµ¦n°´²
µ¤¦³¦ª¡«Â¨³³o°n¨µ¦°Á¡º°É ¦´¬µ·· Íµ¦n°´²ÄÁº°Á¤¬µ¥£µ¥®¨´µ¤®µª·¥µ¨´¥
¦µ¤ÎµÂ®ÎµÁ·µ¦n°´Ä®o´ ´«¹¬µ¸É °Äo· · ÍÄ¸µ¦«¹¬µÂ¨oª
  ¦¸É¸ ´ «¹¬µ¤¸¨µ¦°Å¤n¹ ®nª¥·ÁºÉ°µ µ°Á¡¦µ³Á®»» ª·¥´ Ä®oÎµ®¨´µ¤µÂÁ¡º°É Ä®oµ
¤®µª·¥µ¨´¥²¦´¦°
  ®¨´µ¦³°µ¦ °Îµµ¦n°´²
  ÄÂÄÂo¨µ¦°£µ ÄÁ¦ ¸ÅÉ o¦³´¦µÂ¨³¨µ¤¦´¦°µ³Â¨oª¹É o°¤¸¨µ¦°Åo
   Å¤no°¥ªnµ£µ¨³®nª¥· °ÅoÉ¸ ³¸É ´ «¹¬µ´´Îµª´
  ÎµÁµÎµª´
  ÎµÁµÄ¦¸¥É¸ µo ¥£¼¤¨· µÎ Áµ®µ¦ oµ¤¸ Îµª´
  ÎµÁµµ¦Á¨¸¥É º°É ´ªº°É »¨ oµ¤¸ °¥nµ¨³´
  µ¦Á¨¸¥É º°É ´ªº°É »¨o°Îµ®¨´µÅÁ¨¸¥É º°É ´ªº°É »¨Ä®o¼ o°Á¦¸¥¦o°¥¹³Îµµ¦n°´²Åo
  ÎµÁµ´¦¦³Îµ´ª´«¹¬µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®Â¨³ÄÁ¦È¦´Á·¨³Á¸¥Á¦¸¥£µ´ »´ ¹É Âªnµ
   ´«¹¬µ¥´¨³Á¸¥Á¦¸¥°¥¼n ´
  ÎµÁµ®¤µ¥Á¦¸¥Á µo ¦´¦µµ¦®µ¦Îµª´
  ÎµÁµ³Á¸¥oµÎµª´
  ®´º°¦´¦°µ¦ÁÈ ´«¹¬µ °µ«¹¬µÎµª´
  ÎµÁµ´¦¦³µ´
  ´«¹¬µ¥ºÉ ®¨´µ °n°´¦´¦µµ¦®µ¦ÅoÉ¸ µ´«¹¬µª·µ®µ¦°·µ¦´«¹¬µ°µµ¦·¦¦¤´«¹¬µ
´Ê  ¦µ¤ Á¦·¤É ¦´®¨´µ´Ê Ânª´ ¸É ´ªµ¤®¤Á µ¦¦´n°´²Äª´¸É »¤£µ¡´r 

  ´«¹¬µ¸É °Îµµ¦n°´µ¦¦´¦µµ¦®µ¦°¦³Îµµ¦Á¦¸¥¦o°¥Â¨oªo°·´ · µ¤¡¦³¦µ´´¦· µµ¦®µ¦
¡«»¦³µ¦º°o°¦´®¤µ¥Á¦¸¥Á µo ¦´¦µµ¦®µ¦Â¨³ÅÂ´ªÄª´¦ªÁ¨º°Á µo ¦´¦µµ¦®µ¦£¼¤¨· µÎ Áµ
®µ¦µ¤ª´Áª¨µÂ¨³µ¸É ÅÉ¸ o¦³»ÅªoÄ®¤µ¥Á¦¸¥²¤·³´Ê ³¤¸ªµ¤·µ¤®¤µ¥
  Ä¦³®ªnµ¸É °Îµµ¦n°´²´«¹¬µ³o°n¨µ¦°£µ¨³®nª¥· °£µÂ¨³£µ °»¸µ¦«¹¬µ

¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á

oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«

Á¡º°É ¤µ¦´¬µ·· Í¤·³´Ê ³¼°·· Íµ¦n°´²´«¹¬µ¸É °o µ¦³ °n°´µ¦Á µo ¦´¦µµ¦·n°°µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥ÅoÉ¸ 
µ µª·¥¦·µ¦²®¦º°µ´«¹¬µª·µ®µ¦°·µ¦´«¹¬µÃ¦®¦º°µZZZURWFVUXDFWKZZZIDFHERRNFRPURWFVUX

µ¦¦· µ¦Îµ®¦´´«¹¬µ¸É³ °¦´»µ¦«¹¬µÂ¨³ °¼o¥º¤Á· Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ ¥«

  ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®Ã¥µÂ³Âª´®µµÂ¨³»µ¦«¹¬µ°·µ¦´«¹¬µÅoµÎ Á·µ¦´¦¦»µ¦«¹¬µ
Ä®oÂn´ «¹¬µ¸ÁÉ ¦¸¥¸¤¸ ªµ¤¦³¡§·Â¸ n µÂ¨»¦´¡¥rÁ¡º°É ´»Ä®o´ «¹¬µÅo¤Ã¸ °µµµ¦«¹¬µ¤µ Ê¹ Ã¥Ân¨³
¸¤¸ » µ¦«¹¬µ¦³¤µªnµ»Ã¥ÂnÁÈ »£µ¥ÄÂ¨³»£µ¥°´¸Ê
  »µ¦«¹¬µ¤®µª· ¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®
  ¦³Á£Á¦¸¥¸´«¹¬µ¸¤É ®¸ nª¥·³¤ °¦³´´Ê *$Ä»£µµ¦«¹¬µ·¦ª¤Â¨oªÅ¤no°¥ªnµ
 ®nª¥· Å¤n¦ª¤£µ§¼¦°o  »¨³µ
 ¦³Á£nÁ¦·¤µ¦«¹¬µ´«¹¬µ¸¤É ®¸ nª¥·Á¨¸¥É Å¤no°¥ªnµ¸¨³®nª¥· ¦ª¤£µ§¼¦°o  »¨³µ
 ¦³Á£·¦¦¤´«¹¬µ¸É µÎ ·¦¦¤ÁÈ ¦³Ã¥rn°´¤Â¨³¦oµº°É Á¸¥Ä®o¤®µª·¥µ¨´¥Â¨³¤¸®nª¥·
   Å¤no°¥ªnµ¸¨³®nª¥· ¦ª¤£µ§¼¦°o  »¨³µ
  »¼o ¦³£´¥¡·´ ·  °»£´¥°´¸£¥´ ªµ£´¥ ÁÈ Ã¥µ¥ °¤®µª·¥µ¨´¥¸É ³¦¦Áµªµ¤Áº°¦o° °
   ´«¹¬µ¸É ¦³£´¥Ã¥¥Áªonµ®nª¥·nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦«¹¬µnµÎµ¦»µ¦«¹¬µÎµª£µÁ¦¸¥· 
  ¼o ¦³r³ °¦´»µ¦«¹¬µÄ®o¥Éº Âªµ¤Îµ °¦´»ÅoÉ¸ µ µª·¥¦·µ¦²¸É ´ «¹¬µ¤´¦
  °»Á· Ä®oo¥¼ º¤Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ ¥« ´«¹¬µ¤´¦Ä®¤n¦³Îµ£µÁ¦¸¥¸É ¸É ¦³r³ °¼¥o ¤º Á·°»²
  ¥« ¼o ¦¼o µ¥Ánµn°ÁºÉ°¥oµ¥µ«¹¬µ¼o ¦¼o µ¥Ä®¤n Ã¥´¹ÂÎµ °¼Äo ¦³HVWXGHQWORDQ¸É ÁªÈÅr¥«
  ZZZVWXGHQWORDQRUWKÂ¨³·n°Áoµ®oµ¸É ¼o Â¼ ¨Á¦º°É µ¦ °¼¥o ¤º Á·°»²¥«µ µª·¥¦·µ¦²¸É
  ´«¹¬µ¤´¦µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
   »¤´·
    ÁÈ ´«¹¬µ¤´¦Ä®¤nªn £¼¤£· µ£µÁ¦¸¥¸É ¦³Îµ¸µ¦«¹¬µÂ¨³Å¤nÁÈ ´«¹¬µ3UH'HJUHH
   ÁÈ ¼o µÂ¨»¦´¡¥rº°¦°¦´ª ·µ¤µ¦µ¼o ¦°¼n ¤¦ Â¨³´«¹¬µ¼o °¼¥o ¤º Á·¤¸
    ¦µ¥Åo¦ª¤´Å¤nÁ·¸¨³µ
   Å¤nÁÈ ¼Áo ¥ÎµÁ¦Èµ¦«¹¬µ¦³´´Ê ¦·µ¦¸Äµ µÄÇ¤µn°
   Å¤nµÎ µ¦³ÎµÄ¦³®ªnµµ¦«¹¬µ
   Å¤nÁÈ »¨¨o¤¨³¨µ¥
   Å¤nÁÈ ®¦º°Á¥ÁÈ ¼Åo o¦´ Ã¬Îµ»Ã¥Îµ¡·¡µ¬µ¹¸É » Ä®oµÎ »ÁªoÂnÁÈ Ã¬Îµ®¦´ªµ¤·¸ÅÉ o
    ¦³ÎµÃ¥¦³¤µ®¦º°ªµ¤·¨®»Ã¬
  ÁÈ ¼«o ¹ ¬µÁÈ¤Áª¨µµ¤®¨´¼¦¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®
  ®µÅo¦´ »nµÁ¨nµÁ¦¸¥µ®nª¥µ°ºÉ®¦º°µ´nµÇ¥´¤¸· · Í °¼¥o ¤º Á·Îµ®¦´nµÄoµn ¥°ºÉÇÅo
  ®µÎµÁ·µ¦¼¥o ¤º ¸É µ´°ºÉÂ¨oª³Å¤n¤¸ · · Í¼¥o ¤º ²¸¤É ®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®
  ¤¸
´ µ·Å¥
   ª· ¸µ¦ °¼o¥º¤Á· 
   ·n° °¦´ÂÂªµ¤Îµ °¼¥o ¤º ²nª¦´¤´¦´«¹¬µÄ®¤nµ µª·¥¦·µ¦²¸É ´ «¹¬µ¤´¦
   ¼o ¼o ³o°¥ºÉ ÂÎµ °¼Áo ·µ¤ª´Áª¨µ¸¤É ®µª·¥µ¨´¥Îµ®
   ®¨´µ¦³°Îµ °
   ÎµÁµ´µ´Á·¤ ¦¸Á¥¼¥o ¤º ²
   ÎµÁµ´¦¦³Îµ´ª¦³µ
  ÄÁ¦È¨³Á¸¥Á¦¸¥£µÁ¦¸¥¸É 
   µ¦¦· µ¦Â³Âªµ¦«¹¬µÂ¨³°µ¸¡Â¨³¦· µ¦´®µµ
   ¦·µ¦ °o ¤¼¨oµµ¦«¹¬µÂ¨³Ä®oµÎ ¦¹¬µÂn´ «¹¬µÄoµnµÇÁnoµµ¦«¹¬µnª´ªÂ¨³´¤¦·µ¦Â³Âª
°µ¸¡ÁÈ o´«¹¬µ¸É Äµ¤µ¦ °¦´¦·µ¦Ä®oµÎ ¦¹¬µnµº°É °°Å¨rÅoÉ¸ ZZZIDFHERRNFRPJXLGDQFHUX
   ¦·µ¦ °o ¤¼¨ µn ªµ¦ÎµÂ®nµªnµ´Ê nª£µ¦´Â¨³£µÁ°¡¦o°¤ µ¦³ª´· µ¦¤´¦µnµº°É °°Å¨rÅoÉ¸
ZZZUXMREUXDFWKÂ¨³)DFHERRN®nª¥´®µµ°·µ¦´«¹¬µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®
 
Â®¨n °o ¤¼¨Á¡·¤É Á·¤ÁªÈÅrµÂ³Âª´®µµÂ¨³»µ¦«¹¬µZZZUXDFWKVFKRODUVKLSÂ¨³

)DFHERRNv°»µ¦«¹¬µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®wÃ¦®¦º°µÁªÈÅr¥«ZZZVWXGHQWORDQRUWK

¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«

ǰ

ǰ
×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰ
üŠćéšü÷ÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊǰ
óýǰǰ
ǰ

ǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰ

ǰ
ēé÷ìĊęđðŨîÖćøÿöÙüøðøĆïðøčÜ×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰüŠćéšü÷ÖćøýċÖþćßĆĚîðøĉââćêøĊǰ
ǰ
ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöÙüćöĔîöćêøćǰĢĥǰǰöćêøćǰĢĦǰǰöćêøćǰĢĩǰ Ģ ǰĒúąǰ ģ ǰǰöćêøćǰĦġǰǰ
ĒúąöćêøćǰĦĢǰǰĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰǰóýǰģĦĥĢǰǰÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰ
ĔîÖćøðøąßčöÙøĆĚÜìĊęǰǰǰđöČęĂüĆîìĊǰę ǰǰÖčöõćóĆîíŤǰǰǰÝċÜĂĂÖ×šĂïĆÜÙĆïĕüšéĆÜêŠĂĕðîĊĚǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰ ×šĂǰĢǰǰ×šĂïĆÜÙĆïîĊĚđøĊ÷ÖüŠćǰĶ×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰüŠćéšü÷ÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊǰ
óýǰķǰ
ǰ
×šĂǰģǰǰ×šĂïĆÜÙĆïîĊĚĔĀšĔßšÖĆïîĆÖýċÖþćìĊęđ×šćýċÖþćêĆĚÜĒêŠõćÙǰĢǰǰðŘÖćøýċÖþćǰǰǰǰđðŨîêšîĕðǰǰǰǰǰ
ǰ
×šĂǰĤǰǰĔĀš÷ÖđúĉÖǰ
ǰ
ĤĢǰǰ×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰǰüŠćéšü÷ÖćøýċÖþćßĆĚîðøĉââćêøĊǰǰóýǰģĦĦĢǰ
ǰ
Ĥģǰǰ×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰǰüŠćéšü÷ÖćøýċÖþćßĆĚîðøĉââćêøĊǰ ÞïĆïìĊęǰģ ǰǰǰǰǰǰǰ
óýǰģĦĦģǰǰǰǰǰǰǰ
ǰ
Ĥǰǰ×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰǰüŠćéšü÷ÖćøýċÖþćßĆĚîðøĉââćêøĊǰ ÞïĆïìĊęǰĤ ǰǰǰ
óýǰģĦĦĦǰ
ǰ
Ĥĥǰǰ×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰǰüŠćéšü÷ÖćøýċÖþćßĆĚîðøĉââćêøĊǰ ÞïĆïìĊęǰĥ ǰǰǰ
óýǰģĦĦĦǰ
ǰ
ǰǰ×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰǰüŠćéšü÷ðŘÖćøýċÖþćǰǰõćÙÖćøýċÖþćǰǰǰ
ĒúąüĆîÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰóýǰǰǰ
ǰ
ïøøéć×šĂïĆÜÙĆïǰǰĀøČĂøąđïĊ÷ïǰǰĀøČĂðøąÖćýĂČęîĔéĔîÿŠüîìĊęÖĞćĀîéĕüšĒúšüĔî×šĂïĆÜÙĆïîĊĚǰ
ĀøČĂàċęÜ×ĆéĀøČĂĒ÷šÜÖĆï×šĂïĆÜÙĆïîĊĚĔĀšĔßš×šĂïĆÜÙĆïîĊĚĒìîǰ
ǰ
×šĂǰĥǰǰĔî×šĂïĆÜÙĆïîĊĚǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĶöĀćüĉì÷ćúĆ÷ķǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĶÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ķǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰ
ǰ
×šĂǰĦǰǰñĎšöĊÿĉìíĉđ×šćýċÖþćǰǰÙčèüčçĉĒúąÙčèÿöïĆêĉǰ
ǰǰǰǰ
ĦĢǰǰđðŨîñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîǰǰ öĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ ǰ
ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćǰĀøČĂǰ
ǰ
ĦģǰǰđðŨî×šćøćßÖćøàċęÜöĊêĞćĒĀîŠÜĒúąđÜĉîđéČĂîǰǰêĆĚÜĒêŠøąéĆïðäĉïĆêĉÜćî×ċĚîĕðǰǰĒúąđðŨî
ñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøõćÙïĆÜÙĆïÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîǰǰ öĆí÷öýċÖþćêĂîêšî ǰǰĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćǰǰĀøČĂǰ
ǰ

¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á

oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«

ǰ
ǰ
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ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĦĤǰǰđðŨîĀøČĂđÙ÷đðŨî×šćøćßÖćøǰóîĆÖÜćîøĆåüĉÿćĀÖĉÝǰĀøČĂúĎÖÝšćÜ×ĂÜøĆåàċęÜĕéšðäĉïĆêĉÜćî
öćĒúšüøüöÖĆîĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰĦǰǰðŘǰǰĒúąđðŨîñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøõćÙïĆÜÙĆïÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîǰ
öĆí÷öýċÖþćêĂîêšî ǰǰĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćǰǰĀøČĂǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĦĥǰǰđðŨîĀøČĂđÙ÷đðŨîÿöćßĉÖøĆåÿõćǰǰÿöćßĉÖÿõćÖøčÜđìóöĀćîÙøǰǰÿöćßĉÖÿõćÝĆÜĀüĆéǰǰǰǰ
ÿöćßĉÖÿõćĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîÝĆÜĀüĆéǰǰÿöćßĉÖÿõćđ×êǰǰÿöćßĉÖÿõćđöČĂÜóĆì÷ćǰǰÿöćßĉÖÿõćđìýïćúǰ
ÿöćßĉÖÿõćêĞćïúǰǰÿöćßĉÖÿõćĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúǰǰĀøČĂÖøøöÖćøÿč×ćõĉïćúǰǰĀøČĂÖĞćîĆîǰǰñĎšĔĀâŠïšćîǰ
ĒúąđðŨîñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøõćÙïĆÜÙĆïÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîǰǰ öĆí÷öýċÖþćêĂîêšî ǰǰĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćǰǰĀøČĂǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĦĦǰǰđðŨîñĎšàċęÜÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîÿöÙüøĔĀšøĆïđ×šćýċÖþćĕéšǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰ
×šĂǰħǰǰÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎšÿöĆÙøđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ñĎšÿöĆÙøđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćêšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉǰǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚǰ
ǰ
ħĢǰǰĕöŠđðŨîñĎšöĊēøÙêĉéêŠĂøšć÷ĒøÜǰǰēøÙìĊęÿĆÜÙöøĆÜđÖĊ÷ÝǰǰĀøČĂēøÙÿĞćÙĆâìĊęÝąđðŨîĂčðÿøøÙ
êŠĂÖćøýċÖþćǰ
ǰ
ħģǰǰđðŨîñĎšöĊÙüćöðøąóùêĉđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúąĕöŠïÖóøŠĂÜĔîýĊúíøøöĂĆîéĊǰ
ǰ
ħĤǰǰĕöŠđÙ÷ëĎÖĕúŠĂĂÖÝćÖÿëćïĆîĔéǰėǰǰđîČęĂÜÝćÖÖøąìĞćÙüćöñĉéǰǰĀøČĂöĊÙüćöðøąóùêĉ
đÿČęĂöđÿĊ÷ǰ
ǰ
ħĥǰǰöĊÙčèÿöïĆêĉĂ÷ŠćÜĂČęîêćöìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰ
×šĂǰĨǰǰÖćøÿöĆÙøđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ĨĢǰǰñĎšöĊÿĉìíĉđ×šćýċÖþćöĊÙčèüčçĉĒúąÙčèÿöïĆêĉêćö×šĂǰĦǰ Ēúą×šĂǰħǰ ĔĀšÿöĆÙøđ×šćđðŨî
îĆÖýċÖþćĕéšĕöŠđÖĉîÿĂÜøĀĆÿĔî×èąìĊę÷ĆÜöĊÿëćîõćóÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćĂ÷ĎŠǰēé÷öĊđÜČęĂîĕ×ĔîÖćøÿöĆÙøêšĂÜ
ÿöĆ Ù øêŠćÜÙèąÖĆ îǰĒúąêš ĂÜđðŨ îÖćøÿöĆ ÙøøąĀüŠ ćÜĀúĆÖ ÿĎ êøóĉ đ ýþìĊęïĆÜÙĆ ïđüúćđøĊ ÷îÖĆïĀúĆ Ö ÿĎêøðÖêĉǰǰǰǰǰǰǰǰ
ìĊęĕöŠïĆÜÙĆïđüúćđøĊ÷îđìŠćîĆĚîǰǰ
ǰ
ĨģǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝąøĆïÿöĆÙøđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćðŘúąÙøĆĚÜĀøČĂĀúć÷ÙøĆĚÜǰĀøČĂêúĂéìĆĚÜðŘÖĘĕéšǰ
ìĆĚÜîĊĚǰĔĀšđðŨîĕðêćöìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĨĤǰǰĔĀšñÿĎš öĆÙøđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćàČĚĂĔïÿöĆÙøĒúąøąđïĊ÷ïÖćøĕéšêćöüĆîǰǰđüúćǰǰÿëćîìĊę
ĒúąüĉíĊÖćøìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰ
ǰ
ĨĥǰǰñĎšÿöĆÙøđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćǰǰêšĂÜÿŠÜđĂÖÿćøĒúąĀúĆÖåćîéĆÜêŠĂĕðîĊĚǰĔĀšĒÖŠÿĞćîĆÖïøĉÖćø
ìćÜüĉßćÖćøĒúąìéÿĂïðøąđöĉîñúǰǰêćöüĆîĒúąđüúćìĊęÖĞćĀîéĕüšǰǰĀćÖöĉĕéšÿöĆÙøêćöìĊęĕéšÖĞćĀîéĕüšîĆĚîǰǰǰ
ĔĀšëČĂüŠćÿúąÿĉìíĉĝÖćøĔßšĔïÿöĆÙøǰ
ǰ
ĨĥĢǰǰÖøèĊÿöĆÙøéšü÷êîđĂÜǰ
ǰ
Ģ ǰǰĔïÿöĆ Ù øĒúąĔï×ċĚ î ìąđïĊ ÷ îđðŨ î îĆ Ö ýċ Ö þćàċę Ü ĕéš Ö øĂÖ×š Ă Ùüćöǰǰǰǰ
ÙøïëšüîÿöïĎøèŤǰǰÝĞćîüîǰǰĢǰǰÞïĆïǰ
ǰ
ģ ǰǰĀîĆÜÿČĂÿĞćÙĆâĒÿéÜÙčèüčçĉêćöìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰǰóøšĂöéšü÷ÿĞćđîćǰǰ
ÝĞćîüîǰǰģǰǰÞïĆïǰ
ǰ
ĔîÖøèĊìĊęĔßšÙè
č üčçĉêćöÙüćöĔîǰĦģǰǰĀøČĂÙüćöĔîǰĦĤǰǰĒúąÙüćöĔîǰĦĥǰ
êšĂÜöĊĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÝćÖñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćēé÷êøÜǰǰêĞćĒĀîŠÜñĎĂš Ğćîü÷ÖćøĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć×ċĚîĕðǰǰĀøČĂĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜ
ÝćÖĀîŠü÷ÜćîìĊęđÙ÷ðäĉïĆêĉÜćîöćÖŠĂîǰǰĒúąúÜîćöēé÷ñĎšöĊĂĞćîćÝĂĂÖĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜîĆĚîǰǰóøšĂöéšü÷ÿĞćđîćǰǰ
ÝĞćîüîǰǰǰǰÞïĆïǰ
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ǰ
Ĥ ǰǰÿĞćđîćìąđïĊ÷îïšćîǰǰÝĞćîüîǰǰǰǰÞïĆïǰ
ǰ
ĥ ǰǰĔïøĆïøĂÜĒóì÷ŤĒñîðŦÝÝčïĆîßĆĚîĀîċęÜǰÿć×ćđüßÖøøöǰÝĞćîüîǰĢǰǰÞïĆïǰ
ǰ
Ħ ǰǰøĎðëŠć÷ÿĊǰĀîšćêøÜǰǰĕöŠÿüöĀöüÖǰǰĕöŠÿüöĒüŠîêćÖĆîĒééǰǰëŠć÷öćĒúšüǰǰǰǰ
ĕöŠđÖĉîǰǰħǰǰđéČĂîǰǰ×îćéǰǰǰǰîĉĚüǰǰëċÜǰǰģǰǰîĉĚüǰǰÝĞćîüîǰǰĢǰǰøĎðǰ
ǰ
ħ ǰǰÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßîǰǰÝĞćîüîǰǰĤǰǰÞïĆïǰ
ǰ
Ĩ ǰǰÿĞćđîćđĂÖÿćøĂ÷ŠćÜĂČîę ǰ ëšćöĊ ǰǰđßŠîǰǰĀîĆÜÿČĂÿĞćÙĆâĒÿéÜÖćøđðúĊę÷î
ßČęĂêĆüǰǰßČęĂÿÖčúǰǰĀøČĂÙĞćîĞćĀîšćßČęĂǰǰÖćøÿöøÿǰǰÖćøøĆïïčêøïčâíøøöǰǰÖćøĀ÷ŠćǰǰĂ÷ŠćÜúąÝĞćîüîǰǰǰǰÞïĆïǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ĩ ǰǰÖøèĊđðŨîóøąõĉÖþčǰǰÿćöđèøǰĔĀšëŠć÷ÿĞćđîćĔïÿčìíĉǰ ĒìîïĆêøðøąÝĞćêĆü
ðøąßćßî ǰǰĀîšćǰǰǰĀîšćǰǰǰĀîšćǰǰǰĒúąĀîšćǰǰǰĒîïǰǰÝĞćîüîǰǰǰǰÞïĆïǰ
ǰ
Ī ǰǰÖøèĊđðŨîßćüêŠćÜßćêĉǰǰĔĀšëŠć÷ÿĞćđîćĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜǰ ĒìîïĆêøðøąÝĞćêĆü
ðøąßćßî ǰǰÝĞćîüîǰǰǰǰÞïĆïǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ĨĥģǰǰÖøèĊÿöĆÙøìćÜĕðøþèĊ÷Ťǰ
ǰ
Ģ ǰǰĔïÿöĆÙøĒúąĔï×ċĚîìąđïĊ÷îđðŨîîĆÖýċÖþćǰǰÿĞćĀøĆïÿöĆÙøìćÜĕðøþèĊ÷Ťǰ
àċęÜĕéšÖøĂÖ×šĂÙüćöÙøïëšüîÿöïĎøèŤǰǰÝĞćîüîǰǰĢǰǰÞïĆïǰ
ǰ
ģ ǰǰÿĞć đîćĀîĆ Ü ÿČ Ă ÿĞć ÙĆ â ĒÿéÜÙč è üč çĉ ê ćöìĊę ö Āćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ÖĞć Āîéǰǰǰ
ÝĞćîüîǰǰģǰǰÞïĆïǰ
ǰǰ
ĔîÖøèĊìĊęĔßšÙčèüčçĉêćöÙüćöĔîǰĦģǰǰĀøČĂÙüćöĔîǰĦĤǰǰĒúąÙüćöĔîǰĦĥǰ
êšĂÜöĊĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÝćÖñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćēé÷êøÜǰǰêĞćĒĀîŠÜñĎšĂĞćîü÷ÖćøĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć×ċĚîĕðǰǰĀøČĂĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜ
ÝćÖĀîŠü÷ÜćîìĊęđÙ÷ðäĉïĆêĉÜćîöćÖŠĂîǰǰĒúąúÜîćöēé÷ñĎšöĊĂĞćîćÝĂĂÖĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜîĆĚîǰǰóøšĂöéšü÷ÿĞćđîćǰǰ
ÝĞćîüîǰǰĢǰǰÞïĆïǰ
ǰ
Ĥ ǰǰÿĞćđîćìąđïĊ÷îïšćîǰǰÝĞćîüîǰǰģǰǰÞïĆïǰ
ǰ
ĥ ǰǰĔïøĆïøĂÜĒóì÷ŤĒñîðŦÝÝčïĆîßĆĚîĀîċęÜǰǰÿć×ćđüßÖøøöǰǰÝĞćîüîǰǰĢǰǰÞïĆïǰ
ǰ
Ħ ǰǰøĎðëŠć÷ÿĊǰĀîšćêøÜǰǰĕöŠÿüöĀöüÖǰǰĕöŠÿüöĒüŠîêćÖĆîĒééǰǰëŠć÷öćĒúšü
ĕöŠđÖĉîǰǰħǰǰđéČĂîǰǰ×îćéǰǰǰǰîĉĚüǰǰëċÜǰǰģǰǰîĉĚüǰǰÝĞćîüîǰǰģǰǰøĎðǰǰ
ǰ
ħ ǰǰÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßîǰǰÝĞćîüîǰǰĤǰǰÞïĆïǰ
ǰ
Ĩ ǰǰÿĞćđîćđĂÖÿćøĂ÷ŠćÜĂČęîǰ ëšćöĊ ǰđßŠîǰǰĀîĆÜÿČĂÿĞćÙĆâĒÿéÜÖćøđðúĊę÷î
ßČęĂêĆüǰǰßČęĂÿÖčúǰǰĀøČĂÙĞćîĞćĀîšćßČęĂǰǰÖćøÿöøÿǰǰÖćøøĆïïčêøïčâíøøöǰǰÖćøĀ÷ŠćǰǰĂ÷ŠćÜúąÝĞćîüîǰǰģǰǰÞïĆïǰ
ǰ
ĩ ǰÖøèĊ đ ðŨ î óøąõĉ Ö þč ǰ ÿćöđèøǰĔĀš ëŠ ć ÷ÿĞ ć đîćĔïÿč ì íĉ ǰ ĒìîïĆ ê ø
ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî ǰǰĀîšćǰǰǰĀîšćǰǰǰĀîšćǰǰǰĒúąĀîšćǰǰǰĒîïǰǰÝĞćîüîǰǰǰǰÞïĆïǰ
ǰ
Ī ǰǰÖøèĊđðŨîßćüêŠćÜßćêĉǰǰĔĀšëŠć÷ÿĞćđîćĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜǰǰ ĒìîïĆêø
ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî ǰǰÝĞćîüîǰǰǰǰÞïĆïǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰ
ĨĥĤǰǰÖøèĊÿöĆÙøìćÜĂĉîđìĂøŤđîĘêǰ
ǰ
Ģ ǰ ǰ ĔïÿöĆÙøĒúąĔï×ċĚîìąđïĊ÷îđðŨîîĆÖýċÖþćǰàċęÜĕéšÖøĂÖ×šĂÙüćö
ÙøïëšüîÿöïĎøèŤúÜĔîđüĘðĕàêŤ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰÝĞćîüîǰǰĢǰǰÞïĆïǰ
ǰ
ģ ǰ ǰ ÿĞć đîćĀîĆ Ü ÿČ Ă ÿĞć ÙĆ â ĒÿéÜÙč è üč çĉ ê ćöìĊę ö Āćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ÖĞć Āîéǰǰǰǰ
ÝĞćîüîǰǰģǰǰÞïĆïǰ
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ĔîÖøèĊìĊęĔßšÙè
č üčçĉêćöÙüćöĔîǰĦģǰĀøČĂÙüćöĔîǰĦĤǰĒúąÙüćöĔîǰĦĥǰǰǰ
êšĂÜöĊĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÝćÖñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćēé÷êøÜǰǰêĞćĒĀîŠÜñĎĂš Ğćîü÷ÖćøĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć×ċĚîĕðǰǰĀøČĂĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜ
ÝćÖĀîŠü÷ÜćîìĊęđÙ÷ðäĉïĆêĉÜćîöćÖŠĂîǰǰĒúąúÜîćöēé÷ñĎšöĊĂĞćîćÝĂĂÖĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜîĆĚîǰǰóøšĂöéšü÷ÿĞćđîćǰǰ
ÝĞćîüîǰǰǰǰÞïĆïǰ
ǰ
 ǰǰÿĞćđîćìąđïĊ÷îïšćîǰǰÝĞćîüîǰǰģǰǰÞïĆïǰǰ
ǰ
ĥ ǰǰĔïøĆïøĂÜĒóì÷ŤĒñîðŦÝÝčïĆîßĆĚîĀîċęÜǰÿć×ćđüßÖøøöǰǰÝĞćîüîǰĢǰÞïĆïǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰ
Ħ ǰǰøĎðëŠć÷ÿĊǰĀîšćêøÜǰǰĕöŠÿüöĀöüÖǰǰĕöŠÿüöĒüŠîêćÖĆîĒééǰǰëŠć÷öćĒúšüǰǰǰ
ĕöŠđÖĉîǰǰħǰǰđéČĂîǰǰ×îćéǰǰǰǰîĉĚüǰǰëċÜǰǰģǰǰîĉĚüǰǰÝĞćîüîǰǰǰǰøĎðǰ
ǰ
 ǰǰÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßîǰǰÝĞćîüîǰǰģǰǰÞïĆïǰ
ǰ
Ĩ ǰǰÿĞćđîćđĂÖÿćøĂ÷ŠćÜĂČîę ǰ ëšćöĊ ǰǰđßŠîǰǰĀîĆÜÿČĂÿĞćÙĆâĒÿéÜÖćøđðúĊę÷î
ßČęĂêĆüǰǰßČęĂÿÖčúǰǰĀøČĂÙĞćîĞćĀîšćßČęĂǰǰÖćøÿöøÿǰǰÖćøøĆïïčêøïčâíøøöǰǰÖćøĀ÷ŠćǰǰĂ÷ŠćÜúąÝĞćîüîǰǰģǰǰÞïĆïǰ
ǰ
ĩ ǰǰÖøèĊđðŨîóøąõĉÖþčǰǰÿćöđèøǰǰĔĀšëŠć÷ÿĞćđîćĔïÿčìíĉǰǰ ĒìîïĆêø
ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî ǰǰĀîšćǰģǰǰĀîšćǰĤǰǰĀîšćǰĥǰǰĒúąĀîšćǰĦǰǰĒîïǰǰÝĞćîüîǰǰģǰǰÞïĆïǰ
ǰ
Ī ǰǰÖøèĊđðŨîßćüêŠćÜßćêĉǰǰĔĀšëŠć÷ÿĞćđîćĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜǰǰ ĒìîïĆêø
ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî ǰǰÝĞćîüîǰǰĥǰǰÞïĆïǰ
ǰ
ÿĞćđîćđĂÖÿćøêćöÙüćöĔîǰĨĥĢǰǰÙüćöĔîǰĨĥģǰĒúąÙüćöĔîǰĨĥĤǰ
ģ ǰ Ĥ ǰ ħ ǰ Ĩ ǰ ĩ ǰĒúąǰ Ī ǰǰĔĀšñĎšÿöĆÙøúÜîćöøĆïøĂÜĔîÿĞćđîćđĂÖÿćøüŠćĕéšëŠć÷ÝćÖêšîÞïĆïÝøĉÜǰ
ǰ
ĨĦǰǰÖćøøĆ ï ñĎš Ĕ éđ×š ć đðŨ î îĆ Ö ýċ Ö þćǰǰöĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ĂćÝóĉ Ý ćøèćÙüćöðøąóùêĉ ǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĒúąÙüćöđĀöćąÿöĔîÿć×ćüĉßćìĊęÿöĆÙøǰǰēé÷üĉíĊÿĂïÙĆéđúČĂÖĒúąĀøČĂüĉíĊĂČęîĔéêćöìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰǰ
àċęÜÝąðøąÖćýĔĀšìøćïđðŨîÙøćüǰėǰĕðǰ
ǰ
ÖøèĊñĎšÿöĆÙøđ×šćýċÖþćĔîÙèąìĊęöĊđÖèæŤĀøČĂ×šĂÖĞćĀîé×ĂÜĂÜÙŤÖøÿõćüĉßćßĊó
ĀøČĂĂČęîǰėǰǰ×ĂÜÿć×ćüĉßćîĆĚîǰėǰǰĔĀšđðŨîĕðêćöìĊęÙèąÖĞćĀîéǰǰēé÷ÙüćöđĀĘîßĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÜćî
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜĒúąÝĆéìĞćđðŨîðøąÖćýöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰǰ
ǰ
Ĩħǰǰ ĔĀšÙèïéĊǰĀøČĂêĆüĒìîÙèïéĊǰ ĀøČĂđÝšćĀîšćìĊęñĎšĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷
đðŨîñĎšĂîčöĆêĉĔĀšøĆïđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćǰǰĀćÖđĀĘîüŠćĕöŠÿöÙüøøĆïñĎšÿöĆÙøøć÷Ĕéđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćǰǰĔĀšøć÷Üćîǰǰǰ
ÙüćöđĀĘîêŠĂĂíĉÖćøïéĊǰǰĂíĉÖćøïéĊĂćÝÿĆęÜĔĀšøĆïĀøČĂĕöŠøĆïñĎšÿöĆÙøøć÷îĆĚîđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćÖĘĕéšǰǰĔîÖøèĊìĊę
ĂíĉÖćøïéĊÿĆęÜĕöŠøĆïĔĀšđÿîĂđĀêčñúĔĀšÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ìøćïǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰ
ĨĨǰǰñĎšÿöĆÙøÝąêšĂÜđðŨîñĎšöĊÙčèÿöïĆêĉÙøïëšüîëĎÖêšĂÜêćö×šĂïĆÜÙĆï×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĔĀšêøÜÖĆïÙüćöđðŨîÝøĉÜìčÖðøąÖćøǰǰĀćÖĕöŠđðŨîÙüćöÝøĉÜđóĊ÷Ü×šĂĔé×šĂĀîċęÜǰǰĀøČĂĀúĆÖåćîĔéìĊęĔßšÿöĆÙøǰǰǰǰ
ĕöŠ ëĎ Ö êš Ă Üêćö×š Ă ïĆ ÜÙĆ ï ǰǰēé÷ìĊę ö Āćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ĂćÝêøüÝóïĕéš Ĕ îõć÷ĀúĆ Ü ÖćøÿöĆ Ù øđðŨ î îĆ Ö ýċ Ö þćĒúš üǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĔĀšöĀćüĉì÷ćúĆ÷ëĂîÿëćîõćóÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćìĆîìĊǰ ēé÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕöŠÙČîđÜĉîìĊęĕéšßĞćøąĕüšĒúšüìĆĚÜÿĉĚîǰǰ
øüöìĆĚÜñúÖćøÿĂïìĊęñŠćîöćëČĂđðŨîđÿĊ÷đðúŠćǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝąĕöŠîĆïøüöđðŨîĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöĔĀšǰ
ǰ
ĨĩǰǰÖøèĊñĎšÿöĆÙøĔßšüčçĉÖćøýċÖþć×ĂÜêŠćÜðøąđìýǰǰĀúĆÖåćîìĊęĔßšÿöĆÙøđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćǰǰ
ðøąÖĂïéšü÷ĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÖćøđìĊ÷ïøąéĆïßĆĚîüčçĉÖćøýċÖþćÝćÖÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćø×ĂÜðøąđìýĕì÷ǰĀøČĂ
ĀîŠü÷ÜćîìĊęÖĞćÖĆïéĎĒúìćÜÖćøýċÖþć×ĂÜøĆåïćúĒêŠúąðøąđìýǰǰđßŠîǰǰÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøǰǰĀøČĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜ
øĆåïćúìĊęđøĊ÷ÖßČęĂđðŨîĂ÷ŠćÜĂČęîǰǰĀøČĂÖøąìøüÜêŠćÜðøąđìýǰǰĀøČĂÿëćîđĂÖĂĆÙøøćßìĎêǰǰĀøČĂÿëćîÖÜÿčúøĆïøĂÜ
ĀúĆÖåćîǰ
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ǰ
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ÖćøýċÖþćìĊęñĎšÿöĆÙøîĞćöćđðŨîĀúĆÖåćîðøąÖĂïÖćøÿöĆÙøđðŨîüčçĉÖćøýċÖþćøąéĆïĔéǰǰêćöĀúĆÖÿĎêøìĊęøĆåïćú
ĒêŠúąðøąđìýÖĞćĀîéǰĒúąđðŨîÿëćîýċÖþćìĊęĕéšøĆïÖćøøĆïøĂÜÝćÖøĆåïćúǰ
ǰ
ÖøèĊñĎšÿöĆÙøĔßšüčçĉÖćøýċÖþćêŠćÜðøąđìýǰǰüčçĉÖćøýċÖþćîĆĚîêšĂÜĕéšøĆïÖćøøĆïøĂÜ
ÝćÖÿëćïĆîÖćøýċÖþćìĊęÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćöćǰǰëšćöĊÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøøĆïøĂÜüčçĉÖćøýċÖþćǰǰĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷öǰ
ĔĀšđðŨîĕðêćö×šĂïĆÜÙĆïüŠćéšü÷ĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøýċÖþćǰÙŠćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĒúąÙŠćïĞćøčÜÖćøýċÖþćǰ
ǰ
×šĂǰĩǰǰÖćøøĆïēĂîîĉÿĉêîĆÖýċÖþćÝćÖÿëćïĆîĂčéöýċÖþćĂČęîǰ
ǰ
ĩĢǰǰÖćøđìĊ÷ïēĂîñúÖćøđøĊ÷îøąéĆïðøĉââćêøĊǰǰêšĂÜđðŨîñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆï
öĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ĩģǰǰêšĂÜđðŨîĀøČĂđÙ÷đðŨîîĉÿĉêîĆÖýċÖþćÝćÖÿëćïĆîÖćøýċÖþćǰǰøąéĆïĂčéöýċÖþćĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć
ĔîĀúĆÖÿĎêøìĊęÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøĂčéöýċÖþćǰǰĀøČĂĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåìĊęöĊĂĞćîćÝêćöÖãĀöć÷øĆïøĂÜǰǰ
ĒúąĕöŠđðŨîñĎšëĎÖÿĆęÜĔĀšóšîÿõćóîĉÿĉêîĆÖýċÖþćéšü÷ÙüćöñĉéìćÜüĉîĆ÷ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰ
ĩĤǰǰÖćøđìĊ÷ïēĂîñúÖćøđøĊ÷îđðŨîøć÷üĉßćĀøČĂÖúčŠöøć÷üĉßćìĊęöĊđîČĚĂĀćÿćøąÙøĂïÙúčöǰ
ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćÿćöĔîÿĊę×ĂÜøć÷üĉßćĀøČĂÖúčŠöøć÷üĉßćìĊę×ĂđìĊ÷ïǰ
ǰ
ĩĥǰǰÖćøđìĊ÷ïēĂîñúÖćøđøĊ÷îđðŨîøć÷üĉßćĀøČĂÖúčŠöøć÷üĉßćìĊęÿĂïĕéšêšĂÜĕöŠêęĞćÖüŠć
øąéĆïÙąĒîîêĆüĂĆÖþøǰ$ǰǰĀøČĂĒêšöøąéĆïÙąĒîîǰǰģġġǰǰĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćǰǰĒúąĀøČĂđðŨîĕðêćöđÜČęĂîĕ××ĂÜ
ĀúĆÖÿĎêø×ĂÜÿć×ćüĉßćîĆĚîÖĞćĀîéǰ
ǰ
ĩĦǰǰîĆÖýċÖþćÝąđìĊ÷ïüĉßćđøĊ÷îĒúąēĂîĀîŠü÷ÖĉêĕéšǰǰêćöìĊęÙèąÖøøöÖćøðøąÝĞćÙèą
ìĊęîĆÖýċÖþćÿĆÜÖĆéđðŨîñĎšÖĞćĀîéǰǰìĆĚÜîĊĚǰêšĂÜĕöŠđÖĉîÿćöĔîÿĊę×ĂÜĀúĆÖÿĎêøìĊęÿć×ćîĆĚîÖĞćĀîéǰ
ǰ
ĩħǰǰÖćøđìĊ÷ïēĂîñúÖćøđøĊ÷îđðŨîøć÷üĉßćĀøČĂÖúčŠöøć÷üĉßćìĊęĕéšøĆïĂîčöĆêĉĔĀšđìĊ÷ïēĂî
ÝćÖÿëćïĆîĂčéöýċÖþćĂČęîǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝąĕöŠîĞćöćÙĞćîüèĒêšöøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿöǰ
ǰ
ĩĨǰǰĔîÖøèĊìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷đðŗéĀúĆÖÿĎêøĔĀöŠÝąđìĊ÷ïēĂîîĆÖýċÖþćĔĀšđ×šćýċÖþćĕéšǰ
ĕöŠđÖĉîÖüŠćßĆĚîðŘĒúąõćÙÖćøýċÖþćìĊęĕéšøĆïĂîčâćêĔĀšöĊîĆÖýċÖþćđøĊ÷îĂ÷ĎŠêćöĀúĆÖÿĎêøìĊęĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïĒúšüǰ
ǰǰǰǰǰǰǰ
ĩǰǰÙŠćĔßšÝŠć÷ĒúąÖćøßĞćøąÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćø×ĂđìĊ÷ïēĂîĔĀšđðŨîĕðêćöðøąÖćý×ĂÜ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ
ǰ
ĩǰǰîĆÖýċÖþćìĊę×ĂđìĊ÷ïēĂîÝąêšĂÜĔßšđüúćýċÖþćĂ÷ĎŠĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰǰǰǰǰ
ĢǰðŘÖćøýċÖþćǰǰÝċÜÝąöĊÿĉìíĉ×ĂÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćĕéšǰ
ǰ
ĩĢǰǰøą÷ąđüúćýċÖþćĒúąÖøąïüîüĉßćìĊęêšĂÜýċÖþćĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰĔĀšđðŨîĕðêćö×šĂǰĢĥǰ
ǰ
ìĆĚÜîĊĚǰêšĂÜúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰĢǰǰðŘÖćøýċÖþćǰǰĒúąêšĂÜ
ýċÖþćÖøąïüîüĉßćêćöìĊęÙèąÖøøöÖćøðøąÝĞćÙèąìĊęøĆïđ×šćýċÖþćÖĞćĀîéǰǰĔĀšĕéšĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ
ĢǰĔîǰĥǰǰ×ĂÜĀîŠü÷ÖĉêøüöìĆĚÜĀöéǰǰ
ǰ
×šĂǰĪǰǰñĎšÿöĆÙøđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćìĊęöĊÿĉìíĉđìĊ÷ïēĂîĀîŠü÷ÖĉêǰǰîĂÖđĀîČĂÝćÖìĊęÖĞćĀîéĕüšĔî×šĂǰĩǰ
×šĂǰĢġǰǰĒúą×šĂǰĢĥǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂćÝĔĀšÿĉìíĉđìĊ÷ïēĂîĀîŠü÷ÖĉêÖøèĊĂČęîǰėǰÖĘĕéšǰǰēé÷ĔĀšđðŨîĕðêćöìĊę
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰàċęÜÝąðøąÖćýĔĀšìøćïđðŨîÙøćüǰėǰĕðǰ
ǰ
×šĂǰĢġǰǰÖćøøĆïÿöĆÙøñĎšĕéšøĆïðøĉââćǰǰĂîčðøĉââćǰǰĀøČĂðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰ
ǰ
ñĎšĕéš øĆïðøĉâ âćǰǰĂîčð øĉâ âćǰǰĀøČĂðøąÖćýîĊ ÷ïĆ êøǰǰÝćÖÿëćïĆî ĂČęî ìĊęÿĞć îĆÖ Üćî
ÙèąÖøøöÖćøÖćøĂčéöýċÖþćøĆïøĂÜǰǰĂćÝÿöĆÙøđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþć×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰđóČęĂýċÖþćĔîøąéĆïǰ
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ǰ
ðøĉââćêøĊÿć×ćüĉßćĔéüĉßćĀîċęÜĕéšǰǰÖćøóĉÝćøèćøĆïÿöĆÙøñĎšöĊÙčèüčçĉéĆÜÖúŠćüǰǰĔĀšîĞćÙüćöĔî×šĂǰĦǰ ǰ ×šĂǰħǰǰ
Ēúą×šĂǰĨǰǰöćĔßšïĆÜÙĆïēé÷Ăîčēúöǰǰ
ǰ
ÖćøđìĊ ÷ ïüĉ ß ćĒúąøĆ ï ēĂîĀîŠ ü ÷Öĉ ê ÿĞ ć ĀøĆ ï îĆ Ö ýċ Ö þćàċę Ü đ×š ć ýċ Ö þćêćöüøøÙĀîċę Üǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖđÖèæŤìĊęÙèąÖøøöÖćøðøąÝĞćÙèąìĊęøĆïđ×šćýċÖþćÖĞćĀîéǰǰĒúąĔĀšđðŨîĕðêćöÙüćöĔîǰǰ
ǰ
ÿĞćĀøĆïñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜìĊęÿöĆÙøÖúĆïđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰ
Ēúą×ĂĔßšÿĉìíĉđìĊ÷ïēĂîĀîŠü÷ÖĉêêćöüøøÙĀîċęÜǰĀøČĂêćö×šĂǰĪǰĀøČĂ×šĂǰĢĥǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĔĀšÿĉìíĉđìĊ÷ïēĂî
ĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöđéĉöĔîÖøąïüîüĉßćìĊęēĂîĕéšǰǰēé÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝąđìĊ÷ïĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîêćöñúÿĂïĕúŠìĊę
îĆÖýċÖþćÿĂïĕéšÖŠĂîÖćøĔßš×šĂïĆÜÙĆïÞïĆïîĊĚǰÙČĂǰĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîǰ(ǰÝąëĎÖðøĆïđðŨîĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîǰ"ǰǰ
ĒúąĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîǰ1ǰÝąëĎÖðøĆïđðŨîĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîǰ$ ǰǰǰ
ǰ
ÖćøđìĊ÷ïüĉßćĒúąøĆïēĂîĀîŠü÷ÖĉêǰǰÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćìĊęđ×šćýċÖþćêćöüøøÙÿćöǰǰĔĀšđðŨîĕð
êćöĀúĆÖđÖèæŤìĊęÙèąÖøøöÖćøðøąÝĞćÙèąÖĞćĀîéǰǰēé÷ĀšćöĔßšđìĊ÷ïēĂîĔîÖøèĊìĊęđðŨîÿć×ćüĉßćđéĉöǰǰǰǰ
ĒúąÖúčŠöüĉßćđĂÖđéĉöǰǰǰ
ǰ
×šĂǰĢĢǰǰÖćøßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøýċÖþćǰǰÙŠćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îǰǰÙŠćïĞćøčÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰĒúąǰ
Öćø×ċĚîìąđïĊ÷îđðŨîîĆÖýċÖþćǰǰ
ǰ
ĢĢĢǰǰñĎšĕéšøĆïĂîčöĆêĉđ×šćđðŨîîĆÖ ýċÖ þćêćöÙüćöĔîǰĨħǰǰĒúšüǰǰêšĂÜĕðßĞćøąđÜĉî
ÙŠćíøøöđîĊ÷öĒøÖđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćǰǰÙŠć×ċĚîìąđïĊ÷îđðŨîîĆÖýċÖþćǰǰÙŠćïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰǰÙŠćÿöćßĉÖ
ĀîĆÜÿČĂóĉöóŤ×ŠćüøćöÙĞćĒĀÜǰǰÙŠćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îđðŨîøć÷ĀîŠü÷ÖĉêǰǰÙŠćïĞćøčÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒúąÙŠćđìĊ÷ïēĂîĀîŠü÷Öĉêǰǰ
ÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćðøąđõìđìĊ÷ïēĂîĀîŠü÷ÖĉêǰǰêćöüĆîǰǰđüúćǰǰÿëćîìĊęǰǰĒúąüĉíĊÖćøìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰǰ
ǰ
ÿĞćĀøĆïñĎšÿöĆÙøìćÜĕðøþèĊ÷ŤĒúąñĎšÿöĆÙøìćÜĂĉîđìĂøŤđîĘêǰǰÖćøéĞćđîĉîÖćø
êćöüøøÙĀîċęÜǰǰĔĀšđðŨîĕðêćöìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰ
ǰ
ĢĢģǰ ǰëšćñĎšĕéšøĆïĂîčöĆêĉđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćêćöÙüćöĔîǰĨħǰǰ ĕöŠúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĔĀš
đÿøĘ Ý ÿĉĚ î êćöìĊę ö Āćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ÖĞć ĀîéǰǰëČ Ă üŠ ć ĕöŠ öĊ ÿ ëćîõćóîĆ Ö ýċ Ö þćǰǰ÷Öđüš î öĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ÖĞć Āîéĕüš
đðŨ îĂ÷ŠćÜĂČęîǰ
ǰ
ĢĢĤǰǰđöČęĂÿĞćîĆÖïøĉÖćøìćÜüĉßćÖćøĒúąìéÿĂïðøąđöĉîñú×ċĚîìąđïĊ÷îđðŨîîĆÖýċÖþćǰ
ĒúąøĆïúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĒúšüǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝąĂĂÖïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćêćöĒïïĒúąüĉíĊÖćøìĊöę Āćüĉì÷ćúĆ÷
ÖĞćĀîéǰ
ǰ
×šĂǰĢģǰǰøĀĆÿðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰøĀĆÿðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰ 4UVEFOUǰDPEF ǰǰðøąÖĂïêĆüđú×ǰǰĢġǰǰêĆüéĆÜîĊĚǰǰ
#&'"99999$ǰ
ǰ
ĀúĆÖǰ#&ǰǰÙČĂǰǰđú×ǰóý'"ǰǰÙČĂǰǰđú×ǰ ǰ ǰǰǰđðŨîđú×ðøąÝĞćÙèąǰ9ǰ
ÙČĂǰǰđú×ǰ ǰ ǰ ǰ ǰǰĒÿéÜëċÜúĞćéĆïìĊęđ×šćýċÖþćĔîĒêŠúąðŘǰĒúąǰ$ǰÙČĂđú×ìĊęĔßšêøüÝÿĂïđú×ìĆĚÜǰĪǰêĆüǰ
×šćÜĀîšćǰ DIFDLǰEJHJU ǰǰ
ǰ
đöČęĂîĆÖýċÖþć÷šć÷ÙèąĀøČĂđðúĊę÷îÿć×ćüĉßćǰĔĀšÙÜøĀĆÿðøąÝĞćêĆüĕüšĂ÷ŠćÜđéĉöĒúąĔĀš
đóĉęöđú×ĂĊÖÖúčöŠ ĀîċęÜǰöĊǰĥǰǰêĆüǰéĆÜîĊĚǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ'".+ǰ
ǰ
ĀúĆÖǰ'"ǰǰÙČĂǰđú×ðøąÝĞćÙèąìĊę÷šć÷đ×šćǰĒúąĀúĆÖǰǰ.+ǰÙČĂǰǰđú×ðøąÝĞćÿć×ćüĉßćìĊę÷šć÷đ×šćǰ
đú×ðøąÝĞćÙèąĒúąđú×ðøąÝĞćÿć×ćüĉßćǰǰĔĀšđðŨîĕðêćöìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰǰ
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ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
×šĂǰĢĤǰǰÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îǰ
ǰ
ĢĤĢǰǰîĆÖýċÖþćĒêŠúąÙîöĊĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćêćöìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰĀøČĂÙèąĒêŠÜêĆĚÜ
ĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćîĆĚîǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂćÝĒêŠÜêĆĚÜĒúąöĂïĀöć÷ĂćÝćø÷ŤĀøČĂïčÙÙúĂČęîǰĔĀšìĞćĀîšćìĊęĒîąîĞć
ðøċÖþćÖćøđøĊ÷îǰǰêĆÖđêČĂîǰǰĒúąéĎĒúÙüćöðøąóùêĉîĆÖýċÖþćÖĘĕéšǰ
ǰ
ĢĤģǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝąÝĆéĔĀšöĊÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĔîĒêŠúąõćÙÖćøýċÖþćǰǰ
ǰ
ĔîÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îǰîĆÖýċÖþćêšĂÜĔßšđĂÖÿćøêŠćÜǰėǰǰÿĞćĀøĆïúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îǰ
êćöìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰÿŠüîüĆîǰǰđüúćǰǰĒúąÿëćîìĊęǰǰĔĀšđðŨîĕðêćöìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰ
ǰ
ĢĤĤǰ ǰîĆÖýċÖþćÝąúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îēé÷ðøċÖþćĒúą×ĂøĆïÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖĂćÝćø÷Ťǰǰǰǰǰǰ
ìĊęðøċÖþćÖŠĂîĀøČĂĕöŠÖĘĕéšǰǰđüšîĒêŠîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰĢǰǰàċęÜÿöĆÙøđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćéšü÷êîđĂÜêšĂÜðøċÖþćǰǰ
ĒúąĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćǰǰĀøČĂñĎšìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĂïĀöć÷ÖŠĂîǰÝċÜÝąúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷î
ĔîßĆĚîðŘìĊęǰĢǰõćÙǰĢǰǰĕéšǰ
ǰ
ĢĤĥǰǰÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĔĀšúÜìąđïĊ÷îĕéšĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰĪǰǰĀîŠü÷ÖĉêǰǰĒúąĕöŠđÖĉîǰ
ģģǰǰĀîŠü÷ÖĉêǰǰĔîõćÙÖćøýċÖþćðÖêĉǰǰÿŠüîĔîõćÙùéĎøšĂîĔĀšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĕéšĕöŠđÖĉîǰǰĪǰǰĀîŠü÷Öĉêǰ
ǰ
ĔîÖøèĊìĊęîĆÖýċÖþćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îîšĂ÷ÖüŠćđÖèæŤ×ĆĚîêęĞćǰĀøČĂđÖĉîđÖèæŤ×ĆĚîÿĎÜ
ìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîüøøÙĀîċęÜǰǰđîČęĂÜÝćÖÝąÝïÖćøýċÖþćǰêšĂÜĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖÙèïéĊĀøČĂñĎšìĊęĕéšøĆï
öĂïĀöć÷ǰǰĀćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷êøüÝÿĂïóïüŠćîĆÖýċÖþć÷ĆÜĕöŠÿćöćøë×ĂÝïÖćøýċÖþćĕéšǰǰĔîõćÙîĆĚîǰėǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝąêĆéÖøąïüîüĉßćìĊęđÖĉîđÖèæŤĂĂÖêćöúĞćéĆïÿčéìšć÷×ċĚîĕðĔĀšđĀúČĂđìŠćìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîé
ēé÷ĕöŠÙČîđÜĉîǰ
ǰ
ĢĤĦǰǰÖøąïüîüĉßćĔéöĊîĆÖýċÖþćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĔîõćÙĀîċęÜǰėǰĕöŠëċÜǰĢġǰ Ùîǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰĂćÝðøąÖćýÜéÿĂîÖøąïüîüĉßćîĆĚîÖĘĕéšǰìĆĚÜîĊĚǰêšĂÜĕöŠđðŨîÖøąïüîüĉßćïĆÜÙĆïìĊęîĆÖýċÖþćêšĂÜ
úÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îđóČęĂ×ĂÝïÖćøýċÖþćĔîõćÙîĆĚîǰėǰǰ
ǰ
×šĂǰĢĥǰǰøą÷ąđüúćýċÖþćǰ
ǰ
øą÷ąđüúćýċÖþćđóČęĂøĆïðøĉââćêøĊǰǰÖĞćĀîéĕöŠđÖĉîǰĩǰǰðŘÖćøýċÖþćǰǰÿĞćĀøĆïĀúĆÖÿĎêøǰǰǰ
ĥǰðŘǰǰĕöŠđÖĉîǰĢġǰðŘÖćøýċÖþćǰǰÿĞćĀøĆïĀúĆÖÿĎêøǰĦǰðŘǰǰĒúąĕöŠđÖĉîǰĢģǰðŘÖćøýċÖþćǰǰÿĞćĀøĆïĀúĆÖÿĎêøǰħǰðŘǰ
ǰ
ÖćøîĆïøą÷ąđüúćǰĩǰðŘÖćøýċÖþćǰĢġǰðŘÖćøýċÖþćǰǰĒúąǰĢģǰðŘÖćøýċÖþćǰǰĕéšÙĞćîüè
đðŨîõćÙÖćøýċÖþćǰēé÷ĔĀšëČĂüŠćǰĢǰðŘÖćøýċÖþćǰǰöĊǰģǰõćÙÖćøýċÖþćðÖêĉǰǰĀćÖöĊõćÙùéĎøšĂîêŠĂđîČęĂÜÝćÖ
õćÙÖćøýċÖþćÿčéìšć÷×ĂÜðŘÖćøýċÖþćîĆĚîǰėǰÖĘĔĀšîĆïøüöéšü÷ǰ
ǰ
ñĎšĔéđðŨîîĆÖýċÖþćÙøïǰǰĩǰǰðŘÖćøýċÖþćǰǰĢġǰǰðŘÖćøýċÖþćǰǰĒúąǰĢģǰǰðŘÖćøýċÖþćĒúšüǰǰǰǰǰǰ
ĒêŠñú×ĂÜÖćøýċÖþć÷ĆÜĕöŠđóĊ÷ÜóĂìĊęÝąĕéšøĆïÖćøđÿîĂßČęĂđóČęĂøĆïðøĉââćêøĊǰǰÿëćîõćóîĆÖýċÖþć×ĂÜñĎšîĆĚî
đðŨîĂĆîÿĉĚîÿčéúÜǰǰĒêŠĂćÝÿöĆÙøÖúĆïđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćĔĀöŠĔîÙèąĔéÖĘĕéšǰ
ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂćÝđìĊ÷ïĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöĔĀšĒÖŠîĆÖýċÖþćìĊęÿöĆÙøÖúĆïđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćĔĀöŠ
êćöüøøÙÿćöĕéš ê ćöìĊę Ù èąÖøøöÖćøðøąÝĞ ć ÙèąìĊę øĆ ï đ×š ć ýċ Ö þćđĀĘ î ÿöÙüøǰǰēé÷ñĎš ÿ öĆ Ù øÝąêš Ă Üǰǰǰǰǰǰ
ßĞćøąÙŠćđìĊ÷ïēĂîĀîŠü÷ÖĉêêćöìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰǰĒúąĕöŠđðŨîÖćøĔĀšîĆÖýċÖþćĔßšÿĉìíĉàĚĞćàšĂîÖĆïÖćø
đìĊ÷ïüĉßćǰǰĒúąøĆïēĂîĀîŠü÷Öĉêêćö×šĂǰĢġǰüøøÙÿćöǰǰǰ
ǰ
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ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
×šĂǰĢĦǰǰøąïïÖćøýċÖþćǰ
ǰ
ĢĦĢǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷éĞćđîĉîÖćøýċÖþćĒïïìüĉõćÙǰǰ 4FNFTUFSǰTZTUFN ǰǰēé÷ĒïŠÜ
đüúćýċÖþćĔîðŘÖćøýċÖþćĀîċęÜĂĂÖđðŨîǰģǰõćÙÖćøýċÖþćðÖêĉǰǰÙČĂǰõćÙǰĢǰǰ 'JSTUǰTFNFTUFS ǰǰĒúąõćÙǰģǰǰ
4FDPOEǰTFNFTUFS ǰĒúąõćÙùéĎøšĂîǰ 4VNNFSǰTFTTJPO ǰǰõćÙǰĢǰǰĒúąõćÙǰģǰǰĔßšđüúćõćÙúąǰĢĩǰǰÿĆðéćĀŤǰ
đøĊ÷îĔîßĆĚîǰĢħǰǰÿĆðéćĀŤǰǰÖĆïÿĂïĕúŠǰģǰǰÿĆðéćĀŤ ǰǰĒúąõćÙùéĎøšĂîǰđüúćǰĩǰǰÿĆðéćĀŤǰǰ đøĊ÷îĔîßĆĚîǰĨǰǰÿĆðéćĀŤǰ
ÖĆïÿĂïĕúŠǰĢǰÿĆðéćĀŤ ǰ
ǰ
õćÙùéĎøšĂîǰîĆÖýċÖþćÝąĕöŠúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îÖĘĕéšǰ
ǰ
ǰǰðŘÖćøýċÖþćđøĉęöêšîêĆĚÜĒêŠüĆîĒøÖìĊęöĊÖćøïøø÷ć÷ĔîßĆĚîđøĊ÷îǰõćÙǰǰĒúąÿĉĚîÿčéüĆî
ÖŠĂîüĆîĒøÖìĊęöĊÖćøïøø÷ć÷ĔîßĆĚîđøĊ÷î×ĂÜðŘÖćøýċÖþćëĆéĕðǰ
ǰ
üĆîđøĉęöêšîĒúąüĆîÿčéìšć÷×ĂÜðŘÖćøýċÖþćĒúąõćÙÖćøýċÖþćǰǰĔĀšđðŨîĕðêćöìĊę
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰ
ǰ
ĔĀš ÖĞćĀîéüĆîëĆ éÝćÖüĆîÿĂïĕúŠ üĆîÿč éìš ć÷×ĂÜĒêŠ úąõćÙÖćøýċ ÖþćđðŨ îüĆ î
ÿĞ ć đøĘ Ý Öćøýċ Ö þćǰǰđüš î ĒêŠ ñĎš öĊ ñ úÖćøýċ Ö þćÙøïëš ü îêćöĀúĆ Ö ÿĎ êøÖŠ Ă îÖćøÿĂïĕúŠ ǰ ǰêćöðøąÖćý×ĂÜ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĔĀšëČĂüĆîìĊęñĎšîĆĚîöĊñúÖćøýċÖþćÙøïëšüîêćöĀúĆÖÿĎêøđðŨîüĆîÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰ
ǰ
ǰǰñĎšÿöĆÙøđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćìĊęĔßšÿĉìíĉđìĊ÷ïēĂîĀîŠü÷ÖĉêǰǰêĆĚÜĒêŠǰǰøĀĆÿ×ċĚîĕðǰǰǰǰ
ĒöšÝąöĊĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöÙøïĀúĆÖÿĎêøĔîüĆîÿöĆÙøđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćĔĀöŠÝąëČĂüŠćÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰǰđöČęĂöĊÖćø
úÜìąđïĊ÷îđóĉęöđêĉöĒúąÿĂïĕúŠĕéšĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîêĆĚÜĒêŠǰ%ǰ×ċĚîĕðǰǰĂ÷ŠćÜîšĂ÷ǰǰĀîŠü÷Öĉêēé÷êšĂÜĕéšøĆï
ÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖÙèïéĊǰ
ǰ
ĢĦǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂĞćîü÷ÖćøýċÖþćéšü÷øąïïÿĀüĉì÷ćÖćøǰǰ *OUFSEJTDJQMJOBSZǰ
TZTUFN ǰǰÙèąĔéĀøČĂõćÙüĉßćĔéǰǰöĊĀîšćìĊđę ÖĊę÷üÖĆïÿć×ćüĉßćĔéÖĘÝąĂĞćîü÷ÖćøýċÖþćĒúąüĉÝĆ÷Ĕîÿć×ćüĉßć
îĆĚîǰėǰĒÖŠîĆÖýċÖþć×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰìĆĚÜîĊĚǰǰÙèąĀøČĂõćÙüĉßćêŠćÜǰėǰÝąĕöŠđðŗéÿĂîÖøąïüîüĉßćàĚĞćÖĆîǰ
ǰ
ĢĦǰǰÿć×ćüĉßćêŠćÜǰėǰìĊęđðŗéÿĂîĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰĒïŠÜÖćøÿĂîĂĂÖđðŨîÖøąïüîüĉßćǰ
$PVSTF ǰǰÖøąïüîüĉßćĀîċęÜǰėǰÖĞćĀîéđîČĚĂđøČęĂÜöćÖîšĂ÷đðŨîÝĞćîüîĀîŠü÷Öĉêǰǰ 4FNFTUFSǰDSFEJU ǰǰĒúąìĞć
ÖćøÿĂîÖøąïüîüĉßćĀîċęÜǰėǰđÿøĘÝÿĉĚîĔîđüúćǰĢǰõćÙÖćøýċÖþćǰ
ǰ
ĢĦǰ ǰĀîŠü÷ÖĉêǰǰĀöć÷ëċÜǰǰđú×ÝĞćîüîìĊęĔßšĒÿéÜðøĉöćèÖćøýċÖþćìĊęîĆÖýċÖþćĕéšøĆï
ÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒêŠúąÖøąïüîüĉßćÝąöĊÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêÖĞćĀîéĕüšǰ
ǰ
ĢĦǰǰÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêöĊüĉíĊÙĉéǰǰéĆÜîĊĚǰ
ǰ
ĢĦĢǰ ÖøąïüîüĉßćìĊęĔßšđüúćïøø÷ć÷ðÖêĉÿĆðéćĀŤúąǰĢǰßĆęüēöÜǰ
êúĂéǰĢǰǰõćÙÖćøýċÖþćǰÖĞćĀîéĔĀšöĊÙŠćǰĢǰǰĀîŠü÷Öĉêǰ
ǰ
ĢĦģǰ ÖøąïüîüĉßćìĊęĔßšđüúćðäĉïĆêĉìéúĂÜǰǰÖćøĂõĉðøć÷ǰǰÖćøòřÖǰĄúĄǰǰǰ
ēé÷ðÖêĉĔßšđüúćǰģǰǰßĆęüēöÜǰǰĀøČĂǰĤǰǰßĆęüēöÜêŠĂǰĢǰǰÿĆðéćĀŤǰǰêúĂéǰĢǰǰõćÙÖćøýċÖþćǰǰöĊÙŠćđðŨîǰĢǰǰĀøČĂǰǰ
ģǰǰĀøČĂǰĤǰǰĀîŠü÷ÖĉêǰǰìĆĚÜîĊĚǰǰ×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïúĆÖþèą×ĂÜüĉßćîĆĚîǰėǰĒúąêćöìĊĒę êŠúąÙèąÖĞćĀîéǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĢĦǰǰÖøąïüîüĉßćĀîċęÜǰėǰÝąðøąÖĂïéšü÷ĂĆÖþø÷ŠĂ×ĂÜÿć×ćüĉßćǰǰđú×ðøąÝĞćÖøąïüîüĉßćǰǰ
ÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêǰǰßČęĂđêĘö×ĂÜÖøąïüîüĉßćǰǰđîČĚĂđøČęĂÜìĊęÝąÿĂîĔîÖøąïüîüĉßćîĆĚîǰǰĒúąóČĚîåćî×ĂÜîĆÖýċÖþćìĊę
ÙüøÝąđøĊ÷îÖøąïüîüĉßćîĆĚîĕéšǰ
ǰ
ÖćøÖĞćĀîéĔĀšêšĂÜđøĊ÷îüĉßćóČĚîåćîÖøąïüîüĉßćĔéöćÖŠĂîǰǰĔĀšđðŨîĂĞćîćÝ×ĂÜ
ÙèïéĊǰ
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ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ĢĦǰǰĂĆÖþø÷ŠĂ×ĂÜÿć×ćüĉßćĔĀšĔßšêćöìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰ
ǰ
ĢĦǰǰđú×ðøąÝĞćÖøąïüîüĉßćðøąÖĂïéšü÷đú×ǰǰĥǰǰêĆüǰǰöĊÙüćöĀöć÷éĆÜîĊĚǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĢĦĢǰǰđú×êĆüĒøÖǰ ĀúĆÖóĆî ǰǰĒÿéÜëċÜßĆĚî×ĂÜÖøąïüîüĉßćéĆÜîĊĚǰ
ǰ
đú×ǰĶĢķǰĒÿéÜëċÜÖøąïüîüĉßćßĆĚîðŘìĊęǰĢǰ 'SFTINBOǰǰDPVSTF ǰ
ǰ
đú×ǰĶģķǰĒÿéÜëċÜÖøąïüîüĉßćßĆĚîðŘìĊęǰģǰ 4PQIPNPSFǰDPVSTF ǰ
ǰ
đú×ǰĶĤķǰĒÿéÜëċÜÖøąïüîüĉßćßĆĚîðŘìĊęǰĤǰ +VOJPSǰǰDPVSTF ǰ
ǰ
đú×ǰĶĥķǰĒúąǰĶĦķǰĒÿéÜëċÜÖøąïüîüĉßćßĆĚîðŘìĊęǰĥǰ 4FOJPSǰDPVSTF ǰ
ǰ
ĢĦģǰǰđú×êĆüìĊęÿĂÜǰ ĀúĆÖøšĂ÷ ǰǰĒÿéÜÖúčŠöüĉßć÷ŠĂ÷ǰ
ǰ
ĢĦĤǰǰđú×êĆüìĊęÿćöĒúąđú×êĆüìĊęÿĊęǰǰ ĀúĆÖÿĉïĒúąĀúĆÖĀîŠü÷ ǰǰĒÿéÜ
úĞćéĆï×ĂÜüĉßćǰǰĒúąĂćÝÖĞćĀîéđú×ïćÜêĆüĔĀšöĊÙüćöĀöć÷đÞóćąÖĘĕéšǰ ǰ đßŠîǰǰÖøąïüîüĉßćìĊęêšĂÜđøĊ÷îǰǰǰ
ÿĂÜõćÙêŠĂđîČęĂÜÖĆîǰǰ 5XPTFNFTUFSǰDPVSTF ǰǰĔĀšúÜìšć÷éšü÷đú×ǰĶĢķǰĒúąđú×ǰĶģķǰÿŠüîÖøąïüîüĉßć
ìĊęǰĕöŠÿĂîêŠĂđîČęĂÜÖĆîǰǰĔĀšúÜìšć÷éšü÷ǰĤ ǰĥ ǰĦ ǰǰđðŨîêšîǰǰǰ
ǰ
ĢĦǰǰĔîÖøèĊìĊę÷ÖđúĉÖÖćøÿĂîĔîÖøąïüîüĉßćĔéǰėǰĔĀšÙÜóĉöóŤÖøąïüîüĉßćîĆĚîĕüš
ĔîĀúĆÖÿĎêøđðŨîøą÷ąđüúćĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰĩǰǰðŘÖćøýċÖþćǰǰĒêŠĔĀšïĂÖĕüšĔîüÜđúĘïüŠćǰǰ÷ÖđúĉÖÖćøÿĂîÖøąïüîüĉßćîĊĚ
êĆĚÜĒêŠđöČęĂĕøǰ
ǰǰǰǰǰǰǰ
ĢĦĢǰ ǰ ĔîÖøèĊìĊęđðŗéÿĂîÖøąïüîüĉßćĔĀöŠǰ ǰ ĔĀšÖĞćĀîéđú×ðøąÝĞćÖøąïüîüĉßćĔĀöŠǰǰ
ìĊę÷ĆÜĕöŠđÙ÷îĞćöćĔßšǰǰëšćöĊÙüćöÝĞćđðŨîĂćÝÖĞćĀîéĔĀšĔßšđú×đÖŠćìĊęĕéšđúĉÖĔßšöćĒúšüđðŨîđüúćĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰǰǰǰ
ĩǰǰðŘÖćøýċÖþćÖĘĕéšǰǰĒúąĔĀšïĂÖĕüšĔîüÜđúĘïüŠćđðŗéÿĂîÙøĆĚÜĒøÖđöČęĂĕøǰ
ǰǰǰǰǰǰǰ
ĢĦĢǰǰÖøąïüîüĉßćĔéìĊęöĊúĆÖþèąđìĊ÷ïđìŠćÖĆîǰǰêšĂÜïŠÜĕüšĔîĒêŠúąÖøąïüîüĉßćéšü÷ǰ
đóøćąÖøąïüîüĉßćéĆÜÖúŠćüÝąîĆïđðŨîĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöĕéšđóĊ÷ÜÖøąïüîüĉßćĔéÖøąïüîüĉßćĀîċęÜđìŠćîĆĚîǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĢĦĢǰǰÖćøÖĞćĀîéÿëćîõćóîĆÖýċÖþćǰǰĔĀšÖĞćĀîéĕüšéĆÜîĊĚǰ
ǰ
ĢĦĢĢǰǰîĆÖýċÖþćìĊęöĊĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöĕöŠđÖĉîǰǰĤĦǰǰĀîŠü÷Öĉêǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
đðŨîîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰĢǰǰ
ǰ
ĢĦĢģǰǰîĆÖýċÖþćìĊęöĊĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöøąĀüŠćÜǰǰĤħǰǰĨġǰǰĀîŠü÷Öĉêǰǰǰǰǰǰ
đðŨîîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰģǰǰ
ǰ
ĢĦĢĤǰǰîĆÖýċÖþćìĊęöĊĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöøąĀüŠćÜǰǰĨĢǰǰĢġĦǰǰĀîŠü÷Öĉêǰǰǰǰǰǰǰǰ
đðŨîîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰĤǰǰǰ
ǰ
ĢĦĢĥǰǰîĆÖýċÖþćìĊęöĊĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöđÖĉîǰǰĢġǰǰǰǰĀîŠü÷Öĉêǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
đðŨîîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰĥǰǰ
ǰ
ǰǰîĆÖýċÖþćìĊęöĊĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöøąĀüŠćÜǰǰǰǰǰǰĀîŠü÷Öĉêǰ
đðŨîîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰǰ
ǰ
ǰǰîĆÖýċÖþćìĊęöĊĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöđÖĉîǰǰǰǰĀîŠü÷Öĉêǰǰǰ
đðŨîîĆÖýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰǰ
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ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
×šĂǰĢħǰǰÖćøüĆéĒúąðøąđöĉîñúÖćøýċÖþćǰ
ǰ
ĢħĢǰ öĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ öĊ Ö ćøüĆ é ñúÿĞ ć ĀøĆ ï Öøąïüîüĉ ß ćìĊę îĆ Ö ýċ Ö þćúÜìąđïĊ ÷ îĕüš Ĕ îǰǰǰ
õćÙÖćøýċÖþćĀîċęÜǰėǰĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰ Ģǰ ÙøĆĚÜǰ ĒúąđöČęĂĕéšðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îüĉßćĔéđðŨîÙøĆĚÜÿčéìšć÷Ēúšüǰǰ
ëČĂüŠćÖćøđøĊ÷îÖøąïüîüĉßćîĆĚîÿĉĚîÿčéúÜǰ
ǰ
Ģħģǰ ĂćÝćø÷ŤñĎšøĆïñĉéßĂïÖøąïüîüĉßćǰǰêšĂÜĒÝšÜđÖèæŤÖćøüĆéĒúąðøąđöĉîñúĒêŠúą
øć÷ÖøąïüîüĉßćĔĀšõćÙüĉßćǰǰÿć×ćüĉßćǰǰĀøČĂñĎšïøĉĀćøēÙøÜÖćøóĉđýþóĉÝćøèćÖŠĂîðøąÖćýñúÿĂïǰ
ǰ
ĢħĤǰǰÖćøðøąđöĉ î ñúĔîĒêŠ ú ąøć÷Öøąïüîüĉ ß ćĔĀš Ĕ ßš ø ąéĆ ï ÙąĒîîêĆ ü ĂĆ Ö þøǰǰǰǰ
êćöÙüćöĔîǰĢħĨǰǰ
ǰ
Ģħĥǰ ÖćøðøąđöĉîñúÖćøýċÖþćǰǰđóČęĂÙĞćîüèøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ǰ (SBEFǰ1PJOUǰ"WFSBHFǰǰ
(1" ǰǰÝąĒÿéÜđöČęĂÿĉĚîÿčéõćÙÖćøýċÖþćĒêŠúąõćÙǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰ
ĢħĦǰǰüĉíĊÙĞćîüèøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿöǰǰ $VNVMBUJWFǰ(SBEFǰ1PJOUǰ"WFSBHFǰǰ
$(1" ǰ
ǰ
ĢħĦĢǰǰĔĀšîćĞ ñúÙĎè×ĂÜÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêÖĆïÙŠćøąéĆïÙąĒîî×ĂÜìčÖÖøąïüîüĉßć
öćøüöÖĆîǰǰĒúšüĀćøéšü÷ÝĞćîüîĀîŠü÷Öĉêÿąÿö×ĂÜÖøąïüîüĉßćìĊęîĆÖýċÖþćÿĂïĕéšìĆĚÜĀöéǰǰñúúĆóíŤìĊęĕéšǰǰÙČĂǰ
øąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿöǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰ(1"ǰǰ /"ǰYǰĥ /# ǰYǰĤĦǰ /#ǰYǰĤ /$ ǰYǰģĦ /$ǰYǰģ /% ǰYǰĢĦǰ /%ǰYǰĢ ǰ
ǰ
ǰ
ǰǰǰǰǰǰÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöìĊęîĆÖýċÖþćÿĂïĕéšìĆĚÜĀöéǰ
ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰ/"ǰ
ÙČĂǰǰÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöìĊęîĆÖýċÖþćÿĂïĕéšǰĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîǰǰ"ǰ
ǰ
ǰ
ǰǰ/# ǰ ÙČĂǰǰÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöìĊęîĆÖýċÖþćÿĂïĕéšǰĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîǰǰ# ǰ
ǰ
ǰǰ/#ǰǰ
ÙČĂǰǰÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöìĊęîĆÖýċÖþćÿĂïĕéšǰĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîǰǰ#ǰ
ǰ
ǰǰ/$ ǰǰ ÙČĂǰǰÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöìĊęîĆÖýċÖþćÿĂïĕéšǰĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîǰǰ$ ǰ
ǰ
ǰǰ/$ǰǰ ÙČĂǰǰÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöìĊęîĆÖýċÖþćÿĂïĕéšǰĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîǰǰ$ǰ
ǰ
ǰǰ/% ǰǰ ÙČĂǰǰÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöìĊęîĆÖýċÖþćÿĂïĕéšǰĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîǰǰ% ǰ
ǰ
ǰǰ/%ǰ
ÙČĂǰǰÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöìĊęîĆÖýċÖþćÿĂïĕéšǰĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîǰǰ%ǰ
ǰ
ĢħĦģǰǰÙŠćÙąĒîîđÞúĊę÷ĔĀšĔßšÝčéìýîĉ÷öǰģǰêĞćĒĀîŠÜǰǰìýîĉ÷öêĞćĒĀîŠÜìĊęǰǰǰ
ëšćđÖĉîǰǰǰĔĀšðŦé×ċĚîǰ
ǰ
ĢħĦĤǰǰîĆÖýċÖþćöĊÿĉìíĉðøĆïĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîĕéšđÞóćąÖøąïüîüĉßćìĊę
ĕéšñúÖćøÿĂïêęĞćÖüŠćĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîǰ$ǰìĆĚÜîĊĚǰǰĔĀšîĆïÖøąïüîüĉßćìĊęÿĂïĕéšĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîÿĎÜÿčé
đóĊ÷ÜÙøĆĚÜđéĊ÷üǰǰĀćÖÖøąïüîüĉßćîĆĚîöĊĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîìĊęđìŠćÖĆîǰǰĔĀšîĆïĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîÙøĆĚÜÿčéìšć÷
đðŨîĀîŠü÷Öĉêÿąÿöǰ
ǰ
ĢħĦĥǰǰñĎš ìĊę Ý ąÿĞć đøĘ Ý Öćøýċ Ö þćĕéš êš Ă Üĕéš ø ąéĆ ï ÙąĒîîđÞúĊę ÷ ÿąÿöêĆĚ Ü ĒêŠ ǰǰ
ģġġǰǰ×ċĚîĕðǰ
ǰ
ǰǰîĆÖýċÖþćÝćÖÿëćïĆîĂČęîìĊęđìĊ÷ïēĂîêćöđÖèæŤ×ĂÜĒêŠúąÙèąÝćÖüčçĉǰ
ìĊęĔßšÿöĆÙøǰǰÖćøđìĊ÷ïēĂîÙüćöøĎšĒúąÖćøĔĀšĀîŠü÷ÖĉêÝćÖÖćøýċÖþćîĂÖøąïïǰǰĒúąĀøČĂÖćøýċÖþćêćöĂĆí÷ćýĆ÷ǰǰ
ĕöŠÿćöćøëîĞćÖøąïüîüĉßćìĊęđìĊ÷ïēĂîĕéšĒúšüöć×Ăǰ3FHSBEFǰ
ǰ
ǰ
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ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰ îĆÖýċÖþćìĊęđìĊ÷ïēĂîđðŨîøć÷ÖøąïüîüĉßćǰǰĕéšĒÖŠǰǰîĆÖýċÖþćǰ1SF%FHSFFǰǰ
îĆÖýċÖþćĀöéÿëćîõćóǰǰîĆÖýċÖþćðøĉââćìĊęǰģǰǰĒúąîĆÖýċÖþćđìĊ÷ïēĂîÿĂÜÿëćïĆîǰǰÿćöćøëđúČĂÖ
ÖøąïüîüĉßćìĊęĕéšđÖøéêęĞćÖüŠćǰ$ǰöćđìĊ÷ïēĂîĕéšǰĒúąÿćöćøëîĞćüĉßćìĊęđìĊ÷ïēĂîĒúšüîĆĚîöć×Ăǰ3FHSBEFǰĕéšǰ
ǰ
ĢħħǰǰĔïøĆïøĂÜñúÖćøýċÖþćǰ 5SBOTDSJQU ǰǰìĆĚÜðøąđõìÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćĒúąĕöŠÿĞćđøĘÝ
ÖćøýċÖþćǰǰÝąĒÿéÜñúÿĂïđÞóćąĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîìĊęÿĂïñŠćîǰ " ǰ# ǰ# ǰ$ ǰ$ ǰ% % ǰĒúąñúÿĂïìĊęóĂĔÝǰ 4 ǰǰ
ÿŠüîĔïêøüÝÿĂïñúÖćøđøĊ÷îǰǰ $IFDLǰ HSBEF ǰ ÝąĒÿéÜñúÖćøÿĂïìčÖêĆüĂĆÖþøìĊęúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îêúĂé
ĀúĆÖÿĎêøǰìĆĚÜìĊęÿĂïñŠćîǰ " ǰ# ǰ# ǰ$ ǰ$ ǰ% ǰ% ǰǰÿĂïĕöŠñŠćîǰ ' ǰĒúąñúÿĂïđðŨîìĊęóĂĔÝǰ 4 ǰĒúąĕöŠđðŨî
ìĊęîŠćóĂĔÝǰ 6 ǰǰ
ǰ
Öćø×ĂĔïøĆïøĂÜÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćǰǰêšĂÜđðŨîîĆÖýċÖþćìĊę÷ĆÜöĊÿëćîõćóÖćøđðŨî
îĆÖýċÖþćđìŠćîĆĚîǰǰ
ǰ
ÖøèĊđðŨîîĆÖýċÖþćêŠćÜßćêĉÝą×ĂĔïøĆïøĂÜÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćđóČęĂ×ĂüĊàŠćǰÝąêšĂÜ
đðŨîñĎšìĊęöĊüĊàŠćðøąđõìǰǰ/POJNNJHSBOUǰ ĒúąêšĂÜđðŨîñĎšìĊęöĊñúÖćøÿĂïĕúŠĕéšĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöõćÙđøĊ÷îúąǰǰǰ
ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰǰĀîŠü÷Öĉêǰ
ǰ
ĢħĨǰǰĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîǰǰÙŠćÙąĒîîêŠĂĀîŠü÷ÖĉêĒúąÙüćöĀöć÷ǰ
ĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîǰǰ ǰǰǰǰǰÙŠćÙąĒîîêŠĂĀîŠü÷Öĉêǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÙüćöĀöć÷ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ"ǰǰǰǰ
ǰ
ǰĥġġǰ ǰ
ǰǰéĊđ÷Ċę÷öǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ&YDFMMFOUǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ# ǰ ǰ
ǰ
ǰĤĦġǰ ǰ
ǰǰéĊöćÖǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ7FSZǰ(PPEǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ#ǰ ǰ
ǰ
ǰĤġġǰ ǰ
ǰǰéĊǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ(PPEǰ
ǰ
ǰģĦġǰ ǰ
ǰǰðćîÖúćÜǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ'BJSMZǰ(PPEǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ$ ǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ$ǰ ǰ
ǰ
ǰģġġǰ ǰ
ǰǰóĂĔßšǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ'BJSǰ
ǰ
ǰĢĦġǰ ǰ
ǰǰĂŠĂîǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ1PPSǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ% ǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ%ǰ ǰ
ǰ
ǰĢġġǰ ǰ
ǰǰĂŠĂîöćÖǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ7FSZǰ1PPSǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ'ǰ ǰ
ǰ
ǰġġġǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÿĂïêÖ×ćéÿĂïǰǰǰǰ'BJMVSF"CTFODFǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
êĆüĂĆÖþøĂČęîǰėǰìĊęöĊÙüćöĀöć÷đÞóćąàċęÜĒÿéÜÿëćîõćóÖćøýċÖþćǰǰêĆüĂĆÖþøđĀúŠćîĊĚĕöŠöĊÙąĒîîǰ
ǰǰǰǰǰǰǰêĆüĂĆÖþøǰ
ǰ
ǰ
ÙüćöĀöć÷ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ4ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰñúÖćøðøąđöĉîđðŨîìĊęóĂĔÝǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰ4BUJTGBDUPSZǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ6ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰñúÖćøðøąđöĉîĕöŠđðŨîìĊęîŠćóĂĔÝǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰ6OTBUJTGBDUPSZǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ8ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰÖćø×ĂëĂîÖøąïüîüĉßćǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰ8JUIESBXBMǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ9ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰøĂñúÿĂïǰǰǰ
ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰ/PǰSFQPSUǰ
ǰ
ĢħĩǰǰÖćøĔßšêĆüĂĆÖþøǰ" ǰ# ǰ# ǰ$ ǰ$ ǰ% ǰ% ǰ' ǰ4 ǰ6 ǰ8ǰĒúąǰ9ǰǰĔîÖøèĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚǰ
ǰ
ĢħĩĢǰǰĔîÖøąïüîüĉßćìĊęîĆÖýċÖþćđ×šćÿĂïǰǰĀøČĂöĊñúÜćîìĊęðøąđöĉîĕéšđðŨîǰǰ
øąéĆïÙąĒîîǰǰ÷ÖđüšîÖøèĊìĊęîĆÖýċÖþćÿĂïêÖĀøČĂ×ćéÿĂïÝąĔßšêĆüĂĆÖþøǰǰ'ǰǰđðŨîÿĆâúĆÖþèŤǰ
ǰ
ĢħĩǰǰêĆüĂĆÖþøǰ4ǰ Ēúąǰ6ǰ ǰđÖĉéÝćÖÖćøðøąđöĉîñúøć÷üĉßćìĊęÖĞćĀîéĕüš üŠ ćǰǰǰǰǰǰ
ĕöŠöĊÖćøðøąđöĉîñúđðŨîøąéĆïÙąĒîîǰ
ǰ
ĢħĩǰǰêĆüĂĆÖþøǰ8ǰǰĔßšĔîÖøèĊìĊęîĆÖýċÖþćĕéšøĆïĂîčöĆêĉĔĀšëĂîÖøąïüîüĉ ß ćǰǰǰǰǰ
êćö×šĂǰĢĨǰǰ
ǰ
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ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ĢħĩǰǰêĆüĂĆÖþøǰ9ǰǰĔîÖøèĊìĊęÖøąïüîüĉßćìĊęîĆÖýċÖþćúÜìąđïĊ÷îĒúąÿĂïĕúŠǰǰǰǰǰ
ĒêŠĂćÝćø÷Ť÷ĆÜĕöŠîĞćñúÿĂïöćìĞćÖćøðøąöüúñúǰǰ
ǰ
ǰĢħĪǰǰÖøèĊìĊęĕöŠñŠćîÖćøüĆéĒúąðøąđöĉîñúÖćøýċÖþćǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝĆéĔĀšöĊÖćøÿĂïàŠĂöǰǰǰǰ
Āîċę Ü ÙøĆĚ Ü êŠ Ă õćÙđøĊ ÷ îðÖêĉ ē é÷ñĎš öĊ Ùč è ÿöïĆ êĉ ǰ ǰÙČ Ă ǰđðŨ î îĆ Ö ýċ Ö þćìĊę ÿ ĂïêÖĀøČ Ă ×ćéÿĂïĔîõćÙðÖêĉ ǰǰǰ
ĀøČĂõćÙùéĎøšĂîǰǰÖćøĔßšÿĉìíĉĔĀšđðŨîĕðêćöđÜČęĂîĕ×ǰéĆÜîĊĚǰ
ǰ
ǰĢħĪĢǰÖøąïüîüĉß ćìĊęÿ ĂïêÖĔîõćÙǰĢǰîĆÖ ýċÖ þćìĊęÝ ąĔßšÿĉì íĉÿ ĂïàŠĂ öǰǰǰǰ
êšĂÜéĞćđîĉîÖćøúÜìąđïĊ÷îÿĂïàŠĂöõćÙǰĢǰ×ĂÜðŘÖćøýċÖþćđéĊ÷üÖĆîđìŠćîĆĚîǰǰǰ
ǰ
ÖøąïüîüĉßćìĊęÿĂïêÖĔîõćÙǰģǰĀøČĂõćÙùéĎøšĂîǰǰîĆÖýċÖþćìĊęÝąĔßšÿĉìíĉǰǰ
ÿĂïàŠĂöǰǰêšĂÜéĞćđîĉîÖćøúÜìąđïĊ÷îÿĂïàŠĂöõćÙǰģǰǰĒúąõćÙùéĎøšĂî×ĂÜðŘÖćøýċÖþćđéĊ÷üÖĆîđìŠćîĆĚîǰ
ǰ
ĔîÖøèĊìĊęîĆÖýċÖþćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îÖøąïüîüĉßćđéĊ÷üÖĆîìĆĚÜõćÙǰģǰǰǰǰǰ
ĒúąõćÙùéĎøšĂî×ĂÜðŘÖćøýċÖþćđéĊ÷üÖĆîîĆĚîǰǰĒúšüÿĂïĕéšĔîõćÙĔéõćÙĀîċęÜǰǰÿĉìíĉĔîÖćøúÜìąđïĊ÷îÿĂïàŠĂöǰ
õćÙǰģǰǰĒúąõćÙùéĎøšĂî×ĂÜðŘÖćøýċÖþćîĆĚîǰǰđðŨîĂĆîÿĉĚîÿčéúÜǰ
ǰ
ǰĢħĪģǰÖćøúÜìąđïĊ÷îÿĂïàŠĂöéĞćđîĉîÖćøêćöüĆîǰǰđüúćǰǰìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ÖĞćĀîéĒúąêšĂÜĕöŠúÜìąđïĊ÷îÿĂïàŠĂöÖøąïüîüĉßćìĊęöĊÖćøÿĂïàĚĞćàšĂîĔîüĆîđüúćđéĊ÷üÖĆîǰǰđüšîĒêŠĕéšĒÝšÜ
×ĂÝïÖćøýċÖþć×ĂÜõćÙîĆĚîǰ
ǰ
ǰĢħĪĤǰÖćøüĆé ñúÿĂïàŠĂ öîĆĚî ǰǰñúÖćøÿĂïĕéšĔ Āšø ć÷ÜćîñúĔîõćÙìĊęöĊ
ÿĉìíĉÿĂïǰǰĒúąîĆÖýċÖþćìĊęúÜìąđïĊ÷îÿĂïàŠĂöĕüšĒúšüǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝąĕöŠÙČîđÜĉîÙŠćúÜìąđïĊ÷îĕöŠüŠćÖøèĊĔéǰėǰ
ǰ
ĢħĢġǰǰĔîÖøèĊìĊęîĆÖýċÖþćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îÖøąïüîüĉßćĔéìĊęøąïčüŠćđðŨîÖøąïüîüĉßćìĊę
đìĊ÷ïđìŠćÖĆîǰǰĒöšÝąĕöŠöĊÖćøđðúĊę÷îĀúĆÖÿĎêøĔĀöŠÖĘêćöǰǰĔĀšîĆïÖøąïüîüĉßćĔéÖøąïüîüĉßćĀîċęÜđìŠćîĆĚîđðŨî
ĀîŠü÷ÖĉêđóČęĂĔĀšÙøïĀúĆÖÿĎêøǰ
ǰ
×šĂǰĢĨǰǰÖćøïĂÖđúĉÖïĂÖđóĉęöÖøąïüîüĉßćǰ
ǰ
ĢĨĢǰǰîĆÖýċÖþćìĊęĕéšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĕðĒúšüÝąđðúĊę÷îĒðúÜÖøąïüîüĉßćĔéǰėǰĂĊÖĕöŠĕéšǰǰ
đüšîĒêŠǰ
ǰ
ĢĨĢĢǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĊðøąÖćýÜéÿĂîÖøąïüîüĉßćìĊęîĆÖýċÖþćĕéšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷î
ĕðĒúšüǰǰĔĀš×ĂđÜĉîÙŠćĀîŠü÷ÖĉêÙČîǰǰĀøČĂđðúĊę÷îÖøąïüîüĉßćĂČęîìéĒìîǰǰēé÷ĂćÝêšĂÜßĞćøąđÜĉîđóĉęöĀøČĂ×ĂđÜĉîÙČîǰǰ
ëšćÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêĕöŠđìŠćÖĆîǰ
ǰ
ĢĨĢģǰǰöĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ĂćÝöĊ ð øąÖćýĔĀš îĆ Ö ýċ Ö þćĕðéĞć đîĉ î ÖćøïĂÖđúĉ Ö ǰǰǰ
ïĂÖđóĉęöÖøąïüîüĉßćǰǰêćöøą÷ąđüúćìĊęđĀĘîÿöÙüøǰ
ǰ
ĢĨģǰǰ ÖćøïĂÖđúĉÖÖøąïüîüĉßćìĊęĕéšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îàĚĞćĕüšǰǰđóøćą÷ĆÜĕöŠøĎšñúÖćøÿĂï
×ĂÜõćÙÖŠĂîǰǰêŠĂöćøĎšñúüŠćÿĂïĕéšîĆÖýċÖþćîĆĚîöĊÿĉìíĉ×ĂđÜĉîÙČîÙŠćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îÖøąïüîüĉßćîĆĚîđðŨîǰǰ
øć÷ĀîŠü÷ÖĉêđêĘöÝĞćîüîĕéšǰǰēé÷îĆÖýċÖþćêšĂÜéĞćđîĉîÖćøĔĀšđÿøĘÝÿĉĚîÖŠĂîÖćøÿĂïÖøąïüîüĉßćìĊęïĂÖđúĉÖǰǰǰ
ĔîõćÙđøĊ÷îîĆĚîǰ
ǰ
ĢĨĤǰ ǰ îĆÖýċÖþćñĎšĔé×ćéÿĂïǰ ǰ ĀøČĂĕöŠÿŠÜÜćîìĊęĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîÖĞćĀîéĔîÖøąïüîüĉßć
ĔéìĊęĕéšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĕüšĒúšüǰǰîĆÖýċÖþćñĎšîĆĚîÝąĕéšĂĆÖþøøąéĆïÙąĒîîǰ'ǰǰĔîÖøąïüîüĉßćîĆĚîǰ
ǰ
ĢĨĥǰǰîĆ Ö ýċ Ö þćìĊę đ øĊ ÷ îÙøïĀúĆ Ö ÿĎ ê øĒúąĒÝš Ü ÝïĔîõćÙĔéĒúš ü ǰÝąĕöŠ ÿ ćöćøë
úÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĔîõćÙëĆéĕðĕéšǰǰđüšîĒêŠ÷ĆÜĕöŠìøćïñúÿĂï×ĂÜõćÙìĊęÙøïĀúĆÖÿĎêøîĆĚîǰ
ǰ
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ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ìĆĚÜîĊĚǰǰđöČęĂÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšĂîčöĆêĉĔĀšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćĔîõćÙĔéĒúšüǰǰĔĀšëČĂüŠć
ÖćøúÜìąđïĊ ÷ îđøĊ ÷ îĔîõćÙëĆ é ĕðîĆĚ î đðŨ î ÖćøđÿĊ ÷ đðúŠ ć ǰĒúąĔĀš ÷ Öđúĉ Ö ÖćøúÜìąđïĊ ÷ îđøĊ ÷ îîĆĚ î ǰǰǰǰǰǰ
ÿŠüîÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøýċÖþćǰǰÙŠćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĒúąÙŠćïĞćøčÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰĔĀšđðŨîĕðêćö×šĂǰĢĪǰ
ǰ
×šĂǰĢĩǰǰÖćø÷šć÷ÙèąĒúąÖćøđðúĊę÷îÿć×ćüĉßćǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĢĩĢǰǰîĆÖýċÖþćìĊęðøąÿÜÙŤÝą÷šć÷ÙèąĀøČĂđðúĊę÷îÿć×ćüĉßćǰ ĔĀšéĞćđîĉîÖćø×Ă÷šć ÷ǰ
ēé÷÷ČęîÙĞć×ĂêćöĒïïóĉöóŤ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰêćöĀúĆÖđÖèæŤüĉíĊÖćøĒúąÿëćîìĊęêćöìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰ
ǰ
ĢĩģǰǰîĆÖýċÖþćìĊęðøąÿÜÙŤÝą÷šć÷ÙèąĀøČĂđðúĊę÷îÿć×ćüĉßćǰǰêšĂÜđÙ÷úÜìąđïĊ÷îđøĊ÷î
öćĒúšüĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰǰǰǰõćÙÖćøýċÖþćðÖêĉǰ
ǰ
ĢĩĤǰǰÖćø÷šć÷ÙèąĒúąÖćøđðúĊę÷îÿć×ćüĉßćǰǰÝąêšĂÜ÷ČęîÙĞć×Ă÷šć÷ÖŠĂîđøĊ÷îÝïÙøï
ĀúĆÖÿĎêøǰ
ǰ
×šĂǰĢĪǰǰÖćø×ĂÙČîđÜĉîÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøýċÖþćǰǰÙŠćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îǰǰĒúąÙŠćïĞćøčÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝąĕöŠÙČîĔĀšĒÖŠîĆÖýċÖþćǰǰđüšîĒêŠǰ
ǰ
ĢĪĢǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ðøąÖćýÜéÿĂîÖøąïüîüĉßćĔéǰǰîĆÖýċÖþćìĊęĕéšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷î
üĉßćîĆĚîĕüšǰǰöĊÿĉìíĉ×ĂÙČîđÜĉîúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îÖøąïüîüĉßćîĆĚîđðŨîøć÷ĀîŠü÷ÖĉêđêĘöÝĞćîüîǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĢĪģǰǰîĆÖýċÖþćñĎšĔéĕéšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îÖøąïüîüĉßćĔéàĚĞćĕüšǰǰđóøćą÷ĆÜĕöŠøĎšñúÖćøÿĂï
×ĂÜõćÙÖŠ Ă îǰêŠ Ă öćøĎš ñ úÿĂïĕéš ǰ îĆ Ö ýċ Ö þćñĎš îĆĚ î öĊ ÿĉ ì íĉ × ĂÙČ î đÜĉ î ÙŠ ć úÜìąđïĊ ÷ îđøĊ ÷ îÖøąïüîüĉ ß ćîĆĚ î ǰ
đðŨîøć÷ĀîŠü÷ÖĉêđêĘöÝĞćîüîĕéšǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĢĪĤǰǰîĆÖýċÖþćñĎšĔéĕéšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îÖøąïüîüĉßćĔéàĚĞćĕüšǰ đóøćą÷ĆÜĕöŠøĎšñúÖćøÿĂï
×ĂÜõćÙÖŠĂîǰǰêŠĂöćøĎšñúüŠćÿĂïĕéšÙøïêćöĀúĆÖÿĎêøǰîĆÖýċÖþćñĎšîĆĚîöĊÿĉìíĉ×ĂÙČîđÜĉîÙŠćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷î
ÖøąïüîüĉßćîĆĚîđðŨîøć÷ĀîŠü÷ÖĉêđêĘöÝĞćîüîǰÙŠćïøĉÖćøúÜìąđïĊ÷îĕöŠêøÜêćöüĆîìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîé
ĒúąÙŠćïĞćøčÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšǰ
ǰ
Öćø×ĂÙČîđÜĉîêćöÙüćöĔîǰĢĪĢǰǰÙüćöĔîǰĢĪģǰǰĀøČĂÙüćöĔîǰĢĪĤǰ
ĒúšüĒêŠÖøèĊǰǰêšĂÜéĞćđîĉîÖćøõć÷ĔîõćÙÖćøýċÖþćìĊęĕéšßĞćøąđÜĉîîĆĚîĕüšǰ
ǰ
×šĂǰģġǰǰÖćøđÿîĂßČęĂđóČęĂøĆïðøĉââćêøĊǰ
ǰ
ģġĢǰ îĆÖýċÖþćÝąêšĂÜđøĊ÷îÖøąïüîüĉßćêŠćÜǰėǰǰĔĀšÙøïêćöĀúĆÖÿĎêøĒúąđÜČęĂîĕ×ǰǰǰ
ìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîĒêŠúąÿć×ćüĉßćöĊĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöĕöŠîšĂ÷ÖüŠćìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîĒêŠúąĀúĆÖÿĎêøǰǰÝċÜÝąĕéšøĆïÖćø
đÿîĂßČęĂĔĀšĕéšøĆïðøĉââćêøĊĔîÿć×ćüĉßćîĆĚîĕéšǰǰ
ǰ
ÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćìĊęēĂîöćÝćÖÿëćïĆîĂčéöýċÖþćĂČęîêćö×šĂǰĩǰ ǰ ĒúąñĎšìĊęĕéšøĆï
ðøĉââćǰ ǰ ĂîčðøĉââćǰĀøČĂðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰàċęÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜøĆïøĂÜǰ Ēúąđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćêćöǰ
×šĂǰĢġǰǰêšĂÜýċÖþćĔĀšĕéšĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰǰêćöđÖèæŤìĊęÙèąÖøøöÖćøðøąÝĞćÙèąǰǰǰǰǰ
ìĊęøĆïđ×šćýċÖþćÖĞćĀîéǰǰÝċÜÝąĕéšøĆïÖćøđÿîĂßČęĂđóČęĂ×ĂøĆïðøĉââćêøĊǰ
ǰ
Öćø×ĂøĆïðøĉââćǰǰîĆÖýċÖþćêšĂÜêøüÝÿĂïñúÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêø×ĂÜ
êîđĂÜĔĀšëĎÖêšĂÜÙøïëšüîêćöēÙøÜÿøšćÜĀúĆÖÿĎêøìĊęÙèąÖĞćĀîéǰǰÝċÜÝąöĊÿĉìíĉ÷ČęîÙĞć×ĂÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćö
ĀúĆÖÿĎêøìĊęÙèąìĊęÿĆÜÖĆéǰǰēé÷êšĂÜĒîïĀúĆÖåćîÖćøßĞćøąđÜĉîÙŠć×ċĚîìąđïĊ÷îïĆèæĉêõć÷ĔîõćÙđøĊ÷îÿčéìšć÷
ìĊęÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰǰǰ
ǰ
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ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰǰ
ģġģǰ đöČęĂÙèąêøüÝÿĂïüŠćÙøïĀúĆÖÿĎêøĒúšüǰĔĀšîĞćđÿîĂßČęĂîĆÖýċÖþćìĊęđøĊ÷îÝï
ÙøïĀúĆ Ö ÿĎ ê øǰĒúąöĊ Ù üćöðøąóùêĉ éĊ ǰ ÿöÙüøĕéš øĆ ï ðøĉ â âćêøĊ ǰ đóČę Ă ×ĂĂîč öĆ êĉ Ý ćÖÿõćöĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĒúąîĆ Ö ýċ Ö þćÿćöćøë÷Čę î ÙĞ ć ×ĂøĆ ï ĔïøĆ ï øĂÜÿõćöĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ǰĒúąĔïøĆ ï øĂÜñúÿĞ ć đøĘ Ý Öćøýċ Ö þćìĊęǰǰǰǰǰǰ
ÿĞćîĆÖïøĉÖćøìćÜüĉßćÖćøĒúąìéÿĂïðøąđöĉîñúǰǰĀúĆÜÝćÖÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂîčöĆêĉĒúšüǰ
ǰ
ÖŠĂîÖćøøĆïðøĉââćĀćÖêøüÝóïüŠćîĆÖýċÖþć÷ĆÜĕöŠÝïĀúĆÖÿĎêøǰǰĕöŠüŠćéšü÷đĀêč
ĔéǰėǰîĆÖýċÖþćêšĂÜ÷ĉî÷ĂöĔĀšöĀćüĉì÷ćúĆ÷øąÜĆïÖćøøĆïðøĉââćïĆêø×ĂÜîĆÖýċÖþćĕéšǰĒúąĔĀšëČĂüŠćđÜĉîìĊę
îĆÖýċÖþćßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷ö×ċĚîìąđïĊ÷îïĆèæĉêĒúąÙŠćĀîĆÜÿČĂÿĞćÙĆâĕüšĒúšüǰđðŨîÖćøßĞćøąđÜĉîúŠüÜĀîšćǰǰ
đöČęĂîĆÖýċÖþćđøĊ÷îÝïÙøïĀúĆÖÿĎêøĒúšüǰǰĔĀšöĊÿĉìíĉ×ċĚîìąđïĊ÷îïĆèæĉêĕéšǰǰēé÷ĕöŠêšĂÜßĞćøąđÜĉîéĆÜÖúŠćüĂĊÖǰǰ
ĀøČĂĀćÖîĆÖýċÖþćêšĂÜÖćø×ĂøĆïđÜĉîÙČîÖĘĔĀšöĊÿĉìíĉéĞćđîĉîÖćøĕéšǰ
ǰ
ģġĤǰǰîĆÖýċÖþćìĊęÝąĕéšøĆïðøĉââćđÖĊ÷øêĉîĉ÷öǰǰêšĂÜđøĊ÷îÝïĀúĆÖÿĎêøðøĉââćêøĊ
õć÷Ĕîøą÷ąđüúćìĊęÖĞćĀîéǰǰöĊÙüćöðøąóùêĉéĊǰǰ ĒúąöĊøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿö×ĂÜÖøąïüîüĉßćìĊęÿĂïĕéš
êúĂéĀúĆÖÿĎêøêćöđÖèæŤìĊęÖĞćĀîéĔĀšĕéšøĆïðøĉââćđÖĊ÷øêĉîĉ÷öǰǰēé÷ÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷óĉÝćøèćÖćøĂîčöĆêĉ
ðøĉââćđÖĊ÷øêĉîĉ÷öĒÖŠñĎšĕéšøĆïÖćøđÿîĂßČęĂÝćÖÙèąêćöĀúĆÖđÖèæŤǰéĆÜîĊĚǰ
ǰ
ģġĤĢǰ ðøĉââćêøĊđÖĊ÷øêĉîĉ÷öĂĆîéĆïĀîċęÜđĀøĊ÷âìĂÜǰǰêšĂÜđðŨîñĎšĕéšøĆï
ÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿöêĆĚÜĒêŠǰĤĨĦǰ×ċĚîĕðǰǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ģġĤģǰ ðøĉââćêøĊđÖĊ÷øêĉîĉ÷öĂĆîéĆïĀîċęÜǰǰêšĂÜđðŨîñĎšĕéšøĆïÙąĒîîđÞúĊ÷ę ÿąÿö
ĕöŠêęĞćÖüŠćǰĤĦġǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰ
ģġĤĤǰ ðøĉââćêøĊđÖĊ÷øêĉîĉ÷öĂĆîéĆïÿĂÜǰǰêšĂÜđðŨîñĎšĕéšøĆïÙąĒîîđÞúĊ÷ę ÿąÿöǰ
ĕöŠêęĞćÖüŠćǰĤģĦǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰ
ìĆĚÜîĊĚǰǰîĆÖýċÖþćìĊęÝąĕéšøĆïðøĉââćđÖĊ÷øêĉîĉ÷öǰǰêšĂÜĕöŠđÙ÷úÜìąđïĊ÷îđøĊ÷î
ÖøąïüîüĉßćĔéĒúąÿĂïĕéšÖøąïüîüĉßćîĆĚîöćÖÖüŠćǰǰǰÙøĆĚÜǰ ǰĀøČĂúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĒúąÿĂïĕéšÖøąïüîüĉßć
êćöĀúĆÖÿĎêøĔĀöŠìĊęĔßšĒìîÖøąïüîüĉßćêćöĀúĆÖÿĎêøđÖŠćàċęÜđÙ÷ÿĂïĕéšĒúšüǰ
ǰ
ģġĤĥǰǰîĆÖýċÖþćìĊęđ×šćýċÖþćêćö×šĂǰĩǰǰ×šĂǰĪǰǰ×šĂǰĢġǰǰĒúą×šĂǰĢĥǰǰÝąĕöŠĕéšøĆïǰǰ
ÖćøđÿîĂßČęĂĔĀšĕéšøĆïðøĉââćêøĊđÖĊ÷øêĉîĉ÷öǰǰ÷ÖđüšîÿĞćĀøĆïñĎšÿöĆÙøìĊęöĊĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöǰǰđóøćąđÙ÷ÿöĆÙøđ×šćýċÖþć
đðŨîøć÷ÖøąïüîüĉßćöćÖŠĂîǰǰêćöøąđïĊ÷ïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰüŠćéšü÷ÖćøýċÖþćđðŨîøć÷Öøąïüîüĉßć
ēé÷ĕöŠĕéšøĆïðøĉââćǰǰóýǰģĦĤĨǰǰ×šĂǰĩǰüøøÙǰģǰǰĀøČĂøąđïĊ÷ïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰüŠćéšü÷ÖćøýċÖþć
đðŨîøć÷ÖøąïüîüĉßćđóČęĂđêøĊ÷öýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊǰǰóýǰģĦĥĩǰǰ×šĂǰĩǰüøøÙǰģǰàċęÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øĆ ï øĂÜ
ĒúąøĆ ï đ×š ć đðŨ î îĆ Ö ýċ Ö þćêŠ Ă đîČę Ă Üêćö×š Ă ǰĦǰêš Ă Üýċ Ö þćĔĀš ĕ éš Ā îŠ ü ÷Öĉ ê ÿąÿöÝćÖöĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ đðŨ î
ÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîĀúĆÖÿĎêøǰǰĒúąĂćÝóĉÝćøèćđÿîĂßČęĂĔĀšĕéšøĆïðøĉââćđÖĊ÷øêĉîĉ÷öêćö×šĂǰģġǰǰ
ēé÷Ăîčēúöǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰ
ģġĥǰ îĆÖýċÖþćñĎšĔéöĊĀîĊĚÿĉîÙšćÜßĞćøąêŠĂöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰÝąêšĂÜßĞćøąĀîĊĚÿĉîĔĀšĀöéÿĉĚî
đÿĊ÷ÖŠĂîǰǰÝċÜÝąĕéšøĆïÖćøđÿîĂßČęĂĔĀšĕéšøĆïðøĉââćǰ
ǰ
×šĂǰģĢǰǰÖćøĂîčöĆêĉĔĀšðøĉââćǰ
ǰ
ģĢĢǰǰêćöðÖêĉÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝąóĉÝćøèćĂîčöĆêĉĔĀšðøĉââćðŘÖćøýċÖþćúąǰĤǰǰÙøĆĚÜǰǰ
ÙČĂǰǰđöČęĂÿĉĚîõćÙǰǰǰõćÙǰǰǰĒúąõćÙùéĎøšĂîǰ
ǰ
ǰ
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ǰ

ǰ
×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰ
üŠćéšü÷ĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøýċÖþćǰǰÙŠćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĒúąÙŠćïĞćøčÜÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊǰǰ
ÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćÿĂïÿŠüîõĎöĉõćÙǰǰ
óýǰǰ
ǰ

ǰ
ǰ
ēé÷ìĊęđðŨîÖćøÿöÙüøðøĆïðøčÜ×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰüŠćéšü÷ĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷ö
ÖćøýċÖþćǰǰÙŠćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĒúąÙŠćïĞćøčÜÖćøýċÖþćßĆĚîðøĉââćêøĊǰǰÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćÿĂïÿŠüîõĎöĉõćÙǰ
ǰ ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöÙüćöĔîöćêøćǰǰ  ǰĒúąǰ  ǰǰĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰǰ
óýǰǰÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰĔîÖćøðøąßčöÙøĆĚÜìĊęǰǰđöČęĂüĆîìĊęǰǰǰÖčöõćóĆîíŤǰǰǰǰ
ÝċÜĂĂÖ×šĂïĆÜÙĆïĕüšéĆÜêŠĂĕðîĊĚǰ
ǰ ×šĂǰǰǰ×šĂïĆÜÙĆïîĊĚđøĊ÷ÖüŠćǰĶ×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰüŠćéšü÷ĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷ö
ÖćøýċÖþćǰǰÙŠćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĒúąÙŠćïĞćøčÜÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊǰǰÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćÿĂïÿŠüîõĎöĉõćÙǰ
óýǰķǰ
ǰ ×šĂǰǰǰ×šĂïĆÜÙĆïîĊĚĔĀšĔßšïĆÜÙĆïêĆĚÜĒêŠõćÙǰǰðŘÖćøýċÖþćǰǰǰđðŨîêšîĕðǰ
ǰ ×šĂǰǰǰĔĀš÷ÖđúĉÖǰ
ǰǰǰǰǰǰǰ  ǰǰ×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰüŠćéšü÷ĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøýċÖþćǰ
ÙŠćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĒúąÙŠćïĞćøčÜÖćøýċÖþćßĆîĚ ðøĉââćêøĊǰǰÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćÿĂïÿŠüîõĎöĉõćÙǰǰóýǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰ  ǰǰ×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰüŠćéšü÷ĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøýċÖþćǰ
ÙŠćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĒúąÙŠćïĞćøčÜÖćøýċÖþćßĆîĚ ðøĉââćêøĊǰǰÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćÿĂïÿŠüîõĎöĉõćÙǰ ÞïĆïìĊǰę  ǰǰǰ
óýǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰïøøéć×šĂïĆÜÙĆïǰǰĀøČĂøąđïĊ÷ïǰǰĀøČĂðøąÖćýĂČęîĔéĔîÿŠüîìĊęÖĞćĀîéĕüšĒúšüĔî×šĂïĆÜÙĆïîĊĚǰ
ĀøČĂàċęÜ×ĆéĀøČĂĒ÷šÜÖĆï×šĂïĆÜÙĆïîĊĚĔĀšĔßš×šĂïĆÜÙĆïîĊĚĒìîǰ
ǰ ×šĂǰĥǰǰĔî×šĂïĆÜÙĆïîĊĚǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ĶöĀćüĉì÷ćúĆ÷ķǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ĶÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ķǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰ
ǰǰǰǰǰǰĶĂíĉÖćøïéĊķǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰĂíĉÖćøïéĊöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰ
ǰǰǰǰǰǰĶîĆÖýċÖþćķǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰîĆÖýċÖþćìĊęýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷
øćöÙĞćĒĀÜǰ
ǰ ×šĂǰǰǰĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøýċÖþćǰǰĔĀšÖĞćĀîéĕüšéĆÜêŠĂĕðîĊĚǰ
 ǰǰÙŠćíøøöđîĊ÷öĒøÖđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþćǰ
ǰ ïćìǰ
 ǰǰÙŠć×ċĚîìąđïĊ÷îđðŨîîĆÖýċÖþćǰ
ǰ ïćìǰ
ǰ
ǰ
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ǰ
ǰ
ǰ
 ǰǰÙŠćïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰ
Ö ǰǰÙŠćïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćÿöĆÙøĔĀöŠǰ ǰ
ǰ ïćìǰ
× ǰǰÙŠćïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰǰĔîÖøèĊ×ĂìĞćïĆêøĔĀöŠǰǰ
ǰ đóøćąïĆêøđéĉöĀöéĂć÷čǰǰßĞćøčéǰǰÿĎâĀć÷ǰǰđðúĊę÷îßČęĂêĆüǰǰ
ĀøČĂßČęĂÿÖčúǰǰĀøČĂĔîÖøèĊĂîČę ǰ
ǰ
ǰ ïćìǰ
 ǰǰÙŠćÿöćßĉÖĀîĆÜÿČĂóĉöóŤ×ŠćüøćöÙĞćĒĀÜǰǰõćÙđøĊ÷îðÖêĉǰǰõćÙúąǰ ǰ ïćìǰ
 ǰǰÙŠćĔïøĆïøĂÜñúÖćøýċÖþćǰ
Ö ǰǰÖøèĊêøüÝÿĂïñúÖćøýċÖþćǰ $IFDLǰ(SBEF ǰǰßčéúąǰ
ǰ ïćìǰ
× ǰǰÖøèĊ÷ĆÜĕöŠÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰǰßčéúąǰ
ǰ
ǰ ïćìǰ
ǰÙŠćïøĉÖćøÝĆéÿŠÜìćÜĕðøþèĊ÷Ťǰ
ǰ
ǰ ïćìǰ
Ù ǰǰĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÙĞćĂíĉïć÷øć÷üĉßćǰ
ǰ
ǰÖøèĊ÷ĆÜĕöŠÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰǰßčéúąǰ
ǰ
ǰ ïćìǰ
ǰǰÙŠćïøĉÖćøÝĆéÿŠÜìćÜĕðøþèĊ÷Ťǰ
ǰǰ
ǰ ïćìǰ
Ü ǰǰÖøèĊÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰǰßčéúąǰ
ǰ
ǰ ïćìǰ
ǰÙŠćïøĉÖćøÝĆéÿŠÜìćÜĕðøþèĊ÷Ťǰ
ǰ
ǰ ïćìǰ
Ý ǰǰĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÙĞćĂíĉïć÷øć÷üĉßćǰ
ǰ ÖøèĊÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰǰßčéúąǰ
ǰ
ǰ ïćìǰ
ǰÙŠćïøĉÖćøÝĆéÿŠÜìćÜĕðøþèĊ÷Ťǰ
ǰ
ǰ ïćìǰ
 ǰǰÙŠćĂĂÖđĂÖÿćøÖćøýċÖþćǰ
Ö ǰǰÙŠćĂĂÖĀîĆÜÿČĂÿĞćÙĆâđÖĊ÷ę üÖĆïÖćøýċÖþćǰǰǰ ÞïĆïúąǰ
ǰǰ ïćìǰ
× ǰǰÙŠćĂĂÖĔïøĆïøĂÜÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰ
ǰǰǰ õćþćĕì÷ĀøČĂõćþćĂĆÜÖùþǰ
ÞïĆïúąǰ
ǰ ïćìǰ
ǰǰ ǰÿĞćđîćĔïøĆïøĂÜÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ
ÞïĆïúąǰ
ǰ ïćìǰ
ǰǰ ǰÙŠćïøĉÖćøÝĆéÿŠÜìćÜĕðøþèĊ÷Ťǰ
ǰ
ǰ ïćìǰ
 ǰǰÙŠćĂĂÖĔïĒìîðøĉââćïĆêøǰǰÖøèĊÿĎâĀć÷ǰǰǰ
ǰ ĀøČĂßĞćøčéǰǰǰ
ÞïĆïúąǰ
 ǰ ïćìǰ
 ǰǰÙŠćĔïĒðúðøĉââćïĆêøǰǰǰ
ÞïĆïúąǰ
ǰ ïćìǰ
 ǰǰÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćø×ĂÿĞćđîćđĂÖÿćøǰǰǰ
ÞïĆïúąǰ
ǰ ïćìǰ
 ǰǰÙŠć×Ă÷šć÷ÙèąĀøČĂđðúĊę÷îÿć×ćüĉßćǰ
ǰ
ǰ ïćìǰ
ǰǰǰǰǰǰ ÙŠć×Ă÷šć÷ÙèąĀøČĂđðúĊę÷îÿć×ćüĉßćĀúĆÜÝćÖǰ
ǰ
đøĊ÷îÝïÙøïĀúĆÖÿĎêøǰ
ǰ
ǰ ïćìǰ
 ǰǰÙŠćēĂî÷šć÷øąïïÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰ
ǰ
ǰ ïćìǰ
 ǰǰÙŠć×ċĚîìąđïĊ÷îðøĉââćǰ
ǰ
 ǰ ïćìǰ
 ǰǰÙŠćÿĂïđìĊ÷ïÙüćöøĎšõćþćêŠćÜðøąđìýǰǰǰ øąéĆïúąǰ
ǰ ïćìǰǰ
 ǰǰÙŠćÝĆéÿŠÜĀîĆÜÿČĂÿĞćÙĆâĒÿéÜÙčèüčçĉÝćÖÿëćïĆîÖćøýċÖþćêŠćÜðøąđìýǰ
ǰ ǰǰĕðêøüÝÿĂï÷ĆÜÿëćîýċÖþćêšîÿĆÜÖĆéĒúąÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøêøüÝÿĂïĒúąǰ
ǰ ǰǰøĆïøĂÜüčçĉÖćøýċÖþćǰ ÖøèĊĔßšüčçĉÖćøýċÖþćêŠćÜðøąđìý ǰĔĀšđðŨîĕðêćöǰ
ǰ ǰǰðøąÖćýöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰǰǰǰǰǰǰǰ
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ǰ
ǰ
ǰ
×šĂǰǰǰÙŠćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îđðŨîøć÷ĀîŠü÷Öĉêǰėǰúąǰ
ǰ
ǰ ïćìǰ
×šĂǰǰǰÙŠćïĞćøčÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ
 ǰǰõćÙÖćøýċÖþćðÖêĉǰǰõćÙúąǰ
ǰ
ǰ ïćìǰ
 ǰǰõćÙùéĎøšĂîǰǰõćÙúąǰ
ǰ
ǰ ïćìǰ
×šĂǰǰǰÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøÿĂïǰǰÖøąïüîüĉßćúąǰ
ǰ
ǰ ïćìǰ
×šĂǰǰǰÙŠćïøĉÖćøÿČęĂÖćøÿĂîøüöÙŠćÿČęĂÿćøǰǰÖøąïüîüĉßćúąǰǰ
ǰ ïćìǰ
×šĂǰǰǰÙŠćđìĊ÷ïēĂîĀîŠü÷Öĉêǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰ  ǰǰñĎÿš öĆÙøìĊęĔßšÿĉìíĉđìĊ÷ïēĂîĒúąöĊĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰöćÖŠĂîÖćøÿöĆÙøǰĒúąđðŨîĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöìĊÿę ćöćøëîĞćĕðĔßšđìĊ÷ïēĂîĕéšǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰêćöđÖèæŤìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéĔĀšßĞćøąÙŠćđìĊ÷ïēĂîĀîŠü÷Öĉêǰėǰúąǰǰïćìǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰ  ǰǰñĎÿš öĆÙøìĊęĔßšÿĉìíĉđìĊ÷ïēĂîĒúąöĊĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöÝćÖÿëćïĆîÖćøýċÖþćĂČęîöćÖŠĂîǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰÖćøÿöĆÙøǰǰĒúąđðŨîĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöìĊęîĞćĕðĔßšđìĊ÷ïēĂîĕéšêćöđÖèæŤìĊęǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéĔĀšßĞćøąÙŠćđìĊ÷ïēĂîĀîŠü÷Öĉêǰėǰúąǰ
ǰ ïćìǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰ  ǰǰñĎÿš öĆÙøìĊęĔßšÿĉìíĉđìĊ÷ïēĂîñúÖćøđøĊ÷îêćö×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰüŠćéšü÷ÖćøđìĊ÷ïēĂîñúÖćøđøĊ÷îøąéĆïðøĉââćêøĊǰǰóýǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰĒúąđðŨîĀîŠü÷ÖĉêÿąÿöìĊęÿćöćøëîĞćĕðĔßšđìĊ÷ïēĂîĕéšêćöđÖèæŤìĊęǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰǰĔĀšßĞćøąÙŠćđìĊ÷ïēĂîĀîŠü÷Öĉêǰėǰúąǰ
ǰ ïćìǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰ  ǰǰÖćø×ĂĔßšÿĉìíĉđìĊ÷ïēĂîĀîŠü÷Öĉêõć÷ĀúĆÜÖćøÿöĆÙøđðŨîîĆÖýċÖþćǰǰ ïćìǰ
×šĂǰǰǰîĆÖýċÖþćìĊęĕöŠúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĔîõćÙÖćøýċÖþćðÖêĉÝąêšĂÜßĞćøąǰ
ǰǰǰǰǰǰǰÙŠćøĆÖþćÿëćîõćóîĆÖýċÖþćǰǰõćÙÖćøýċÖþćúąǰ ǰ
ǰ ïćìǰ
ǰǰǰǰǰǰǰîĆÖýċÖþćñĎšĔéÙšćÜßĞćøąÙŠćøĆÖþćÿëćîõćóîĆÖýċÖþćđðŨîđüúćǰǰõćÙÖćøýċÖþćðÖêĉ
êĉé êŠĂ ÖĆî ǰēé÷ĕöŠßĞć øąÙŠć øĆÖþćÿëćîõćóîĆÖýċÖþćĔîüĆîÿčéìšć÷×ĂÜÖĞćĀîéüĆîúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĔîõćÙ
ÖćøýċÖþćðÖêĉëĆéĕðǰĔĀšëĂîßČęĂîĆÖýċÖþćñĎšîĆĚîĂĂÖÝćÖìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćǰ
×šĂǰǰǰîĆÖýċÖþćìĊęĕöŠĕéšÖćđÙøČĂę ÜĀöć÷×ĂÝïÖćøýċÖþćĔîÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îõćÙìĊÝę ïÖćøýċÖþćǰ
ĔĀšßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷öǰǰïćìǰ
×šĂǰǰǰîĆÖýċÖþćìĊę÷Čęî×ĂøĆïðøĉââćúŠćßšćĒúąĕöŠêøÜõćÙÖćøýċÖþćìĊęÿĂïĕúŠĕéšÙøïêćöĀúĆÖÿĎêøǰ
ĔĀšîĆÖýċÖþćñĎšîĆĚîßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷öǰǰõćÙÖćøýċÖþćúąǰǰǰǰïćìǰǰǰǰǰ
×šĂǰǰǰÖćø×ĂÙČîđÜĉîÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøýċÖþćǰǰÙŠćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĒúąÙŠćïĞćøčÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ
êćö×šĂǰǰǰĒĀŠÜ×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰüŠć éšü÷ÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊǰ óýǰǰ
îĆÖýċÖþćÝąêšĂÜ÷ČęîÙĞć×ĂĒúąêšĂÜéĞćđîĉîÖćøõć÷ĔîõćÙÖćøýċÖþćìĊęĕéšßĞćøąđÜĉîîĆĚîĕüšǰ
×šĂǰǰǰîĆÖýċÖþćìĊęđ×šćýċÖþćÖŠĂîüĆîìĊę×šĂïĆÜÙĆïîĊĚĔßšïĆÜÙĆïǰĔĀšßĞćøąÙŠćïĞćøčÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷êćö
×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰüŠćéšü÷ĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøýċÖþćǰÙŠćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îǰĒúąÙŠćïĞćøčÜ
ÖćøýċÖþćßĆĚîðøĉââćêøĊǰÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćÿĂïÿŠüîõĎöĉõćÙǰóýǰǰ ǰ ĒúąìĊęĒÖšĕ×đóĉęöđêĉöǰǰÝîÖüŠćÝą
ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćĀøČĂĀöéÿëćîõćóÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćǰ
ǰ

¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«

¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á

oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«

¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«

¦³Á¸¥µ¦Â¨³¼n¤º°¤´¦Á

oµÁÈ ´«¹¬µ¤¦¤´¦°nª£¼¤·£µ¡«

o°´´¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®
ªnµoª¥µ¦Á¸¥Ã°¨µ¦Á¦¸¥¦³´¦·µ¦¸
¡«
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  Ã¥¸ÁÉ È µ¦¤ª¦ÂoÅ Á¡·¤É Á·¤ °o ´´¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®ªnµoª¥µ¦Á¸¥Ã°¨µ¦Á¦¸¥¦¼o
Äµ¦«¹¬µ¦³´¦·µ¦¸¡«Ä®o¦°¨»¤¹¦³ÁÈnµÇ¸ÁÉ ¸¥É ª´»¤´· °¼¤o ¸ · · °Á¸¥Ã°
¨µ¦Á¦¸¥Â¨³®¨´Árµ¦Á¸¥ª·µÁ¦¸¥Â¨³Ã°®nª¥·¦³®ªnµµ¦«¹¬µÄ¦³Â¨³®¨´Árµ¦
Á¸¥Ã°ªµ¤¦¼o Â¨³µ¦Ä®o®nª¥·µµ¦«¹¬µ°¦³Â¨³®¦º°µ¦«¹¬µµ¤°´¥µ«´¥Á µo ¼n µ¦«¹¬µÄ
¦³µ¤¡¦³¦µ´´· µ¦«¹¬µÂ®nµ·¡«
  °µ«´¥°Îµµµ¤ªµ¤Ä¤µ¦µ¤µ¦µ    Â¨³  ¤µ¦µÂ¨³¤µ¦µÂ®n¡¦³¦µ´´·
¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®¡«£µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®¹¦µ °´ ´´Åªo´ n°Å¸Ê
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¦³µ«¤®µª·¥µ¨´¥
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ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยวิ นัยนักศึกษา
พ.ศ. 2522

โดยทีเ่ ห็นเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (1) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2514 สภามหาวิทยาลัยจึงตรา ข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522”
ข้อ 2. ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้ตงั ้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2514
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2515
(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2516
ให้ใช้ขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2522 นี้แทน
ข้อ 4. นักศึกษาทุกคน เมื่อเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 5. นักศึกษาทุกคนต้องรักษาความสามัคคีระหว่างกัน และต้องรักษาไว้ซง่ึ ความสงบเรียบร้อยและเกียรติของมหาวิทยาลัย
ข้อ 6. นักศึกษาทุกคนต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิง่ ทีอ่ าจนํามาซึง่ ความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยทัง้ ภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อ 7. นักศึกษาต้องปฏิบตั ติ ามคําสังหรื
่ อคําตักเตือนโดยชอบของผูม้ อี ํานาจหน้าที่
ข้อ 8. ในขณะทีม่ กี ารสอน ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามส่งเสียงรบกวน หรือแสดงกิรยิ าวาจาไม่สมควร ผูใ้ ดฝา่ ฝืนผูส้ อนมีอาํ นาจสังให้
่ ผูน้ นั ้ ออก
จากห้องเรียนได้
ข้อ 9. นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคําสังของมหาวิ
่
ทยาลัยทุกประการอย่างเคร่งครัด และ แสดง
มารยาทอันดีต่ออาจารย์ผสู้ อนและเจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาผูใ้ ดฝา่ ฝืนได้ชอ่ื ว่ากระทําผิดวินยั ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ อาจารย์ อาจารย์พเิ ศษ เลขานุการคณะ หรือเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายมีอํานาจเรียกตัวมาตักเตือน
หรือจะแจ้งให้คณบดีตกั เตือนหรือตําหนิโทษเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก็ได้
ถ้าการกระทําผิดวินยั นัน้ เป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง ให้คณบดีนําเสนออธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะ กรรมการที่
ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีอํานาจกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1. ให้งดตรวจกระดาษคําตอบบางกระบวนวิชาหรือทุกกระบวนวิชา และในการลงทะเบียนเรียนให้ถอื เป็นสอบตกในภาค การ
ศึกษาทีถ่ ูกลงโทษนัน้ และอาจห้ามลงทะเบียนต่อไปอีก 2 ภาคการศึกษา ซึง่ อาจจะเป็นภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูรอ้ นก็ได้
ถ้าเป็นการกระทําผิดซํ้ากับกรณีความผิดทีไ่ ด้ถูกลงโทษมาแล้ว ให้ลงโทษในขันที
้ ห่ นักกว่าเดิมตามทีเ่ ห็นสมควร
2. สังลบชื
่ อ่ ออกจากทะเบียนนักศึกษาแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ 10. นักศึกษาทีถ่ ูกลงโทษทางวินยั อาจยื่นคําอุทธรณ์การลงโทษนัน้ ต่ออธิการบดีกไ็ ด้ เมือ่ อธิการบดีได้รบั คําร้องอุทธรณ์แล้ว ให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สภามหาวิทยาลัยอาจสังให้
่ เปลี่ยนแปลงแก้ไขยืนตามคําสังเดิ
่ ม หรือยกเลิกคําสังนั
่ น้ เสียก็ได้
ข้อ 11. นักศึกษาผูใ้ ดถูกลบชือ่ ออกจากทะเบียนนักศึกษาประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาอีกให้ยน่ื คําร้องเป็นหนังสือต่อ คณบดีแห่ง
คณะซึง่ ผูร้ อ้ งถูกลงโทษ โดยมีหนังสือรับรองของบิดามารดา หรือผูป้ กครองและผูอ้ ่นื ซึง่ มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้อกี 1 คน รวมเป็น 2 คน ว่า
ตัง้ แต่ถูกลบชื่อจนถึงขณะยืน่ คําร้อง ผูถ้ ูกลบชื่อได้ประพฤติตนเรียบร้อยตลอดมา และรับรองว่าจะสอดส่องดูแลให้ผถู้ กู ลบชือ่ ประพฤติตน
อยู่ในระเบียบและวินยั ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่องครัดต่อไป เมื่ออธิการบดีเห็นสมควรก็ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กรณียน่ื คําร้องขอเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อนี้ จะกระทําได้ตอ่ เมือ่ พ้นกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนบั แต่วนั ทีม่ หาวิทยาลัย สัง่
ให้ลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ถ้าคราวแรกสภามหาวิทยาลัยไม่ให้รบั เข้าเป็นนักศึกษา นักศึกษาผูถ้ ูกลบชื่ออาจยื่นคําร้องขอเข้า
เป็ น นักศึกษาอีกครัง้ หนึ่ง เมือ่ พ้นกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วนั ลงมติของสภามหาวิทยาลัยในการยืน่ คราวแรก ถ้าสภา
มหาวิทยาลัย มีมติไม่ให้รบั อีกเป็นครัง้ ทีส่ อง ให้ถอื ว่ามหาวิทยาลัยไม่พงึ ปรารถนาทีจ่ ะรับผูร้ อ้ งเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้อกี ต่อไป
ข้อ 12. ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2522
(ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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üčçĉǰ
4DVPMBǰTFDPOEBSJBǰEJǰ**ǰ
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ßČęĂðøąÖćýîĊ÷ïĆêø
4DVPMBǰTFDPOEBSJBǰEJǰ**ǰHSBEP
"MMǰ*OEJBǰ4FOJPSǰ4DIPPMǰ$FSUJGJDBUF
"MMǰ*OEJBǰ)JHIFSǰ4FDPOEBSZǰ$FSUJGJDBUFǰ
)JHIFSǰ4FDPOEBSZǰ$FSUJGJDBUF
*OEJBOǰ4DIPPMǰ$FSUJGJDBUF
*OUFSNFEJBUFǰ$FSUJGJDBUF

*($4&ǰ
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4FDPOEBSZǰ4DIPPMǰ
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'PSNǰǰǰ
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'PSNǰǰ
'PSNǰ
ǰ
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)JHIǰ4DIPPMǰ&RVJWBMFODZ $SFEFOUJBMǰ
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*#ǰ *OUFSOBUJPOBMǰ
*#ǰ%JQMPNBǰ
#BDDBMBVSFBUF ǰ
*#ǰ$FSUJGJDBUF
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ǰ
ǰ
ǰ
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ǰ
ǰ
đìĊ÷ïÙüćöøĎšđìŠć ǰǰǰǰǰǰ
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ÿĂïñŠćîĂ÷ŠćÜêęĞć ǰǰ
ǰüĉßćǰĕöŠàĚĞćÖĆîǰĒúą
ĒêŠúąüĉßćĕéšđÖøéǰǰǰǰǰǰǰ
ĕöŠêęĞćÖüŠćǰǰ

ǰ
ǰÖøèĊüčçĉÖćøýċÖþćêŠćÜðøąđìýøąéĆïÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîǰǰ öĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć ǰǰÝćÖ
ðøąđìýĂČęîǰėǰîĂÖđĀîČĂÝćÖ×šĂǰǰǰìĊęöĊĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜüčçĉÖćøýċÖþćđìĊ÷ïđìŠćøąéĆïöĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ǰđßŠîǰǰ
.BUUIBZPNǰǰJOǰ5IBJMBOE ǰǰ)JHIǰ4DIPPMǰ%FHSFF ǰǰ)JHIǰ4DIPPMǰ-FWFM ǰǰ)JHIǰ4DIPPMǰ%JQMPNB ǰǰ)JHIǰ
4DIPPMǰ $FSUJGJDBUF ǰ ǰ 4FDPOEBSZǰ4DIPPMǰ %JQMPNB ǰ ǰ 4FOJPSǰ )JHIǰ 4DIPPM ǰ ǰ 6QQFSǰ4FDPOEBSZǰ 4DIPPM ǰǰ
(SBEFǰ  ǰ ǰ ĀøČĂǰ 7PDBUJPOBMǰ $FSUJGJDBUFǰ ǰ ĀøČĂìĊęđøĊ÷ÖßČęĂđðŨîĂ÷ŠćÜĂČęîǰĒêŠĂ÷ĎŠĔîøąéĆïÖćøýċÖþćđìĊ÷ïđìŠć
öĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćǰǰĔĀšëČĂüŠćđìĊ÷ïđìŠćøąéĆïöĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćēé÷ĂîčēúöǰĒúąĕöŠ
êšĂÜĔßšĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÖćøđìĊ÷ïøąéĆïßĆĚîüčçĉÖćøýċÖþćǰ
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ĔïÙĞćøšĂÜǰ 3FRVFTUǰ'PSN ǰǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜ ǰ 3BNLIBNIBFOHǰ6OJWFSTJUZ ǰ

ǰ

üĆîìĊęǰ %BUF ǰǰđéČĂîǰ .POUI ǰǰóýǰǰ :FBSǰ#& ǰǰ
ǰ

đøČęĂÜǰ 4VCKFDU ǰ ǰ
đøĊ÷îǰ 5P ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰ
×šćóđÝšćǰ /BNFǰıǰ4VSOBNF ǰǰ
øĀĆÿðøąÝĞćêĆüǰ 4UVEFOUǰ*% ǰǰĂ÷ĎŠïšćîđú×ìĊęǰ )PVTFǰ/P ǰļļļļļļļǰ
ëîîǰ 3PBE ǰǰêĞćïúǰ 4VCEJTUSJDU ǰǰ
ĂĞćđõĂđ×êǰ %JTUSJDU ǰǰÝĆÜĀüĆéǰ 1SPWJODF ǰ
ēìøýĆóìŤǰ 5FM ǰļǰ&.BJMǰǰ
ǰ
ǰ
ǰ
éšü÷ǰ *OEJDBUFǰSFBTPOTǰGPSǰUIFǰSFRVFTU ǰǰ


ǰ
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ǰ
ǰ
ǰ
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ǰ
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×ĂĒÿéÜÙüćöîĆïëČĂǰ 4JODFSFMZǰZPVST ǰ
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ǰ
ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

úÜßČęĂ ǰ 4JHOBUVSF ǰǰ

ǰ

ÙüćöđĀĘîđÝšćĀîšćìĊęǰ 0GGJDFSĴTǰ$PNNFOUT ǰ

ÙĞćÿĆęÜǰ %FDJTJPO ǰ

ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

úÜßČęĂ ǰ 4JHOBUVSF ǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ļļļļļļļļļļļļļļ ǰ
êĞćĒĀîŠÜǰ 1PTJUJPO ǰļļļļļļļļļļļļļǰ
üĆîìĊęǰ %BUF ǰǰ
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ÿĞćîĆÖïøĉÖćøìćÜüĉßćÖćøĒúąìéÿĂïðøąđöĉîñúǰ
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ßČęĂıîćöÿÖčúǰ õćþćĕì÷  õćþćĂĆÜÖùþ ǰǰǰǰ
øĀĆÿðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćļļļļļļļļļļļÙèąļļļļļļļļļļÿć×ćüĉßćļļļļļļļļļļļǰ
ìĊęĂ÷ĎŠÿćöćøëêĉéêŠĂĕéšļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļēìøýĆóìŤļļļļļļļǰ
öĊÙüćöðøąÿÜÙŤÝą×ĂđĂÖÿćøéĆÜîĊĚǰ ×Ċéǰ9ǰìĆïĀîšć×šĂìĊęêšĂÜÖćø ǰ
 ĔïđßĘÙđÖøéǰßčéúąǰǰïćìǰǰ
 ÿĞćđîćĔïđÿøĘÝøĆïđÜĉîúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îǰÞïĆïúąǰǰïćìǰēðøéøąïčõćÙÖćøýċÖþćǰ
ǰǰǰĔïøĆïøĂÜÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćǰõćþćĕì÷ǰǰßčéúąǰǰïćìǰǰ

×šĂǰǰıǰǰǰîĆÖýċÖþćõćÙóĉđýþǰǰǰǰïćìǰ

ǰǰǰĔïøĆïøĂÜÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćǰõćþćĂĆÜÖùþǰǰßčéúąǰǰïćìǰ
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ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰõćÙóĉđýþǰÿŠüîõĎöĉõćÙÝĆÜĀüĆéǰǰǰ
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ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰßčéúąǰǰǰïćìǰ
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ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÝĆÜĀüĆéǰǰßčéúąǰǰǰïćìǰ

ĀúĆÖåćîìĊęĔßšðøąÖĂïǰ
Öćø÷Čęî×Ă5SBOTDSJQUǰ
 íîćèĆêĉÙŠćíøøöđîĊ÷öǰÿĆęÜÝŠć÷ǰǰ

ǰǰĀĆüĀîšćòść÷ðøąöüúñúÖćøýċÖþćĒúąĀîĆÜÿČĂÿĞćÙĆâǰ
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ǰ
ÙĞćøšĂÜ×ĂĀîĆÜÿČĂÿĞćÙĆâĒúą×ċĚîìąđïĊ÷îðøĉââćǰ
(SBEVBUJPOǰ$FSUJGJDBUFǰ3FRVFTUǰ'PSN
ǰ
ÿĞćîĆÖïøĉÖćøìćÜüĉßćÖćøĒúąìéÿĂïðøąđöĉîñú
ÝĆéÿŠÜĔïøĆïøĂÜÿõćĄǰ
ÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćÿŠüîõĎöõĉ ćÙǰ

ǰ

ǰ
ǰ
ǰ
üĆîìĊęǰ

ìćÜĕðøþèĊ÷ŤđìŠćîĆĚî ǰ

ǰ

îć÷îćÜîćÜÿćüĂČęîė êĆüïøøÝÜ ǰ
ǰ

øĀĆÿðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰǰǰǰǰ

Ùèąÿć×ćüĉßćüĉßćđĂÖǰ

ǰ

ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćõćÙðŘÖćøýċÖþćÿõćĂîčöĆêĉÙøĆĚÜìĊęúĞćéĆïìĊęǰ
ǰìĊęĂ÷ĎŠìĊęêĉéêŠĂĕéšǰïšćîđú×ìĊęĀöĎŠëîîàĂ÷êĞćïúǰ
ǰ
ĂĞćđõĂÝĆÜĀüĆéøĀĆÿĕðøþèĊ÷ŤēìøýĆóìŤǰ
ǰ

ǰ
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ðøąđõìđĂÖÿćøǰ
ǰǰǰǰǰǰ ĔïøĆïøĂÜÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰÞïĆïõćþćĕì÷ǰǰĂĂÖĔĀšÞïĆïđéĊ÷ü



đìŠćîĆĚîǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰõćÙðÖêĉǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÙŠć×ċĚîìąđïĊ÷îïĆèæĉêǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰïćìǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÙŠćíøøöđîĊ÷öĂĂÖĀîĆÜÿČĂÿĞćÙĆâǰǰǰǰǰǰǰǰïćìǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰøüöđðŨîǰǰǰ ǰǰïćìǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰõćÙóĉđýþǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÙŠć×ċĚîìąđïĊ÷îïĆèæĉêǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰïćìǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÙŠćíøøöđîĊ÷öĂĂÖĀîĆÜÿČĂÿĞćÙĆâǰǰǰǰǰǰǰǰïćìǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰøüöđðŨîǰǰǰ ǰǰïćìǰ





ǰ
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ÝĞćîüîǰǰøĎðǰ ëŠć÷ĕöŠđÖĉîǰǰđéČĂî ǰĀšćöĔßšøĎðëŠć÷ēóúćøĂ÷éŤǰǰ
ĀøČĂøĎðìĊęǰ4$"/ǰéšü÷đÙøČęĂÜÙĂöóĉüđêĂøŤǰĀøČĂøĎðêĆéêŠĂǰ
ÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰ
íîćèĆêĉÙŠćíøøöđîĊ÷öĄǰìĆĚÜĀöéǰÿĆÜę ÝŠć÷ǰǰǰ
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ÙĞćøšĂÜ×ĂĔïøĆïøĂÜñúÖćøýċÖþć×ĂÜïĆèæĉêǰ 53"/4$3*15 ǰ
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ÙĞćøšĂÜ×ĂđðúĊę÷îßČęĂǰÿÖčúǰÙĞćîĞćĀîšćîćöǰ÷ýǰ
òść÷ìąđïĊ÷îðøąüĆêĉîĆÖýċÖþćǰ

3FRVFTUǰ'PSNǰGPSǰ$IBOHFǰPGǰ/BNF ǰ4VSOBNF ǰ5JUMFǰBOEǰ3BOL ǰǰ
4UVEFOUǰ3FDPSETǰ4FDUJPO ǰ
üĆîìĊęǰ %BUF ǰđéČĂîǰ .POUI ǰóýǰ :FBSǰ#& ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
×šćóđÝšćǰ ßČęĂǰÿÖčúǰÙĞćîĞćĀîšćǰ÷ýǰđéĉö ǰļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļǰ
* ǰ/BNFǰıǰ4VSOBNF ǰ 'PSNFSǰOBNF ǰTVSOBNF ǰUJUMFǰBOEǰSBOL ǰļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ
øĀĆÿðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰ 4UVEFOUǰ*% ǰļļļļļļļļļļļļļǰÙèąǰ 'BDVMUZ ǰǰ
ÿć×ćüĉßćüĉßćđĂÖǰ 'JFMEǰPGǰ4UVEZ.BKPS ǰǰǰ
ìĊęĂ÷ĎŠêćöìąđïĊ÷îïšćîǰ "EESFTTǰPOǰ)PVTFǰ3FHJTUSBUJPOǰ$FSUJGJDBUF ǰïšćîđú×ìĊęǰ )PVTFǰ/P ǰļļļļļļļ
ĀöĎŠìĊęǰ 7JMMBHFǰ/P ǰļļǰêøĂÖàĂ÷ǰ 4PJ ǰǰëîîǰ 3PBE ǰļļļļļļļļļļļļļ
êĞćïúĒ×üÜǰ 4VCEJTUSJDU ǰǰĂĞćđõĂđ×êǰ %JTUSJDU ǰ
ÝĆÜĀüĆéǰ 1SPWJODF ǰǰøĀĆÿĕðøþèĊ÷Ťǰ 1PTUǰ$PEF ǰǰēìøýĆóìŤǰ 5FM ǰļļļļļļļļļǰ

&.BJMǰļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļǰ
öĊÙüćöðøąÿÜÙŤÝąéĞćđîĉîÖćøǰ *ǰXPVMEǰMJLFǰUP ǰ
đðúĊę÷îßČęĂđðŨîǰ $IBOHFǰOBNFǰUP ǰǰǰǰǰǰǰ
ĕì÷ǰ*Oǰ5IBJ ǰǰ
ĂĆÜÖùþǰêĆüóĉöóŤĔĀâŠǰ*Oǰ&OHMJTI ǰCMPDLǰMFUUFST ǰǰ
đðúĊę÷îßČęĂÿÖčúđðŨîǰ $IBOHFǰTVSOBNFǰUP ǰ
ĕì÷ǰ*Oǰ5IBJ ǰǰ
ĂĆÜÖùþǰêĆüóĉöóŤĔĀâŠǰ*Oǰ&OHMJTI ǰCMPDLǰMFUUFST ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ĂČęîǰėǰ ÙĞćîĞćĀîšćîćöǰ÷ýǰøąïč ǰǰ
0UIFSǰ 5JUMF ǰ3BOL ǰ 1MFBTFǰTQFDJGZ ǰļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰóøšĂöĕéšĒîïđĂÖÿćøǰ "UUBDIFEǰ%PDVNFOUT ǰ
ÖøèĊ÷ĆÜĕöŠÙøïĀúĆÖÿĎêøǰ 'PSǰ/PO(SBEVBUJPO ǰ

ÖøèĊÙøïĀúĆÖÿĎêøǰÝïÖćøýċÖþćǰ 'PSǰ(SBEVBUJPO ǰ

 ÿĞćđîćĔïđðúĊę÷îǰßČęĂǰÿÖčúǰÙĞćîĞćĀîšćîćöǰ÷ýǰđ×Ċ÷îǰøĀĆÿîĆÖýċÖþć ÿĞćđîćĔïđðúĊę÷îǰßČęĂǰÿÖčúǰÙĞćîĞćĀîšćîćöǰ÷ýǰđ×Ċ÷îøĀĆÿîĆÖýċÖþć
ìĊęöčö×üćéšćîïîóøšĂöøĆïøĂÜÿĞćđîćëĎÖêšĂÜĂ÷ŠćÜúąǰǰÞïĆïǰǰǰ
ìĊöę čö×üćéšćîïîóøšĂöøĆïøĂÜÿĞćđîćëĎÖêšĂÜĂ÷ŠćÜúąǰǰÞïĆïǰǰǰ
5XPǰ DPQJFTǰ FBDIǰ PGǰ OBNFTVSOBNFUJUMFSBOLǰ DIBOHFǰ
DFSUJGJDBUF ǰXJUIǰUIFǰTUVEFOUǰ*%ǰOVNCFSǰXSJUUFOǰPOǰUIFǰUPQǰ
SJHIUǰDPSOFSǰBOEǰTJHOFEǰBTǰBǰUSVFǰDPQZǰPGǰUIFǰPSJHJOBMǰPOF ǰ

$PQZǰ FBDIǰ PGǰ OBNFTVSOBNFUJUMFSBOLǰ DIBOHFǰ DFSUJGJDBUF ǰ
XJUIǰUIFǰTUVEFOUǰ*%ǰOVNCFSǰXSJUUFOǰPOǰUIFǰUPQǰSJHIUǰDPSOFSǰ
BOEǰTJHOFEǰBTǰBǰUSVFǰDPQZǰPGǰUIFǰPSJHJOBMǰPOF ǰ

 ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßîǰ êĆüÝøĉÜ ǰóøšĂöÿĞćđîćǰǰÞïĆïǰ

ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßîǰ êĆüÝøĉÜ ǰóøšĂöÿĞćđîćǰǰÞïĆïǰ

 ïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰ êĆüÝøĉÜ ǰ

ïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰ êĆüÝøĉÜ ǰ

 ĔïđÿøĘÝúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îõćÙðŦÝÝčïĆîǰ êĆüÝøĉÜ ǰ

ÙŠćÿĞćđîćđĂÖÿćøǰöøǰǰǰïćìǰßĞćøąǰèǰÝčéïøĉÖćøǰ

0SJHJOBMǰJEFOUJGJDBUJPOǰDBSEǰQMVTǰǰDPQJFT ǰ

0SJHJOBMǰJEFOUJGJDBUJPOǰDBSEǰQMVTǰǰDPQZ ǰ
0SJHJOBMǰTUVEFOUǰ*%ǰDBSE ǰ

0SJHJOBMǰTUVEFOUǰ*%ǰDBSE ǰ

0SJHJOBMǰSFHJTUSBUJPOǰGFFǰSFDFJQUǰPGǰDVSSFOUǰTFNFTUFS ǰ

 ßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷öǰǰïćìǰìĊęÖĂÜÙúĆÜǰÿíÖǰßĆĚîǰǰ

1BZǰ Bǰ GFFǰ PGǰ ǰ CBIUǰ BUǰ UIFǰ 'JOBODFǰ %JWJTJPO ǰ TUǰ GMPPS ǰǰ
0GGJDFǰPGǰUIFǰ1SFTJEFOUǰ#VJMEJOH ǰ

1BZǰBǰCBIUǰQIPUPDPQZǰGFFǰGPSǰ36ǰǰEPDVNFOUǰBUǰUIFǰ
TFSWJDFǰQPJOU ǰ

Āöć÷đĀêčǰ îĆÖýċÖþćìĊę÷ČęîđøČęĂÜÙøïĀúĆÖÿĎêøǰÝïÖćøýċÖþćìĊęÙèąĒúšüǰĕöŠĂîčâćêǰđðúĊę÷îßČęĂǰÿÖčúǰÙĞćîĞćĀîšćîćöǰ÷ýǰĒúąĂČęîǰėǰ

3FNBSLTǰ 4UVEFOUTǰXIPǰIBWFǰBMSFBEZǰTVCNJUUFEǰUIFǰGPSNǰGPSǰDPNQMFUJPOǰPGǰUIFǰQSPHSBNǰPGǰTUVEZǰBUǰUIFǰGBDVMUZǰBSFǰ
OPUǰBMMPXFEǰUPǰNBLFǰUIFǰSFRVFTUǰGPSǰUIFǰDIBOHFǰPGǰOBNF ǰTVSOBNF ǰUJUMF ǰSBOL ǰFUD ǰ

úÜßČęĂǰ 4JHOBUVSF ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ļļļļļļļļļļļļļļļļļļ ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ßČęĂǰÿÖčúǰÙĞćîĞćĀîšćîćöǰ÷ýǰĔĀöŠ ǰ /FXǰOBNF ǰTVSOBNF ǰUJUMF ǰSBOL ǰ
òść÷ìąđïĊ÷îðøąüĆêĉîÖĆ ýċÖþćǰ 4UVEFOUǰ3FDPSETǰ4FDUJPO ǰ
ǰ
üĆîìĊęïĆÜÙĆïĔßšǰǰóùþõćÙöǰǰǰ &GGFDUJWFǰ%BUFǰǰǰ.":ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
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ǰǰ'.ǰÿüðǰǰ '.ǰ"30ǰ ǰ
ǰÞïĆïìĊęǰǰ *TTVFǰ ǰ
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Ēïï÷ČęîÙĞć×Ă÷šć÷ÙèąǰĀøČĂđðúĊę÷îÿć×ćüĉßćǰ
ÿĞćîĆÖïøĉÖćøìćÜüĉßćÖćøĒúąìéÿĂïðøąđöĉîñúǰ
ÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćÿŠüîõĎöĉõćÙǰõćÙǰǰðŘÖćøýċÖþćǰǰǰǰǰ
3FRVFTUǰ'PSNǰGPSǰ'BDVMUZǰ5SBOTGFSǰPSǰ$IBOHFǰPGǰ'JFMEǰPGǰ4UVEZ ǰ"ENJTTJPOTǰBOEǰ3FDPSETǰ0GGJDF ǰ
'PSǰ3FHJPOBMǰ4UVEFOUT ǰ4FNFTUFSǰļļļļļǰ"DBEFNJDǰ:FBSǰļļļ ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
$0%&ǰÙèąĒúąÿć×ćüĉßćìĊęÝą÷šć÷
ǰ
$PEFǰPGǰUIFǰ'BDVMUZǰBOEǰ'JFMEǰPGǰ4UVEZǰ
ǰ

üĆîìĊę %BUF ǰǰǰđéČĂîǰ .POUI ǰǰóýǰ :FBSǰ
#& ǰ øĀĆÿðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰ 4UVEFOUǰ*EǰOVNCFS ǰǰ
ǰ

ǰ
đøĊ÷îǰǰǰǰǰñĎšĂĞćîü÷Öćøǰǰÿüðǰ
%FBSǰǰǰǰ%JSFDUPSǰPGǰ"ENJTTJPOTǰBOEǰ3FDPSETǰ0GGJDF ǰ
ǰ
ßČęĂǰ 'JSTUǰ/BNF ǰîćöÿÖčúǰ 4VSOBNF ǰ
Ùèą 'BDVMUZ ǰǰǰÿć×ćüĉßćđéĉöǰ 'PSNFSǰ'JFMEǰPGǰ4UVEZ%FQBSUNFOU ǰǰ
ìĊęĂ÷ĎŠðŦÝÝčïĆî ìĊęêĉéêŠĂĕéš ǰ $VSSFOUǰ"EESFTT ǰïšćîđú×ìĊęǰ )PVTFǰ/P ǰĀöĎŠìĊęǰ 7JMMBHFǰ/P ǰêøĂÖàĂ÷ 4PJ ǰ
ëîîǰ 3PBE êĞćïúĒ×üÜǰ 4VCEJTUSJDU ǰǰĂĞćđõĂđ×êǰ %JTUSJDU ǰǰ
ÝĆÜĀüĆéǰ 1SPWJODF ǰǰøĀĆÿĕðøþèĊ÷Ťǰ 1PTUǰ$PEF ǰēìøýĆóìŤǰ 5FM ǰǰ&.BJMǰǰ
×šćóđÝšćĕéšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îöćĒúšüĂ÷ŠćÜîšĂ÷ǰǰõćÙđøĊ÷îðÖêĉÝøĉÜǰǰǰèǰýĎî÷ŤÿĂïÝĆÜĀüĆéǰǰ
*ǰDFSUJGZǰUIBUǰ*ǰIBWFǰSFHJTUFSFEǰGPSǰBUǰMFBTUǰPOFǰTFNFTUFSǰBOEǰDIPTFOǰBOǰFYBNJOBUJPOǰDFOUFSǰBUǰQSPWJODFļļļļļļļļ ǰ
öĊÙüćöðøąÿÜÙŤÝą×Ăǰ *ǰXJTIǰUP ǰ
ǰ
ǰ
÷šć÷Ùèąǰ .BLFǰBǰGBDVMUZǰUSBOTGFS ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰđðúĊę÷îÿć×ćüĉßćǰ $IBOHFǰUIFǰGJFMEǰPGǰTUVEZ ǰ
ÝćÖÙèą 'PSNǰUIFǰ'BDVMUZǰPG ǰǰĕðÙèąǰ UPǰUIFǰ'BDVMUZǰPG ǰǰ
ÿć×ćüĉßćǰ GJFMEǰPGǰTUVEZ ǰļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļǰ
ĕéšĒîïïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰÿĞćđîćĔïđÿøĘÝúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îõćÙúŠćÿčéǰĒúąÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćø×Ă÷šć÷Ùèąǰ
ǰĀøČĂđðúĊę÷îÿć×ćüĉßćǰǰđðŨîĕðøþèĊ÷ŤíîćèĆêĉǰÝĞćîüîǰǰǰǰïćìǰǰǰ ÖøèĊđøĊ÷îÙøïĀúĆÖÿĎêøǰǰïćì ǰǰǰǰǰǰ
*ǰIBWFǰBUUBDIFEǰBǰTUVEFOUǰ*%ǰDBSE ǰBǰDPQZǰPGǰSFHJTUSBUJPOǰGFFǰSFDFJQUǰPGǰUIFǰMBUFTUǰTFNFTUFS ǰBOEǰBǰCBUIǰ
QPTUBMǰPSEFSǰBTǰUIFǰGFFǰGPSǰUIFǰGBDVMUZǰUSBOTGFSDIBOHFǰPGǰUIFǰGJFMEǰPGǰTUVEZ ǰ 5IFǰGFFǰXPVMEǰCFǰǰCBUIǰJGǰ
TUVEFOUTǰDPNQMFUFEǰUIFǰQSPHSBN ǰ
ǰ
úÜßČęĂ ǰ 4JHOBUVSF ǰǰ
îĆÖýċÖþćǰ 4UVEFOU ǰ
ǰ

Āöć÷đĀêčǰ 3FNBSLT ǰǰǰǰǰǰ
 ÙèąĒúąÿć×ćüĉ ß ćǰìĊę × Ă÷š ć ÷ĕéš đ ÞóćąÙèąìĊę ö Āćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ÖĞć ĀîéǰÙČ Ă ǰ
5SBOTGFSSBCMFǰGBDVMUJFTǰBOEǰGJFMETǰPGǰTUVEZǰTUJQVMBUFEǰCZǰUIFǰVOJWFSTJUZǰBSFǰBTǰGPMMPXT ǰ
$PEFǰ
ǰ
ǰ
Ùèąǰ 'BDVMUZ ǰ ǰ
ǰ
ǰǰǰǰǰÿć×ćüĉßćǰ 'JFMEǰPGǰTUVEZ ǰ ǰ
ǰ
ǰǰîĉêĉýćÿêøŤǰ -BX ǰ ǰ
ǰ
ǰǰǰǰǰÿć×ćüĉßćǰǰîĉêĉýćÿêøŤǰ -BX ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ïøĉĀćøíčøÖĉÝǰ #VTJOFTTǰ"ENJOJTUSBUJPO ǰǰÿć×ćüĉßćÖćøïøĉĀćøìĆęüĕðǰ (FOFSBMǰ.BOBHFNFOU ǰ ǰ
ǰ
ǰ
øĆåýćÿêøŤǰ 1PMJUJDBMǰ4DJFODF ǰ
ǰǰǰǰǰÿć×ćüĉßćǰǰïøĉĀćøøĆåÖĉÝǰ 1VCJDǰ"ENJOJTUSBUJPO ǰ ǰ
ǰ
ǰ
ÿČęĂÿćøöüúßîǰ .BTTǰ$PNNVOJDBUJPO ǰǰǰÿć×ćüĉßćÿČęĂÿćøöüúßîǰ .BTTǰ$PNNVOJDBUJPO ǰ ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ'.ǰǰÿüðǰǰ '.ǰ"30ǰ ǰ
òść÷ìąđïĊ÷îðøąüĆêĉîÖĆ ýċÖþćǰ 4UVEFOUǰ3FDPSETǰ4FDUJPO ǰ
ÞïĆïìĊęǰǰǰ *TTVFǰ ǰ
üĆîìĊǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ęïĆÜÙĆïĔßšǰǰǰóùþõćÙöǰǰ &GGFDUJWBǰ%BUFǰǰ.":ǰ ǰ
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 üĉíĊéĞćđîĉîÖćø÷šć÷ÙèąĀøČĂđðúĊ÷ę îÿć×ćüĉßćǰ
1SPDFTTǰGPSǰGBDVMUZǰUSBOTGFSǰPSǰDIBOHFǰPGǰGJFMEǰPGǰTUVEZ ǰ
ǰ
ǰ×ĂøĆ ï ĒïïÖćø×Ă÷š ć ÷ÙèąĀøČ Ă đðúĊę ÷ îÿć×ćüĉ ß ćǰ öø ǰĕéš ìĊę ÿ ć×ćüĉ ì ÷ïøĉ Ö ćøìč Ö ĒĀŠ Ü ĀøČ Ă ÝéĀöć÷ëċ Ü ǰǰ
ĀĆüĀîšćòść÷ìąđïĊ÷îðøąüĆêĉîĆÖýċÖþćǰĂćÙćøǰÿüðǰǰßĆĚîǰǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰǰĀĆüĀöćÖǰǰïćÜÖąðŗǰǰÖøčÜđìóĄǰǰǰǰǰǰóøšĂöĒîïǰ
àĂÜđðúŠ ć ðŗ é êøćĕðøþèĊ ÷ ćÖøǰǰÝŠ ć Āîš ć ßČę Ă ǰǰìĊę Ă ÷ĎŠ × ĂÜêîđĂÜǰ
ǰ
ǰ
ǰǰǰǰ 3FRVFTUǰBǰGPSNǰGPSǰGBDVMUZǰUSBOTGFSǰPSǰDIBOHFǰPGǰGJFMEǰPGǰTUVEZǰ 36ǰ ǰBUǰBOZǰSFHJPOBMǰ
DBNQVT ǰPSǰXSJUFǰUPǰ)FBEǰPGǰ4UVEFOUǰ3FDPSETǰ4FDUJPO ǰOE ǰ'MPPS ǰ"ENJTTJPOTǰBOEǰ3FDPSETǰ0GGJDFǰ#VJMEJOH ǰ
3BNLIBNIBFOHǰ6OJWFSTJUZ ǰ)VBǰ.BL ǰ#BOHǰLBQJ ǰ#BOHLPLǰǰ4UVEFOUTǰNVTUǰFODMPTFǰBǰQSFQBJE ǰTFMG
BEESFTTFTǰFOWFMPQFǰXJUIǰOBNFǰBOEǰBEESFTTǰDMFBSMZǰXSJUUFO ǰ
ǰ
ǰÖøĂÖ×šĂÙüćöĔîĒïïǰöøǰǰĔĀšÙøïëšüîǰĒúąßĆéđÝîǰÿŠÜĕð÷ĆÜÿëćîìĊęìĊęøąïčĕüšĔî×šĂǰǰóøšĂöÖĆïĒîïđĂÖÿćøǰǰǰǰǰǰ
éĆÜêŠĂĕðîĊǰĚ
ǰ
ǰǰǰǰ 'JMMǰPVUǰUIFǰGPSNǰ 36ǰ ǰDPNQMFUFMZǰBOEǰDMFBSMZǰBOEǰTFOEǰUPǰUIFǰQFSTPOǰNFOUJPOFEǰJOǰJUFNǰǰXJUIǰ
UIFǰGPMMPXJOHǰEPDVNFOUT ǰ
ǰǰÿĞć đîćïĆ ê øðøąÝĞć êĆ ü îĆ Ö ýċ Ö þćǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰ $PQZǰPGǰJEFOUJGJDBUJPOǰDBSE ǰ
ǰǰÿĞćđîćĔïđÿøĘÝøĆïđÜĉîĒÿéÜĀúĆÖåćîÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĔîõćÙðŦÝÝčïĆîǰ
ǰǰǰǰǰǰǰ $PQZǰPGǰSFHJTUSBUJPOǰGFFǰSFDFJQUǰPGǰDVSSFOUǰTFNFTUFS ǰ
ǰǰÙŠć íøøöđîĊ÷öÖćø×Ă÷š ć÷ÙèąĀøČĂđðúĊę÷îÿć×ćüĉßćđðŨî íîćèĆêĉǰÝĞćîüîǰǰïćìǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰ ÖøèĊóĉđýþǰǰïćì ǰǰǰǰÿĆęÜÝŠć÷öĀćüĉ ì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰǰðìǰøćöÙĞćĒĀÜǰ
ǰǰǰǰǰǰǰ CBUIǰQPTUBMǰPSEFS ǰQBZBCMFǰUPǰ3BNLIBNIBFOHǰ6OJWFSTJUZ ǰ3BNLIBNIBFOHǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰQPTUǰ0GGJDFǰBTǰUIFǰGFFǰGPSǰUIFǰGBDVMUZǰUSBOTGFSDIBOHFǰPGǰUIFǰGJFMEǰPGǰTUVEZ ǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰCBUIǰGPSǰTQFDJBMǰDBTFT ǰ
ǰǰàĂÜđðúŠ ć ðŗ é êøćĕðøþèĊ ÷ćÖøǰÝŠ ć Āîš ć ßČę Ă ǰìĊę Ă ÷ĎŠ × ĂÜêîđĂÜǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰ 1SFQBJE ǰTFMGBEESFTTFEǰFOWFMPQFǰXJUIǰOBNFǰBOEǰBEESFTTǰDMFBSMZǰXSJUUFO ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ'.ǰǰÿüðǰǰ '.ǰ"30ǰ ǰ
òść÷ìąđïĊ÷îðøąüĆêĉîÖĆ ýċÖþćǰ 4UVEFOUǰ3FDPSETǰ4FDUJPO ǰ
üĆîìĊǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ęïĆÜÙĆïĔßšǰǰǰóùþõćÙöǰǰ &GGFDUJWBǰ%BUFǰǰ.":ǰ ǰ
ÞïĆïìĊęǰǰǰ *TTVFǰ ǰ
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ĒïïôĂøŤö×ĂìĞćïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰĒïïǰ.BTUFSǰ$BSEǰ
·¦¼ ¸ Ś·Êª
n
µ
¥¤µÂ¨o
ªÅ¤nÁ·ŞÁº°
×ĂìĞćïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰǰÿŠüîõĎöõĉ ćÙ ǰ
$WWDFKDLQFKFRORUSKRWR
ÖøèĊïĆêøĄǰßĞćøčéǰÿĎâĀć÷ǰđðúĊę÷îÙĞćîĞćĀîšćîćöǰßČęĂÿÖčúǰĒÖšĕ×ïĆêøĄǰñĉéǰ WDNHQZLWKLQ

"QQMJDBUJPOǰ'PSNǰGPSǰ.BTUFSǰ$BSEǰ36ǰ4UVEFOUǰ*%ǰ$BSE ǰ
'PSǰ3FHJPOBMǰ36ǰ4UVEFOUT ǰ
ǰ %VFǰUPǰ%BNBHF ǰ-PTT ǰ5JUMFǰBOEǰ/BNFǰ$IBOHF ǰ&SSPSǰ$PSSFDUJPO ǰ

PRQWKV 

ßČęĂǰ õćþćĕì÷ ǰ /BNF ǰǰǰǰîćöÿÖčúǰ 4VSOBNF ǰǰ
õćþćĕì÷*Oǰ5IBJ ǰ
ßČęĂǰ õćþćĂĆÜÖùþ ǰ /BNF ǰǰǰîćöÿÖčúǰ 4VSOBNF ǰǰ
õćþćĂĆÜÖùþ*Oǰ&OHMJTI ǰ
øĀĆÿðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰ 4UVEFOUǰ*% ǰ
đú×ìĊęïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßîđú×ìĊęĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜǰǰǰǰǰǰ
*EFOUJGJDBUJPOǰ/VNCFS1BTTQPSUǰ/VNCFS ǰ

üĆîđéČĂîðŘđÖĉéǰ %BUFǰPGǰ#JSUI ǰ %%..:::: ǰ ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰÿĆâßćêĉǰ /BUJPOBMJUZ ǰ
ìĊĂę ÷ĎŠðŦÝÝčïĆîǰ ìĊęêĉéêŠĂĕéš ǰ $VSSFOUǰ"EESFTT ǰïšćîđú×ìĊęǰ )PVTFǰ/P ǰǰàĂ÷ǰ 4PJ ǰļļļļļļļļļļļļļļļļļǰǰǰǰǰǰǰ
ëîîǰ 3PBE ǰǰêĞćïúĒ×üÜǰ 4VCEJTUSJDU ǰǰĂĞćđõĂđ×êǰ %JTUSJDU ǰǰ
ÝĆÜĀüĆéǰ 1SPWJODF ǰǰøĀĆÿĕðøþèĊ÷Ťǰ 1PTUǰ$PEF ǰǰēìøýĆóìŤǰ 5FM ǰǰ
&.BJMǰļļļļļļļļļļļļļļļļǰýĎî÷ŤÿĂïÝĆÜĀüĆéǰ &YBNJOBUJPOǰ$FOUFS ǰ1SPWJODF ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
×ĂìĞćïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćÖøèĊǰ éĆÜîĊĚǰǰ *ǰXJTIǰUPǰBQQMZǰGPSǰBǰTUVEFOUǰ*%ǰDBSEǰGPSǰUIFǰGPMMPXJOHǰSFBTPO ǰ
ïĆêøßĞćøčéǰ ĒîïïĆêøđéĉöǰÙŠćíøøöđîĊ÷öíîćèĆêĉǰǰïćìǰÿĆęÜÝŠć÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰðèǰøćöÙĞćĒĀÜ ǰ
%BNBHFǰ "UUBDIǰUIFǰPSJHJOBMǰ*%ǰ$BSEǰBOEǰBǰCBIUǰQPTUBMǰPSEFSǰQBZBCMFǰUPǰ3BNLIBNIBFOHǰ6OJWFSTJUZ ǰ
10ǰ3BNLIBNIBFOH ǰ

ïĆêøÿĎâĀć÷ǰ ĒîïĔïĒÝšÜÙüćöǰÙŠćíøøöđîĊ÷öíîćèĆêĉǰǰïćìǰÿĆęÜÝŠć÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰðèǰøćöÙĞćĒĀÜ ǰǰ

-PTTǰ "UUBDIǰBǰQPMJDFǰOPUJDFǰBOEǰBǰCBIUǰQPTUBMǰPSEFSǰQBZBCMFǰUPǰ3BNLIBNIBFOHǰ6OJWFSTJUZ ǰ10ǰ
3BNLIBNIBFOH ǰ

đðúĊę÷îǰ ĒîïÿĞćđîćÖćøđðúĊę÷îǰÙŠćíøøöđîĊ÷öíîćèĆêĉǰǰïćìǰÿĆęÜÝŠć÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰðèǰøćöÙĞćĒĀÜ ǰǰ

$IBOHFǰ "UUBDIǰBǰDPQZǰPGǰUIFǰOBNFǰDIBOHFǰDFSUJGJDBUFǰBOEǰBǰCBIUǰQPTUBMǰPSEFSǰQBZBCMFǰUPǰ3BNLIBNIBFOHǰ
6OJWFSTJUZ ǰ10ǰ3BNLIBNIBFOH ǰ
ÙĞćîĞćĀîšćîćöđéĉöǰ 'PSNFSǰ5JUMF ǰǰ
ßČęĂđéĉöǰ 'PSNFSǰ/BNF ǰǰ
ÿÖčúđéĉöǰ 'PSNFSǰ4VSOBNF ǰǰ
ÙĞćîĞćĀîšćîćöĔĀöŠǰ õćþćĕì÷ ǰ /FXǰ5JUMFǰJOǰ5IBJ ǰǰǰ
ßČęĂÿÖčúǰĔĀöŠǰǰ õćþćĕì÷ ǰ /FXǰ/BNFı4VSOBNFǰJOǰ5IBJ ǰǰ
ßČęĂÿÖčúĔĀöŠǰ õćþćĂĆÜÖùþ ǰ /FXǰ/BNFı4VSOBNFǰJOǰ&OHMJTI ǰǰ

ĒÖšĕ×ïĆêøñĉéǰ ĒîïïĆêøđéĉöìĊęñĉéǰĕöŠêšĂÜßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷ö ǰǰ

&SSPSTǰPOǰUIFǰ$BSEǰ "UUBDIǰUIFǰPSJHJOBMǰTUVEFOUǰ*%ǰDBSE ǰGFFǰFYFNQUFE ǰ
×šĂÙüćöìĊęñĉéǰ &SSPS T ǰǰ×ĂĒÖšĕ×đðŨîǰ $IBOHFǰUP ǰǰ

đĂÖÿćøĒîïðøąÖĂïÖćøìĞćïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰ %PDVNFOUTǰSFRVJSFEǰUPǰCFǰBUUBDIFEǰXJUIǰUIFǰTUVEFOUǰ*%ǰDBSE ǰ
ǰ
ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßîǰǰÞïĆïǰ $PQZǰPGǰJEFOUJGJDBUJPOǰDBSE ǰ
ÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆü×šćøćßÖćøĒúąÿĞćđîćìąđïĊ÷îïšćîǰĂ÷ŠćÜúąǰǰÞïĆïǰ $PQZǰFBDIǰPGǰBǰDJWJMǰPGGJDJBMǰ
DBSEǰBOEǰIPVTFǰSFHJTUSBUJPOǰDFSUJGJDBUF ǰ
ÿĞćđîćĔïÿčìíĉǰĒúąÿĞćđîćìąđïĊ÷îïšćîǰĂ÷ŠćÜúąǰǰǰÞïĆï ǰ $PQZǰPGǰDSFEFOUJBMTǰ FEVDBUJPOǰDFSUJGJDBUF ǰ
BOEǰIPVTFǰSFHJTUSBUJPOǰDFSUJGJDBUF ǰ

òść÷ìąđïĊ÷îðøąüĆêĉîÖĆ ýċÖþćǰ 4UVEFOUǰ3FDPSETǰ4FDUJPO ǰ
üĆîìĊęïĆÜÙĆïĔßšǰǰóùþõćÙöǰǰǰ &GGFDUJWFǰ%BUFǰǰǰ.":ǰ ǰ

ǰ
ǰǰǰ

'.ǰÿüðǰǰǰ '.ǰ"30ǰ ǰ
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ǰǰǰ

ǰ

îĆÖýċÖþćÿŠüîõĎöĉõćÙøĆïïĆêøìĊęǰíîćÙćøĕì÷óćèĉß÷Ťǰÿć×ćǰǰøĀĆÿÿć×ćǰ4$#ǰļļļļļǰ
ÿć×ćêćöìĊęÖĞćĀîéĕüš×šćÜúŠćÜ ǰ
3FHJPOBMǰ36ǰTUVEFOUTǰNVTUǰDPMMFDUǰUIFǰOFXǰTUVEFOUǰ*%ǰDBSEǰBUǰBǰ4JBNǰ$PNNFSDJBMǰ#BOLǰ#SBODIǰļļļļļļļļļļļļļ ǰ
#SBODIǰ$PEFǰļļļļļļļļļļ ǰǰ #BOLǰ#SBODIǰBTǰTQFDJGJFEǰCFMPX ǰ

îĆÖýċÖþćÿŠüîÖúćÜøĆïïĆêøĄǰìĊęíîćÙćøĕì÷óćèĉß÷Ťÿć×ćöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜĕöŠÿćöćøëđúČĂÖĕéšêćöìĊęêšĂÜÖćøǰǰ
36ǰ4UVEFOUTǰJOǰ#BOHLPLǰNVTUǰDPMMFDUǰUIFǰOFXǰDBSEǰBUǰUIFǰ4JBNǰ$PNNFSDJBMǰ#BOL ǰ3BNLIBNIBFOHǰ6OJWFSTJUZǰ#SBODIǰPOMZ ǰ

îĆÖýċÖþćêšĂÜàČĚĂàĂÜêĉéĒÿêöðşóøšĂöÝŠćĀîšćàĂÜǰēé÷Öćøđ×Ċ÷îßČęĂÿÖčúǰĒúąìĊęĂ÷ĎŠ×ĂÜêĆüîĆÖýċÖþćđĂÜǰĔĀšëĎÖêšĂÜǰßĆéđÝîǰ
ÿĂéĔÿŠàĂÜöćóøšĂöđĂÖÿćøÖćø×ĂìĞćïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþć×šćÜêšîǰđóČęĂìćÜÜćîïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćÝąĕéšĒÝšÜÖúĆïĕð
ĔĀšîĆÖýċÖþćìøćïëċÜÖĞćĀîéÖćøøĆïïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰÝŠćĀîšćàĂÜǰÿŠÜìĊęǰòść÷ìąđïĊ÷îðøąüĆêĉîĆÖýċÖþćǰĂćÙćøǰÿüðǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜǰĀĆüĀöćÖǰïćÜÖąðŗǰǰÖøčÜđìóĄǰǰ
4UVEFOUTǰNVTUǰFODMPTFǰBǰQSFQBJE ǰTFMGBEESFTTFEǰFOWFMPQFǰXJUIǰOBNFǰBOEǰBEESFTTǰDMFBSMZǰXSJUUFOǰUPHFUIFSǰXJUIǰBMMǰ
EPDVNFOUTǰTUBUFEǰBCPWFǰ5IFǰ*EFOUJGJDBUJPOǰ$BSEǰ4VCEJWJTJPOǰXJMMǰOPUJGZǰTUVEFOUTǰPGǰUIFǰDPMMFDUJPOǰEBUFTǰ.BJMǰUIFǰ

EPDVNFOUTǰ UPǰ UIFǰ 4UVEFOUǰ 3FDPSETǰ 4FDUJPO ǰ "ENJTTJPOTǰ BOEǰ 3FDPSETǰ 0GGJDFǰ #VJMEJOH ǰ
3BNLIBNIBFOHǰ6OJWFSTJUZ ǰ)VBǰ.BL ǰ#BOHǰ,BQJ ǰ#BOHLPLǰ ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
úÜîćöǰ 4JHOBUVSF ļļļļļļļļļļļļļļļļǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰîĆÖýċÖþćǰ 4UVEFOU ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰļļļļļļļļļļļļļļļļǰ
ǰ
ǰ
úÜîćöǰ 4JHOBUVSF ǰļļļļļļļļļļļļļļļļǰ
đÝšćĀîšćìĊęêøüÝÿĂïĀúĆÖåćîǰ 3FWJFXJOHǰ0GGJDFS ǰ
ļļļļļļļļļļļļļļļļǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ

òść÷ìąđïĊ÷îðøąüĆêĉîÖĆ ýċÖþćǰ 4UVEFOUǰ3FDPSETǰ4FDUJPO ǰ
ǰ
üĆîìĊęïĆÜÙĆïĔßšǰǰóùþõćÙöǰǰǰ &GGFDUJWFǰ%BUFǰǰǰ.":ǰ ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰ
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Ēïï÷ČęîÙĞć×ĂúćĂĂÖÝćÖÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćǰ
4UVEFOUǰ8JUIESBXBMǰ'PSN ǰ

×ĂĔßšÿĉìíĉÿĂïõćÙǰ *ǰXJTIǰUPǰUBLFǰUIFǰFYBNTǰJOǰTFNFTUFS ǰǰǰǰǰ
ĕöŠ×ĂĔßšÿĉìíĉÿĂïǰ *ǰEPOĴUǰXJTIǰUPǰUBLFǰUIFǰFYBNT ǰǰǰǰǰǰ
ǰ

đøĊ÷îǰ %FBS ǰǰǰñĎšĂĞćîü÷Öćøǰÿüðǰ %JSFDUPSǰPGǰ"ENJTTJPOTǰBOEǰ3FDPSETǰ0GGJDF ǰ
ǰ
×šćóđÝšćǰ /BNF4VSOBNF ǰǰøĀĆÿîĆÖýċÖþćìĊę
êšĂÜÖćøúćĂĂÖǰ 4UVEFOUǰ*%ǰOVNCFSǰUPǰCFǰXJUIESBXO ǰǰ

ǰ

îĆÖýċÖþćǰ1SF%FHSFFǰ 1SF%FHSFFǰ4UVEFOU ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
îĆÖýċÖþćÙèąǰ 4UVEFOUǰJOǰUIFǰ'BDVMUZǰPG ǰǰǰǰǰ
ìĊęĂ÷ĎŠðŦÝÝčïĆîǰ $VSSFOUǰ"EESFTT ǰïšćîđú×ìĊęǰ )PVTFǰ/P ǰļļǰĀöĎŠìĊęǰ 7JMMBHFǰ/P ǰļļǰêøĂÖàĂ÷ǰ 4PJ ǰ
ëîîǰ 3PBE ǰļļļļļļļļļļêĞćïúĒ×üÜǰ 4VCEJTUSJDU ǰǰĂĞćđõĂđ×êǰ %JTUSJDU ǰǰ
ÝĆÜĀüĆéǰ 1SPWJODF ǰǰøĀĆÿĕðøþèĊ÷Ťǰ 1PTUǰ$PEF ǰǰēìøýĆóìŤǰ 5FM ǰļļļļļļļǰ&.BJMǰļļļļļļļļļǰ
öĊÙüćöðøąÿÜÙŤÝąúćĂĂÖÝćÖÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćǰđóøćąǰǰ
*ǰXJTIǰUPǰXJUIESBXǰGSPNǰUIFǰVOJWFSTJUZǰGPSǰUIFǰGPMMPXJOHǰSFBTPOT ǰ
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