คํานํา
สหกิจศึกษา เปนระบบการศึกษาที่มุงเนนใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดใหมีการเรียนการสอนในสถานศึกษารวม
กับการใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่เขารวมโครงการสหกิจ
ศึกษา ซึ่งเนนการเรียนรูจากประสบการณการทํางานจริงเปนหลัก ทําใหนักศึกษาได
รับประสบการณจากการทํางาน สามารถมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
และทําใหนักศึกษามีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรงตามความตองการขององคกรผูใช
บัณฑิตและตลาดแรงงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา มุง หวังในการพัฒนาบัณฑิต
ที่ดีสูสังคม และใหมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ในการจัดการเรียน
การสอน จึงไดนําแนวคิดและหลักการของสหกิจศึกษาเพื่อเปนการสรางประสบการณ
การปฏิบัติจริงใหแกนักศึกษา
คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ ใหคณาจารย เจาหนาที่ และผูท เี่ กีย่ วของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานสหกิจศึกษาใน
หลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนไปอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทยกําหนด ทั้งนี้ ขอมูลตางๆ ที่ปรากฏไดมี
การปรับปรุงและแกไขขอมูลใหเปนปจจุบันตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทยกําหนด ซึง่ หวังเปนอยางยิง่ วาเอกสารฉบับนี้
จะเปนประโยชนแกคณะและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับสหกิจศึกษา ในการรวมกันพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมตอไป
คณะทํางานสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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บทที่ 1

มาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษา
1.1 มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรสหกิจศึกษา

หลั ก สู ต รสหกิ จ ศึ ก ษาที่ กํ า หนดโดยมหาวิ ท ยาลั ย และอนุ มั ติ โ ดยสภา
มหาวิทยาลัยตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง มี ส าระสํ า คั ญ ดั ง นี้ ปรั ช ญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตรสหกิจศึกษามุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบัน
อุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ โดยมุงเนนการผลิต
บัณฑิตใหมคี วามรอบรูท งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ สามารถนําไปประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ หมั่นแสวงหาความรูดวย
ตนเองและสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
นอกจากนี้ เพือ่ ใหบณ
ั ฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทมี่ รี ายวิชาสหกิจ
ศึกษามีความพรอมในการปฏิบัติงานในวิชาที่สภาวิชาชีพคุมครอง มหาวิทยาลัยตอง
กําหนดหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาคุม ครอง เชน วิศวกร ครู เภสัชกร แพทย
พยาบาล เปนตน ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานที่สภาวิชาชีพคุมครองตามกฎหมาย
อาทิ สภาวิศวกร คุรุสภา สภาเภสัชกรรม เปนตน
อนึ่ง มหาวิทยาลัยตองตรวจสอบกับสภาวิชาชีพดวยวานับหนวยกิตรายวิชา
สหกิจศึกษาใหอยูใ นหมวดวิชาเฉพาะดานหรือไม โดยรายวิชาสหกิจศึกษาตองมีจาํ นวน
หนวยกิตไมนอยกวา 6 หนวยกิต และมหาวิทยาลัยตองมีรายวิชาเตรียมความพรอม
กอนไปสหกิจศึกษา หรือ ตองมีการอบรมการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไป
สหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง
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1.2 หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะกรรมการบริ ห ารและประสานงานวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
ไดกําหนดกรอบการจัดทําหลักสูตรสหกิจศึกษา (แบบฟอรมกลาง) ดังตอไปนี้
1) กระบวนวิชาสหกิจศึกษา จํานวนหนวยกิตตองไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยฝกปฏิบตั ไิ มนอ ยกวา 16 สัปดาหอยางตอเนือ่ งหรือเทียบเทา จํานวนชัว่ โมงฝกปฏิบตั ิ
รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 480 ชั่วโมง
2) ชื่อกระบวนวิชา กําหนดใหใช “สหกิจศึกษา” (ในกรณีมีเพียง 1 กระบวน
วิชาในหลักสูตร) หรือ “สหกิจศึกษา (สําหรับ/ดาน/ทาง) ............” (ในกรณีมีมากกวา
1 กระบวนวิ ช าในหลั ก สู ต ร) และชื่ อ ภาษาอั ง กฤษ กํ า หนดให ใ ช ตั ว พิ ม พ ใ หญ
“Cooperative education in/for” และตัวยอ ใหใช “COOP EDU”
3) คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา กําหนดคําสําคัญ (Keyword) ที่จะตองมี
ในคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา คือ “ปฏิบตั งิ านเสมือนพนักงาน”, “ฝกปฏิบตั ไิ มนอ ย
กวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง” และ “ตองไดรับการดูแลและควบคุมโดยอาจารย
ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยง”
4) เนือ้ หากระบวนวิชา กําหนดใหใช “ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการไมนอ ย
กวา 480 ชั่วโมง”
5) ราง มคอ. 4 เปนไปตามรูปแบบที่กําหนดไวในระบบ CMU-MIS
6) ใหระบุวธิ กี ารวัดและประเมินผล เชน ระบบลําดับขัน้ หรือ วัด และประเมิน
ผลดวยอักษร S และ U
7) วิธกี ารเขียนหนวยกิตของกระบวนวิชาสหกิจศึกษา ใหเขียนเหมือนกระบวน
วิชาการคนควาแบบอิสระและวิทยานิพนธ
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บทที่ 2

มาตรฐานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม
2.1 มาตรฐานสหกิจศึกษา

มาตรฐานสหกิจศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาทีห่ ากไดดาํ เนินการตามระบบและแผนทีไ่ ดกาํ หนดไวแลว จะทําใหเกิดความเชือ่
มั่นวาผลผลิตที่ไดจากการดําเนินงานสหกิจศึกษามีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค

2.2 มาตรฐานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม
1. มาตรฐานสหกิจศึกษาของคณะ/สาขาวิชา

1.1 มาตรฐานการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
มาตรฐานขั้นตํ่า
1) ตองจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อชี้แจงให
นักศึกษาไดรับขอมูล และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
2) ตองจัดใหมีการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานใหนักศึกษา
กอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3) ตองกําหนดคุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขของนักศึกษาทีส่ ามารถไปปฏิบตั ิ
งานสหกิจศึกษา
4) ตองกําหนดชวงเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมตํ่ากวา
16 สัปดาห โดยตองเปน การปฏิบัติงานเต็มเวลา และไมสามารถลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นใดไดในชวงปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5) ตองจัดหางานที่มีลักษณะเปนโครงงานหรืองานประจําที่ตรงกับ
สาขาวิชาชีพและเนนประสบการณการทํางาน
6) ตองเปดโอกาสใหสถานประกอบการไดคัดเลือกนักศึกษา
7) ต อ งเป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได เ ลื อ กสถานประกอบการตาม
ความสมัครใจ
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8) ต องมีกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาโดยใชเวลาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง
9) ต องจัดใหมีการนิเทศงานของคณาจารยนิเทศ
10) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตองถือวา
เปนส วนหนึ่งของระบบการประเมินและวัดผล และเป นไปตาม
มาตรฐานของคณะ/สาขาวิชา
11) คณะ/สาขาวิชาควรใหขอ มูลลักษณะงานเพือ่ ประกอบการตัดสิน
ใจของนักศึกษาในการเลือกสถานประกอบการ
12) ควรจัดใหมกี ารพบกันระหวางนักศึกษา สถานประกอบการ และ
คณาจารยนิเทศ
13) ควรจัดใหมีการสัมภาษณนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยคณาจารย
นิเทศและคณาจารยสาขาวิชาภายหลังการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาเพือ่
นําขอมูลมาประกอบการพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา
14) ควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา
คณาจารยนิเทศ คณาจารยสาขาวิชา และผูนิเทศงาน
15) ควรจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลสถานประกอบการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาของคณะ/สาขาวิชา
1.2 มาตรฐานการนิเทศ
มาตรฐานขั้นตํ่ า
1) คณาจารย นิ เ ทศต อ งมี ป ระสบการณ ก ารสอนไม น  อ ยกว า 1
ภาคการศึกษา และผานการอบรมการนิเทศงานโดยหนวยงานที่ได
รับการรับรองจาก สกอ.
2) คณาจารยนิเทศตองเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาที่นักศึกษา
สังกัดอยู
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3) คณะ/สาขาวิชาตองนัดหมายสถานประกอบการเพือ่ ใหคณาจารย
นิเทศเขามานิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
4) คณาจารยนเิ ทศตองไดรบั เอกสารประกอบการนิเทศ เชน ลักษณะ
งานประวัตินักศึกษา ฯลฯ ไมนอยกวา 7 วันกอนกําหนดการนิเทศ
5) คณาจารยนิเทศตองมีแผนการนิเทศงานนักศึกษา
6) คณะ/สาขาวิชาตองจัดใหคณาจารยในสาขาวิชาไปนิเทศงาน
นัก ศึก ษาขณะปฏิบัติงานอย า งน อ ยหนึ่ ง ครั้ ง โดยเป นการไปพบ
นักศึกษา ณ สถานประกอบการ
7) ในการนิเทศงานตองจัดใหมกี ารประชุม (พบปะ – หารือ) ระหวาง
ผูนิเทศงานกับคณาจารยนิเทศ นักศึกษากับคณาจารยนิเทศและ
ประชุมรวมสามฝาย
8) คณาจารยตองใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงตอ
การนิเทศงานหนึ่งครั้ง
9) คณาจารยนเิ ทศตองติดตามความกาวหนาของนักศึกษา ประเมินผล
และใหขอเสนอแนะแกนักศึกษาตามความจําเปนของสาขาวิชา
10) คณะ/สาขาวิชาควรจัดระบบพีเ่ ลีย้ งใหแกคณาจารยนเิ ทศทีย่ งั ไมมี
ประสบการณการนิเทศ ทั้งนี้ ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
11) ในชวงระยะกึง่ กลางของสหกิจศึกษา คณาจารยนเิ ทศควรเขารับ
ฟงการนําเสนอความกาวหนาของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของ
นักศึกษารวมกับผูนิเทศงานและใหขอเสนอแนะ
12) ในชวงสัปดาหสุดทายของสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศควรเขา
รับฟงการนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษารวมกับผูนิเทศงาน
และผูบริหารขององคกร และประเมินผลงานพรอมใหขอเสนอแนะ

2. มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ

2.1 มาตรฐานการบริ หารจั ดการ
1) ผูบริหารใหความสําคัญตอการดําเนินงานสหกิจศึกษารวมถึง
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บุคลากรที่เกี่ยวของตระหนักรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด
ตลอดจนประโยชนที่สถานประกอบการจะไดรับในการดําเนินงาน
สหกิจศึกษา
2) มีผนู เิ ทศงานทีม่ คี ณ
ุ วุฒหิ รือประสบการณตรงตามสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษา
3) มีคาตอบแทนหรือสวัสดิการในอัตราที่เหมาะสมตามความจําเปน
ของลักษณะงาน
4) มีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา
5) มีความปลอดภัยตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา
6) มีการเสนองานสหกิจศึกษาแกคณะ/สาขาวิชาอยางนอย 1 ภาค
การศึกษากอนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน
7) มีกระบวนการและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน
2.2 มาตรฐานทางวิชาการ
1) มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจัดใหนักศึกษาไดเห็นภาพรวมการ
ดําเนินงานของสถานประกอบการ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
2) นักศึกษาไดปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเปนพนักงานชั่วคราวของ
สถานประกอบการ
3) มีการกําหนดภาระงาน หรือ หัวขอโครงงานที่ตรงกับวิชาชีพและ
เนนประสบการณการทํางาน
4) ควรมีการอบรมเสริมทักษะเฉพาะที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
2.3 มาตรฐานผู นิเทศงาน
1) เปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกับ
นักศึกษาหรือใกลเคียง หรือเปนผูมีความชํานาญในวิชาชีพเดียวกับ
นักศึกษา
8 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

2) มีการใหคาํ ปรึกษา ติดตาม แนะนําการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาและประสานงานกับหนวยตางๆ ภายในสถานประกอบการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
3) ตรวจสาระรายงานและใหขอ เสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจ
ศึกษา
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อ
นําเสนอตอคณะ/สาขาวิชา และองคกรของตนเอง

3. มาตรฐานของผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

3.1 มาตรฐานอาจารย นิเทศ
- มีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาและผานการ
อบรมการนิเทศงานโดยหนวยงานที่ไดรับการรับรองจาก สกอ.
- ตองเปนอาจารยประจําสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู
- ตองมีแผนการนิเทศนักศึกษา และใชเวลานิเทศงานไมนอยกวา 1
ชั่วโมง ตอการนิเทศงาน 1 ครั้ง
- ตองใหคําแนะนําและติดตามความกาวหนาของนักศึกษา
- ตรวจรูปแบบการนําเสนองานสหกิจศึกษาและใหขอเสนอแนะได
- ควรเขารับฟงการเสนอความกาวหนาของโครงงานของนักศึกษา
1) หนาที่ ข องอาจารยนิ เทศก อ นการปฏิ บัติ งานสหกิจ ศึ กษา
- จัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพและรับรองคุณภาพงานสหกิจ
ศึกษา
- พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา
- เตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2) หนาที่ ข องอาจารยนิเทศระหว า งการปฏิบั ติงานสหกิ จ ศึ ก ษา
- กําหนดแผนการนิเทศงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเปนรายบุคคล
- นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ และใชเวลานิเทศงาน
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ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง ตอการนิเทศงาน 1 ครั้ง โดยอาจารยนิเทศตอง
ประชุมลําพังระหวางนักศึกษา ประชุมลําพังระหวางผูนิเทศงาน
และประชุมรวมกันสามฝาย
- เขารับฟงการรายงานความกาวหนาโครงงานของนักศึกษา
- ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
และใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดการปฏิบัติงาน
3) หนาที่ของอาจารย นิ เทศหลั งการปฏิ บั ติงานสหกิจ ศึก ษา
- ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา
โดยพิ จ ารณาจากการนิ เ ทศงานสหกิ จ ศึ ก ษา การติ ด ตามความ
กาวหนา การนําเสนอผลงานหลังกลับจากการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา
และรายงานฉบับสมบูรณ
- ประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาและใหขอมูลสะทอนกลับ
3.2 มาตรฐานผูปฏิบั ติง านสหกิจ ศึก ษา
ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หมายถึง บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา
โดยตองมีความรูความเขาใจเรื่องการดําเนินงานสหกิจศึกษา ตลอดจนแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย คุณสมบัติพื้นฐานของผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ มีความยืดหยุนใน
การทํ า งาน เป น นั ก เจรจาต อ รองที่ ดี มี ค วามแม น ยํ า ในข อ มู ล มี ทั ก ษะในการใช
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกนักศึกษาในเบื้อตนได
โดยมีภาระหนาที่ ดังนี้
1) หน าที่ ก อนการปฏิบั ติ ง านสหกิจ ศึ ก ษา
- ประชาสัมพันธหลักสูตรสหกิจศึกษาแกผูที่เกี่ยวของ
- จัดหาตําแหนงงานคุณภาพ
- รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
2) หน าที่ระหวางการปฏิ บัติ งานสหกิ จ ศึกษา
- ติดตามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
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- เตรียมการนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ เตรียมขอมูลและเอกสาร
ในการนิเทศงาน โดยตองสงเอกสารใหคณาจารยนิเทศลวงหนา
อยางนอย 7 วัน กอนการไปนิเทศงาน
- จัดเตรียมเอกสารทีเ่ กีย่ วของในการดําเนินงาน เชน แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
3) หน าที่หลั ง การปฏิ บัติง านสหกิ จ ศึก ษา
- เตรียมกิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
- สรุปผลการดําเนินงานเพื่อสงผลสะทอนกลับไปยังผูที่เกี่ยวของ
- จัดทําฐานขอมูลสหกิจศึกษา
3.3 มาตรฐานนั กศึกษาสหกิ จศึก ษา
1) คุ ณสมบั ติพื้นฐานของนัก ศึ กษาก อ นไปสหกิ จ ศึ ก ษา
- นักศึกษาตองผานเงื่อนไขรายวิชาตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
- นักศึกษาตองมีคุณสมบัติที่จะสําเร็จการศึกษาและไมอยูระหวาง
การถูกลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะ/สาขาวิชา
- นักศึกษาตองเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา
2) กิจกรรมระหวางการปฏิ บัติ งานสหกิ จ ศึ ก ษา
- นักศึกษาตองบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน หรือ ประจํา
สัปดาห
- นักศึกษาตองรายงานความกาวหนาตอผูนิเทศงานและคณาจารย
นิเทศไมชากวาสัปดาหที่ 10 ของรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- นักศึกษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณใหคณาจารยนเิ ทศและผูน เิ ทศ
งานกอนเสร็จสิน้ การปฏิบตั งิ านและตองแกไขตามทีค่ ณาจารยนเิ ทศ
และผูนิเทศงานแนะนําใหเรียบรอย
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- ในชวงสัปดาหสดุ ทายของสหกิจศึกษา นักศึกษาควรนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานตอผูนิเทศงาน และผูบริหารสถานประกอบการ
3) กิ จกรรมหลั ง ปฏิ บัติง านสหกิ จ ศึกษา
- นั ก ศึ ก ษาต อ งส ง รายงานฉบั บ สมบู ร ณ ใ ห ค ณะ/สาขาวิ ช าและ
สถานประกอบการ
- รายงานสหกิจศึกษาต องมีมาตรฐานเดียวเชนเดียวกับรายงานทาง
วิชาการทั่วไป
- นักศึกษาตองนําเสนอผลการปฏิบัติงานในการสัมมนาสหกิจศึกษา
ระหวางคณาจารยนเิ ทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาของแตละ
สาขาวิชา
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บทที่ 3

กระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม
3.1 กระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม

กระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมแบงเปน 3
กระบวนการ คือ กระบวนการกอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กระบวนการระหวาง
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และกระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

3.2 กระบวนการกอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. การเตรียมความพรอมนักศึกษา
1.1 การประชาสัมพันธหลักสูตรสหกิจศึกษา
คณะ/สาขาวิชาควรมอบใหคณาจารยหรือบุคลากรทีท่ าํ หนาเกีย่ วกับ
สหกิจศึกษาดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตรสหกิจศึกษากับสถานประกอบการเพื่อ
สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษากอนสงนักศึกษาไปปฏิบัติงาน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหนักศึกษาในชั้นปตนๆ ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรสหกิจ
ศึกษา
1.2 การเตรียมความพรอมทางวิชาการและทักษะทางอาชีพ
คณะ/สาขาวิชาตองจัดใหนักศึกษามีความพรอม โดยการปฐมนิเทศ
และจัดอบรมใหแกนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้
1) การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะ/สาขาวิชาดําเนินการอบรมโดย
เนนเรื่องความรูความเขาใจหลักการสหกิจศึกษา ความสําคัญและ
ประโยชนที่นักศึกษาจะไดรับ กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา
แนวปฏิบัติที่นักศึกษาตองปฏิบัติ
2) คณะ/สาขาวิชาจัดอบรมองคความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเฉพาะ
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เพือ่ เตรียมความพรอมทางวิชาการ เนนคาวมรูค วามเขาใจทีเ่ กีย่ วของ
กับการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพโดยเฉพาะเพือ่ เพิม่ เติมความรูแ ละทักษะ
ใหแกนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3) คณะ/สาขาวิชาจัดอบรมทักษะทีท่ าํ ใหเกิดความพรอมในการปฏิบตั งิ าน
อบรมในหัวขอเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการทํางานและ
การใชชวี ติ เชน ทักษะดานการใชเทคโนโลยีในการปฏิบตั งิ าน ทักษะ
ดานภาษาตางประเทศ การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองคกร
คุณธรรมจริยธรรมกับการทํางาน เปนตน
ในการอบรมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาคณะ/สาขาวิชาควรจัดอบรม
ในภาคการศึกษากอนไปสหกิจศึกษา อาจเปนการจัดบรรยายหนึ่งหรือสองชั่วโมงตอ
สัปดาห เปนรายวิชาเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา หรืออาจเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การที่เนนใหนักศึกษามีโอกาสฝกปฏิบัติ
2. การพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา
2.1 นักศึกษาตองสอบผานรายวิชาเงื่อนไขบังคับกอนไปสหกิจศึกษา
2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
แตละคณะ/สาขาวิชา
2.3 คุณสมบัติเชิงพฤติกรรม กลาวคือ มีความประพฤติเรียบรอย มีความ
รับผิดชอบ มีวุฒิภาวะ และไมอยูระหวางการลงโทษทางวินัย
2.4 ตองเขารวมและผานกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบตั ิ
สหกิจศึกษา
3. การจัดหางานคุณภาพ
3.1 การจัดหาและการคัดเลือกสถานประกอบการ
คณะ/สาขาวิชาเปนผูจัดหาและคัดเลือกสถานประกอบการ โดย
คุณสมบัตขิ องสถานประกอบทีจ่ ะสงนักศึกษาไปปฏิบตั สิ หกิจศึกษาขึน้ อยูก บั ความพรอม
ของสถานประกอบการและความเหมาะสม โดยใชดุลยพินิจในการพิจารณาคัดเลือก
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ทั้ ง นี้ ค วรคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ข องนั ก ศึ ก ษาและสถานประกอบการที่ จ ะได รั บ จาก
การดําเนินการสหกิจศึกษาเปนสําคัญ
3.2 การติดตอประสานงานสถานประกอบการ
คณะ/สาขาวิชาทําหนาที่ประสานงานกับสถานประกอบการ ในประเด็นดังตอไปนี้
1) การประชาสัมพันธโครงการสหกิจศึกษา
2) การประสานแจงความประสงคในการขอสงนักศึกษาไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษา
3) การประสานรั บ แจ ง ความจํ า นงนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาของ
สถานประกอบการ
โดยมอบแบบเสนองานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 1) (ภาคผนวก
ที่ ก-1) สําหรับใหพนักงานที่ปรึกษาหรือผูรับผิดชอบสหกิจศึกษาใหขอมูลที่จําเปน
เกี่ยวกับงาน เชน ตําแหนงงาน รายละเอียดงาน คุณสมบัติของนักศึกษา ชื่อผูติดตอ
พนักงานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ เปนตน
3.3 ลักษณะงานสหกิจศึกษา
งานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ หมายถึง
1) งานที่เปนประโยชนตอสถานประกอบการ ซึ่งอาจเปนปญหาหรือ
เปนงานลนมือทีพ่ นักงานประจําไมมเี วลาทํา งานดังกลาวอาจกําหนด
โดยการประชุมรวมกันของพนักงานในฝาย หรือผูน เิ ทศงานทีต่ อ งการ
รับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2) นักศึกษาไดมีโอกาสใชความรู ความสามารถในวิชาชีพอยางเต็มที่
3) งานสหกิจศึกษาสวนใหญมักเปนปญหาพิเศษหรือโครงงานพิเศษ
(Project based Learning) เพือ่ ใหนกั ศึกษาไดฝก ทักษะการแกปญ
 หา
มีความเปนเจาของงาน และสถานประกอบการสามารถนํางานที่
นักศึกษาปฏิบตั ไิ ปใชไดจริง อยางไรก็ตาม นักศึกษาสามารถทํางานที่
ไมเปนโครงงานก็ไดแตตองเปนงานประจําที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ
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3.4 การประชาสัมพันธงานที่ผานการรับรองใหนักศึกษาทราบ
การประกาศตําแหนงงาน รายละเอียดงาน และคุณสมบัตขิ องผูป ฎิบตั ิ
งาน อาจดําเนินการประกาศผานปายประกาศหรือเครือขายคอมพิวเตอร (Website)
4. การสมัครงานสหกิจศึกษา
การสมัครงานสหกิจศึกษาเปนไปตามความสมัครใจของนักศึกษา ทั้งนี้
คณาจารยประจําสาขาวิชาควรใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานที่เหมาะสมกับความรูความ
สามารถของนักศึกษา คณะ/สาขาวิชาควรจัดใหนักศึกษาไดเลือกลักษณะงานและ
ตําแหนงงานทีส่ อดคลองกับความตองการทํางานเมือ่ จบการศึกษาแลว ทัง้ นีว้ ธิ กี ารสมัคร
งานอาจใชจดหมายพรอมประวัตยิ อ ทีไ่ ดรบั การตรวจแกไขแลวจากรายวิชาเตรียมความ
พรอมสหกิจศึกษา
5. การคัดเลือกนักศึกษา
5.1 การจับคูระหวางนักศึกษากับสถานประกอบการ
คณะ/สาขาวิชาควรเปดโอกาสใหสถานประกอบการคัดเลือกนักศึกษาอยางอิสระและ
เขมขน โดยคัดเลือกจากใบสมัคร การสอบขอเขียน และ/หรือการสัมภาษณ ทั้งนี้
ผูนิเทศงานควรมีสวนรวมในการคัดเลือกนักศึกษา
5.2 การประกาศผลการสมัครงานสหกิจศึกษา
คณะ/สาขาวิชาควรประกาศผลการคัดเลือกงานใหนกั ศึกษาทราบลวงหนาอยางนอย 2
สัปดาหกอนไปปฏิบตั ิงานจริง
5.3 การประชุมรวมกันระหวางคณาจารยนเิ ทศ ผูน เิ ทศงานและนักศึกษา
หลังจากนักศึกษาทราบผลการคัดเลือกแลว คณะ/สาขาวิชาอาจจัดการประชุมรวมกัน
ระวางคณาจารยนิเทศ ผูนิเทศงาน และนักศึกษากอนสงนักศึกษาไปสหกิจศึกษาเพื่อ
สรางความคุนเคยระหวางกันและเพื่อใหนักศึกษาทราบถึงงานที่ตนตองปฏิบัติ
6. การทําจดหมายสงตัวนักศึกษา
ทําจดหมายเพื่อแจงและยืนยันการไปสหกิจศึกษาของนักศึกษาลวงหนาอยางนอย 2
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สัปดาหกอนไปปฏิบัติงานจริง พรอมทั้งแจงชวงเวลาการปฏิบัติงานใหสถานประกอบ
การทราบ
7. การทําประกันสุขภาพและอุบัติเหตุใหนักศึกษา
ทําประกันเพื่อคุมครองการเจ็บปวยและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

3.3 กระบวนการระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1. การรายงานตัวปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
คณะ/สาขาวิชาตองแจงนักศึกษาใหไปรายงานตัว ณ ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยในวัน
แรกของการปฏิบัติงาน ทั้งนี้นักศึกษาหรือผูนิเทศงานของสถานประกอบการตองให
ขอมูลเกีย่ วกับทีพ่ กั ระหวางปฏิบตั งิ าน ขอมูลรายละเอียดของงาน ตําแหนงงาน ผูน เิ ทศ
งาน และบุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน
1.1 การปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝายทรัพยากรมนุษยควรจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพือ่ ใหนกั ศึกษาทราบ
กฎ ระเบียบ วัฒนธรรม และโครงสรางขององคกร
1.2 การสงตัวนักศึกษาไปยังแผนก
ฝายทรัพยากรมนุษยควรพานักศึกษาไปแนะนําและสงตัวตอผูนิเทศ
งานของสถานประกอบการ และควรแจงใหผนู เิ ทศงานทราบวาตองปฏิบตั ติ อ นักศึกษา
เสมือนเปนพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ
2. การสงแผนการทํางานของนักศึกษา
ในสัปดาหแรกของการปฏิบตั งิ านนักศึกษาตองประชุมกับผูน เิ ทศงาน
เพือ่ กําหนดแผนการทํางานตลอด 16 สัปดาห (ตัวอยางแสดงในภาคผนวก ข) พรอมทัง้
สงแผนการทํางานนี้กลับไปยังคณะ/สาขาวิชาจัดทําเปนเอกสารใหคณาจารยนิเทศ
ประกอบการนิเทศงานและการใหคําปรึกษา
3. การนิเทศงาน
การนิเทศงานสหกิจศึกษา หมายถึง การทีค่ ณาจารยประจําสาขาวิชา
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เดินทางไปเยีย่ มใหคาํ ปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับการทํางานแกนกั ศึกษาทัง้ ทางดานวิชาการ
และทักษะการทํางาน ณ สถานประกอบการ รวมทัง้ ติดตามความกาวหนาในการทํางาน
และการเขียนรายงานทางวิชาการของนักศึกษา การนิเทศงานอยางมีประสิทธิภาพควร
ใชเวลาไมตํ่ากวา 1 ชั่วโมงและกําหนดชวงเวลาการไปนิเทศที่เหมาะสมซึ่งควรเปนชวง
เวลาสัปดาหที่ 5 – 12 ของการปฏิบัติ 16 สัปดาห
คณะ/สาขาวิชาตองจั ดใหคณาจารย ไ ปนิ เ ทศงาน ณ สถานประกอบการ
อยางนอยหนึ่งครั้ง โดยขอใหสถานประกอบการดําเนินการ ดังนี้
3.1 จัดประชุมรวมกันระหวางผูน เิ ทศงาน คณาจารยนเิ ทศ และนักศึกษา
3.2 จัดประชุมโดยลําพังระหวางคณาจารยนิเทศกับนักศึกษา
3.3 จัดประชุมโดยลําพังระหวางผูนิเทศงานกับคณาจารยนิเทศ
ในการนิเทศงานคณาจารยนิเทศตองประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของ
นักศึกษา ตามแบบประเมินที่คณะ/สาขาวิชากําหนดขึ้น ทั้งนี้ คณาจารยนิเทศอาจให
คําปรึกษาเพิ่มเติมแกนักศึกษานอกเหนือจากการไปนิเทศโดยผานทางสื่อตางๆ เชน
โทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนตน
4. กิจกรรมระหวางการปฏิบัติสหกิจศึกษา
4.1. สัปดาหแรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองสงแบบรายงาน
ตัวเขาปฏิบตั งิ านและแจงรายละเอียดทีพ่ กั ระหวางปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช.
3) (ภาคผนวกที่ ก-3) และแบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานที่ปรึกษา
(แบบ สก.มช. 4) (ภาคผนวกที่ ก-4) แกคณะ/สาขาวิชาของนักศึกษา เพือ่ สามารถติดตอ
กับนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา
4.2. สัปดาหที่ 2 นักศึกษาจะตองสงแบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา (แบบ สก.มช. 5) (ภาคผนวกที่ ก-5) มายังคณะ/สาขาวิชา เพือ่ จัดทําเปนเอกสาร
ประกอบใหคณาจารยนิเทศใชประโยชนในการใหคําปรึกษาและนิเทศงาน
4.3. สัปดาหที่ 3 ของการปฏิบตั งิ าน นักศึกษาจะตองสงแบบแจงโครง
รางรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช.6) (ภาคผนวกที่ ก-6) เพื่อให
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาไดตรวจสอบและใหคําแนะนํานักศึกษา ทั้งนี้ อาจารย
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ทีป่ รึกษาอาจใหคาํ แนะนําเพิม่ เติมระหวางไปนิเทศงานก็ได ในกรณีทพี่ นักงานทีป่ รึกษา
ไมมเี วลาเขียนขอมูลในแบบฟอรมตางๆ นักศึกษาอาจสอบถามขอมูลดวยวาจาแลวเปน
ผูเขียนขอมูลดวยตนเอง จากนั้นนําไปใหพนักงานที่ปรึกษาตรวจและลงนามรับทราบ
4.4. นักศึกษาจะตองสงรายงานทีเ่ สร็จสมบูรณใหแกพนักงานทีป่ รึกษา
อยางนอย 2 สัปดาหกอนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และจะตองแกไขตามที่พนักงาน
ที่ปรึกษาแนะนําใหเรียบรอย
ในระหวางการปฏิบัติงานนักศึกษาจะตองปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ของการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอยางเครงครัด เชน การแตงกาย
กําหนดการเขา-ออกงาน วันหยุด และวันลา เปนตน
5. การติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา (ถามี)
คณะ/สาขาวิชาอาจกําหนดกิจกรรมเพิม่ เติมเพือ่ ติดตามความกาวหนา
ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนี้
5.1 ใหนักศึกษาเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจําสัปดาห หรือ
ทุก 2 สัปดาห แลวสงรายงานใหผูนิเทศงานหรือคณาจารยนิเทศ
5.2 จัดประชุมนําเสนอความกาวหนาในการปฏิบตั ิงานทุกเดือนหรือ
ในชวงกึ่งกลางของการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยเชิญผูนิเทศงานและคณาจารยนิเทศเขา
รวมประชุม ณ สถานประกอบการ หรือจัดประชุมนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชา
ณ คณะ/สาขาวิชาหรือสถานประกอบการ
6. การนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
คณะ/สาขาวิชาควรกระตุน ใหสถานประกอบการจัดใหนกั ศึกษาไดนาํ
เสนอรายงานสรุปผล การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสัปดาหสุดทาย โดยเชิญพนักงาน
ในฝายทีน่ กั ศึกษาปฏิบตั งิ าน ผูบ ริหารหนวยงานภายในของสถานประกอบการรับฟงผล
การปฏิบัติงาน พรอมใหขอคิดเห็นตอโครงงานของนักศึกษา หรือคิดโครงงานตอเนื่อง
ที่เปนประโยชนตอสถานประกอบการตอไป
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7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะ/สาขาวิชาตองสงแบบประเมิน (ตัวอยางแสดงในภาคผนวก ค
และ ง) ใหผูนิเทศงานกอนลวงหนา เพื่อใหผูนิเทศงานประเมินผลการปฏิบัติงานและ
รายงานวิชาการของนักศึกษาและสงแบบประเมินกลับมายังคณะ/สาขาวิชา

3.4 กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1. การนําเสนอผลงานสหกิจศึกษา
คณะ/สาขาวิชาควรกําหนดจัดกิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศ นักศึกษา
สหกิจศึกษา และนักศึกษาที่สนใจเขารวมกิจกรรม รวมรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น โดยมีคณะกรรมการคณะ/สาขาวิชาประเมินใหคะแนนการนําเสนอผลงาน
2. การประเมินผล
อาจารยนิเทศตองสรุปคะแนนในสวนตางๆ จากการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา
โดยเกณฑของการประเมินผลสามารถกําหนดไดเปนทัง้ ระบบ S (Satisfactory – ผาน)
และ U (Unsatisfactory – ไมผาน) และระบบ A – F
3. การแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานแกนักศึกษา
อาจารยนเิ ทศตองรวบรวมผลการประเมินการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาทีไ่ ดรบั จากผูน เิ ทศ
งานและคณาจารยนิเทศแจงใหนักศึกษาทราบเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาตนเองและ
เตรียมพรอมพัฒนาอาชีพในอนาคต
4. การแจงผลสะทอนกลับไปยังสถานประกอบการ
เมื่ อ การปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาเสร็ จ สิ้ น คณะ/สาขาวิ ช าต อ งนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ าก
การประเมินผลการดําเนินงานแจงกลับไปยังสถานประกอบการเพือ่ เปนผลสะทอนกลับ
สําหรับการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานสหกิจศึกษารวมกัน
ทั้งนี้ ขอความรวมมือคณะ/สาขาวิชาแจงขอมูลการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ประจําภาคการศึกษาไปยังฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร สํานักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อจัดทําฐานขอมูล ตอไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบฟอรมของมหาวิทยาลัย
ก-1
ก-2
ก-3
ก-4
ก-5
ก-6
ก-7
ก-8
ก-9

แบบเสนองานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 1)
แบบสมัครงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 2)
แบบรายงานตัวเขาปฏิบัติงานและแจงที่พักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(แบบ สก.มช. 3)
แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานที่ปรึกษา (แบบ สก.มช. 4)
แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 5)
แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช.6)
แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 7)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช.8)
แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (แบบ สก.มช. 9)
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 /BUJPOBMJUZ 
 3FMJHJPO 
üĆîđéČĂîðŘđÖĉé@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ăć÷č_________@@ðŘđóý_____@@@@@@ÿŠüîÿĎÜ@@@@@@@@@@@@@đàîêĉđöêøîĚĞćĀîĆÖ@@@@@@@@@@@@ÖĉēúÖøĆö
%BUFPG#JSUI 

 "HF  :FBST  4FY  )FJHIU  $N  8FJHIU  ,H 
ēøÙðøąÝĞćêĆü 4QFDJGJD$ISPOJDMF%JTFBTF @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ìĊęĂ÷ĎŠĔîõćÙÖćøýċÖþćîĊĚ___________________________________________________________________________________________________
$VSSFOU"EESFTT 
ēìøýĆóìŤ_______________@@@@ēìøýĆóìŤđÙúČęĂîìĊę@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ēìøÿćø@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ĂĊđöúŤ_______________________
5FMFQIPOF/P  
 .PCJMFQIPOF/P  
 'BY/P 

 &-NBJM 
ïčÙÙúìĊęêĉéêŠĂĕéšĔîÖøèĊÞčÖđÞĉî &NFSHFODZDBTFDPOUBDUQFSTPO 
ßČęĂ–îćöÿÖčú@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÙüćöđÖĊę÷ü×šĂÜ____________________________________
/BNF4VSOBNF  





 3FMBUJPOTIJQ 
ĂćßĊó@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÿëćîìĊęìĞćÜćî@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìĊęĂ÷ĎŠ___________________________________________________
0DDVQBUJPO 
 1MBDFPGXPSL  

 "EESFTT 
ēìøýĆóìŤ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ēìøýĆóìŤđÙúČęĂîìĊę@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ēìøÿćø@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
5FMFQIPOF/P  

 .PCJMFQIPOF/P 

 'BY/P 


×šĂöĎúÙøĂïÙøĆü('BNJMZEFUBJMT  


ßČęĂïĉéć@@@@@@@@@@@@@@@@Ăć÷č@@@@@ðŘĂćßĊó@@@@@@@@@@@@@@ìĊęĂ÷ĎŠ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ēìøýĆóìŤ__________________
'BUIFSĴTOBNF   "HF  :FBST  0DDVQBUJPO  "EESFTT 


 5FMFQIPOF/P 
ßČęĂöćøéć@@@@@@@@@@@@@@Ăć÷č@@@@@ðŘĂćßĊó@@@@@@@@@@@@@@ìĊęĂ÷ĎŠ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ēìøýĆóìŤ__________________
.PUIFSĴTOBNF   "HF  :FBST  0DDVQBUJPO  "EESFTT 


 5FMFQIPOF/P 
ÝĞćîüîóĊęîšĂÜ øüöêĆüđĂÜ @@@@@@@@@@@@@Ùîêćöøć÷úąđĂĊ÷éêŠĂĕðîĊĚ
/VNCFSPGTJCMJOHTJODMVEJOHZPVSTFMG 
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ÿÖöß2|Āîšć2
ĒïïÿöĆÙøÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć ÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþć)

úĞćéĆï
/P 
 
 
 

ßČęĂ–îćöÿÖčú
/BNF4VSOBNF 

Ăć÷č
ĂćßĊó
(Age) (0DDVQBUJPO 







êĞćĒĀîŠÜ
1PTJUJPO 









ðøąüĆêĉÖćøýċÖþć &EVDBUJPOBM#BDLHSPVOE 
øąéĆï
(-FWFM 

ðøąëöýċÖþć
1SJNBSZ4DIPPM 
öĆí÷öýċÖþćêĂîêšî

ìĊęĂ÷ĎŠ
("EESFTT 



ÿëćîýċÖþć
4DIPPM$PMMFHF6OJWFSTJUZ 

ðŘìĊęđøĉęö
:FBSBUUFOEFE 

ðŘìĊęÝï
:FBSHSBEVBUFE 

üčçĉÖćøýċÖþć
$FSUJGJDBUF 

üĉßćđĂÖ
.BKPS 





















4FDPOEBSZ4DIPPM 
öĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ 









)JHI4DIPPM 
ĂćßĊüýċÖþć











7PDBUJPOBM&EVDBUJPO 

ðøĉââćêøĊ





#BDIFMPS%FHSFF 

ÙüćöÿćöćøëìćÜõćþć -BOHVBHF1SPGJDJFODZ)

ôŦÜ-JTUFOJOH

óĎé4QFBLJOH

ĂŠćî3FBEJOH

đ×Ċ÷î8SJUJOH
(PPE 'BJS 1PPS  (PPE 'BJS 1PPS  (PPE 'BJS 1PPS  (PPE 'BJS 1PPS
õćþćĂĆÜÖùþ 


 


 


 


&OHMJTI 
õćþćÝĊî



 


 


 


$IJOFTF 
õćþćâĊęðčśî 


 


 


 


+BQBOFTF 
õćþćĂČęîė 


 


 


 


0UIFS 
øąïč______




úÜßČęĂ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

îĆÖýċÖþć

üĆîìĊę%BUF________________________________
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ÿÖöß3
Ēïïøć÷ÜćîêĆüđ×šćðäĉïĆêÜĉ ćîĒúąĒÝšÜìĊęóĆÖøąĀüŠćÜðäĉïêĆ ĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć ÿĞćĀøĆïÿëćîðøąÖĂïÖćø 

 Āöć÷đú×Üćî



ÿĞćĀøĆïđÝšćĀîšćìĊęÿëćïĆîÖćøýċÖþćÖøĂÖ



Ēïïøć÷ÜćîêĆüđ×šćðäĉïĆêĉÜćîĒúąĒÝšÜìĊęóĆÖ
øąĀüŠćÜðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć
ÙèąöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ



×ĂĕéšēðøéÿŠÜÖúĆïÙČî…ļļļļļļļļļļļÜćîòść÷…ļļļļļļļļļļÙèąöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ
õć÷ĔîÿĆðéćĀŤĒøÖ×ĂÜÖćøðäĉïêĆ ĉÜćî×ĂÜîĆÖýċÖþćéšü÷ÝĆÖ×ĂïóøąÙčè÷ĉęÜ



ßČęĂÿëćîðøąÖĂïÖćøõćþćĕì÷õćþćĂĆÜÖùþ ______________________________________________________________________________

ìĊęĂ÷ĎŠđú×ìĊ_ę _____________ëîî _________________àĂ÷ ________________êĞćïúĒ×üÜ _____________________________________
 ĂĞćđõĂđ×ê_______________________________ÝĆÜĀüĆé_______________________@@@øĀĆÿĕðøþèĊ÷Ť ________________________________
 ēìøýĆóìŤ_____________________________ēìøÿćø________________________________E-mail_________________________________

 ×ĂĒÝšÜĔĀšìøćïüŠćîĆÖýċÖþćßČęĂîć÷îćÜÿćü______________________________________________________________________________
 øĀĆÿðøąÝĞćêĆü_________________________õćÙüĉßć________________________________Ùèą________________________________
 ĕéšøć÷ÜćîêĆüđóČęĂđ×šćðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþćđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüđöČęĂüĆîìĊę____________đéČĂî____________________óý_____________________

 øć÷úąđĂĊ÷éđÖĊę÷üÖĆïìĊęóĆÖøąĀüŠćÜðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć
 ìĊęĂ÷ĎŠđú×ìĊę ______________ëîî@@@@@@@@@@@@@@@@@àĂ÷________________êĞćïúĒ×üÜ________________________________________
 ĂĞćđõĂđ×ê_______________________________ÝĆÜĀüĆé______________________@@@øĀĆÿĕðøþèĊ÷Ť_______________________________
 ēìøýĆóìŤ______________________@@@@@@@ēìøÿćø________________________________E-mail_________________________________

 ìĊęĂ÷ĎŠñĎšìĊęÿćöćøëêĉéêŠĂĕéšĔîÖøèĊÞčÖđÞĉî____________________________________________________________________________________
 ìĊęĂ÷ĎŠđú×ìĊę ______________ ëîî _________________ àĂ÷ ________________ êĞćïúĒ×üÜ________________@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 ĂĞćđõĂđ×ê _______________________________ ÝĆÜĀüĆé _______________________@@@ øĀĆÿĕðøþèĊ÷Ť _____________________________
 ēìøýĆóìŤ______________________@@@@@@@ēìøÿćø________________________________E-mail_________________________________




úÜßČęĂ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ñĎšĔĀš×šĂöĎú 
 úÜßČęĂ_________________________________




 
îĆÖýċÖþćÿĀÖĉÝýċÖþć
üĆîìĊę________________________________
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ÿÖöß4
ĒïïĒÝšÜøć÷úąđĂĊ÷éÜćîêĞćĒĀîŠÜÜćîóîĆÖÜćîìĊęðøċÖþć ÿĞćĀøĆïÿëćîðøąÖĂïÖćø 

 Āöć÷đú×Üćî




ÿĞćĀøĆïđÝšćĀîšćìĊęÿëćïĆîÖćøýċÖþćÖøĂÖ

ĒïïĒÝš Ü øć÷úąđĂĊ ÷ éÜćîêĞ ć ĒĀîŠ Ü Üćî
óîĆÖÜćîìĊęðøċÖþć
ÙèąöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ



ÙĞćßĊĚĒÝÜđóČęĂĔĀšÖćøðøąÿćîÜćîøąĀüŠćÜÜćîòść÷ÙèąöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠĒúąÿëćîðøąÖĂïÖćøđðŨîĕðēé÷ÙüćöđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúąöĊ
ðøąÿĉìíĉõćóÝċÜĔÙøŠ×ĂÙüćöÖøčèćñĎšøĆïñĉéßĂïÿĀÖĉÝýċÖþćĒúąĀøČĂóîĆÖÜćîìĊęðøċÖþćéĎĒúÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜîĆÖýċÖþćÿĀÖĉÝýċÖþćÝĆéìĞć×šĂöĎúêĞćĒĀîŠÜÜćî
úĆÖþèąÜćîêćöĒïïôĂøŤöÿÖöß4îĊĚ
×ĂĕéšēðøéÿŠÜÖúĆïÙČî…………………………Üćîòść÷ļļļļļļļļļļļÙèąöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ
õć÷ĔîÿĆðéćĀŤĒøÖ×ĂÜÖćøðäĉïêĆ ĉÜćî×ĂÜîĆÖýċÖþćéšü÷ÝĆÖ×ĂïóøąÙčè÷ĉęÜ
 ßČęĂĒúąìĊęĂ÷ĎŠ×ĂÜÿëćîðøąÖĂïÖćø
ÿëćîðøąÖĂïÖćø õćþćĕì÷ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
õćþćĂĆÜÖùþ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ìĊęĂ÷ĎŠ ēðøéøąïčìĊęĂ÷ĎŠêćöÿëćîìĊęìĊęîĆÖýċÖþćðäĉïĆêĉÜćîđóČęĂðøąÖĂïÖćøđéĉîìćÜĕðîĉđìýÜćîîĆÖýċÖþćìĊęëĎÖêšĂÜ 
ìĊęĂ÷ĎŠđú×ìĊę @@@@@@@@@@@@@@ ëîî @@@@@@@@@@@@@@@@@@ àĂ÷ @@@@@@@@@@@@@@@@ êĞćïúĒ×üÜ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ĂĞćđõĂđ×ê@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ÝĆÜĀüĆé @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ øĀĆÿĕðøþèĊ÷Ť @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ēìøýĆóìŤ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ēìøÿćø@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@E-mail@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 ñĎšÝĆéÖćøìĆęüĕðñĎšÝĆéÖćøēøÜÜćîĒúąñĎšĕéšøĆïöĂïĀöć÷ĔĀšðøąÿćîÜćî
ßČęĂñĎšÝĆéÖćøÿëćîðøąÖĂïÖćø@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
êĞćĒĀîŠÜ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ēìøýĆóìŤ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ēìøÿćø@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&-mail@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ÖćøêĉéêŠĂðøąÿćîÜćîÖĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ÖćøîĉđìýÜćîîĆÖýċÖþćĒúąĂČęîė ×ĂöĂïĔĀš
êĉéêŠĂÖĆïñĎšÝĆéÖćøēé÷êøÜ
öĂïĀöć÷ĔĀšïčÙÙúêŠĂĕðîĊĚðøąÿćîÜćîĒìî

ßČęĂ-îćöÿÖčú@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

êĞćĒĀîŠÜ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ĒñîÖòść÷@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ēìøýĆóìŤ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ēìøÿćø@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&-mail@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 óîĆÖÜćîìĊęðøċÖþć +PC4VQFSWJTPS 
ßČęĂ-îćöÿÖčú@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
êĞćĒĀîŠÜ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ĒñîÖòść÷@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ēìøýĆóìŤ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ēìøÿćø@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&-mail@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 ÜćîìĊęöĂïĀöć÷îĆÖýċÖþć
ßČęĂîĆÖýċÖþć@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
êĞćĒĀîŠÜÜćîìĊęîĆÖýċÖþćðäĉïĆêĉ +PC1PTJUJPO @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
úĆÖþèąÜćîìĊęîĆÖýċÖþćðäĉïĆêĉ +PC%FTDSJQUJPO @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@







úÜßČęĂ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ñĎšĔĀš×šĂöĎú 
)
êĞćĒĀîŠÜ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
üĆîìĊę@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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ÿÖöß4
ĒïïĒÝšÜøć÷úąđĂĊ÷éÜćîêĞćĒĀîŠÜÜćîóîĆÖÜćîìĊęðøċÖþć ÿĞćĀøĆïÿëćîðøąÖĂïÖćø 

 Āöć÷đú×Üćî




ÿĞćĀøĆïđÝšćĀîšćìĊęÿëćïĆîÖćøýċÖþćÖøĂÖ

ĒïïĒÝš Ü øć÷úąđĂĊ ÷ éÜćîêĞ ć ĒĀîŠ Ü Üćî
óîĆÖÜćîìĊęðøċÖþć
ÙèąöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ



ÙĞćßĊĚĒÝÜđóČęĂĔĀšÖćøðøąÿćîÜćîøąĀüŠćÜÜćîòść÷ÙèąöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠĒúąÿëćîðøąÖĂïÖćøđðŨîĕðēé÷ÙüćöđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúąöĊ
ðøąÿĉìíĉõćóÝċÜĔÙøŠ×ĂÙüćöÖøčèćñĎšøĆïñĉéßĂïÿĀÖĉÝýċÖþćĒúąĀøČĂóîĆÖÜćîìĊęðøċÖþćéĎĒúÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜîĆÖýċÖþćÿĀÖĉÝýċÖþćÝĆéìĞć×šĂöĎúêĞćĒĀîŠÜÜćî
úĆÖþèąÜćîêćöĒïïôĂøŤöÿÖöß4îĊĚ
×ĂĕéšēðøéÿŠÜÖúĆïÙČî…………………………Üćîòść÷ļļļļļļļļļļļÙèąöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ
õć÷ĔîÿĆðéćĀŤĒøÖ×ĂÜÖćøðäĉïêĆ ĉÜćî×ĂÜîĆÖýċÖþćéšü÷ÝĆÖ×ĂïóøąÙčè÷ĉęÜ
 ßČęĂĒúąìĊęĂ÷ĎŠ×ĂÜÿëćîðøąÖĂïÖćø
ÿëćîðøąÖĂïÖćø õćþćĕì÷ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
õćþćĂĆÜÖùþ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ìĊęĂ÷ĎŠ ēðøéøąïčìĊęĂ÷ĎŠêćöÿëćîìĊęìĊęîĆÖýċÖþćðäĉïĆêĉÜćîđóČęĂðøąÖĂïÖćøđéĉîìćÜĕðîĉđìýÜćîîĆÖýċÖþćìĊęëĎÖêšĂÜ 
ìĊęĂ÷ĎŠđú×ìĊę @@@@@@@@@@@@@@ ëîî @@@@@@@@@@@@@@@@@@ àĂ÷ @@@@@@@@@@@@@@@@ êĞćïúĒ×üÜ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ĂĞćđõĂđ×ê@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ÝĆÜĀüĆé @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ øĀĆÿĕðøþèĊ÷Ť @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ēìøýĆóìŤ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ēìøÿćø@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@E-mail@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 ñĎšÝĆéÖćøìĆęüĕðñĎšÝĆéÖćøēøÜÜćîĒúąñĎšĕéšøĆïöĂïĀöć÷ĔĀšðøąÿćîÜćî
ßČęĂñĎšÝĆéÖćøÿëćîðøąÖĂïÖćø@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
êĞćĒĀîŠÜ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ēìøýĆóìŤ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ēìøÿćø@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&-mail@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ÖćøêĉéêŠĂðøąÿćîÜćîÖĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ÖćøîĉđìýÜćîîĆÖýċÖþćĒúąĂČęîė ×ĂöĂïĔĀš
êĉéêŠĂÖĆïñĎšÝĆéÖćøēé÷êøÜ
öĂïĀöć÷ĔĀšïčÙÙúêŠĂĕðîĊĚðøąÿćîÜćîĒìî

ßČęĂ-îćöÿÖčú@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

êĞćĒĀîŠÜ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ĒñîÖòść÷@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ēìøýĆóìŤ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ēìøÿćø@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&-mail@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 óîĆÖÜćîìĊęðøċÖþć +PC4VQFSWJTPS 
ßČęĂ-îćöÿÖčú@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
êĞćĒĀîŠÜ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ĒñîÖòść÷@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ēìøýĆóìŤ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ēìøÿćø@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&-mail@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 ÜćîìĊęöĂïĀöć÷îĆÖýċÖþć
ßČęĂîĆÖýċÖþć@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
êĞćĒĀîŠÜÜćîìĊęîĆÖýċÖþćðäĉïĆêĉ +PC1PTJUJPO @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
úĆÖþèąÜćîìĊęîĆÖýċÖþćðäĉïĆêĉ +PC%FTDSJQUJPO @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@




úÜßČęĂ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ñĎšĔĀš×šĂöĎú 
)
êĞćĒĀîŠÜ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
üĆîìĊę@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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ÿÖöß5
ĒïïĒÝšÜĒñîðäĉïêĆ ĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć ÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćøŠüöÖĆïóîĆÖÜćîìĊęðøċÖþć)

 Āöć÷đú×Üćî




ĒïïĒÝšÜĒñîðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć

ÿĞćĀøĆïđÝšćĀîšćìĊęÿëćïĆîÖćøýċÖþćÖøĂÖ



ÙèąöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ



×ĂĕéšēðøéÿŠÜÖúĆïÙČî…ļļļļļļļļļļÜćîòść÷…ļļļļļļļļļļļÙèąöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ
õć÷ĔîÿĆðéćĀŤìĊę×ĂÜÖćøðäĉïêĆ ĉÜćî×ĂÜîĆÖýċÖþćéšü÷ÝĆÖ×ĂïóøąÙčè÷ĉęÜ

ßČęĂ–îćöÿÖčú@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@øĀĆÿðøąÝĞćêĆü______________________________________
õćÙüĉßć@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ùèą________________________________________________________
ðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþćèÿëćîðøąÖĂïÖćø__________________________________________________________________________________
×ĂĒÝšÜøć÷úąđĂĊ÷éđÖĊę÷üÖĆïĒñîðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþćéĆÜîĊĚ


ĒñîðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć
đéČĂîìĊę

ĀĆü×šĂÜćî

đéČĂîìĊę

đéČĂîìĊę

    5 6 7 8

9

đéČĂîìĊę

      





















































































































































































































































































































































































































úÜßČęĂ_________________________________
 
îĆÖýċÖþćÿĀÖĉÝýċÖþć
üĆîìĊę________________________________

úÜßČęĂ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ñĎšĔĀš×šĂöĎú 
 
êĞćĒĀîŠÜ________________________________
üĆîìĊę________________________________
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ÿÖöß6|Āîšć1
ĒïïĒÝšÜēÙøÜøŠćÜøć÷ÜćîÖćøðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć ÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćøŠüöÖĆïóîĆÖÜćîìĊęðøċÖþć)





ĒïïĒÝšÜēÙøÜøŠćÜøć÷ÜćîÖćøðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć
ÙèąöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ


üĉßć______________________øĀĆÿüĉßć___________________
ðøąÝĞćõćÙÖćøýċÖþćìĊę@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ðŘÖćøýċÖþć____________________
_____________________________________________________________________________________________________________

ÙĞćßĊĚĒÝÜ
øć÷ÜćîîĊĚëČĂđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÖćøðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþćöĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂòřÖòîìĆÖþąÖćøÿČęĂÿćø $PNNVOJDBUJPO4LJMM 
×ĂÜîĆ Ö ýċ Ö þćĒúąÝĆ é ìĞ ć ×š Ă öĎ ú ìĊę đ ðŨ î ðøąē÷ßîŤ × ĂÜÿëćîðøąÖĂïÖćøîĆ Ö ýċ Ö þćÝąêš Ă Ü×ĂøĆ ï ÙĞ ć ðøċ Ö þćÝćÖóîĆ Ö ÜćîìĊę ð øċ Ö þć
+PC4VQFSWJTPS đóČęĂÖĞćĀîéĀĆü×šĂøć÷ÜćîìĊęđĀöćąÿöēé÷ÙĞćîċÜëċÜÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜÿëćîðøąÖĂïÖćøđðŨîĀúĆÖêĆüĂ÷ŠćÜ×ĂÜøć÷Üćî
ĕéšĒÖŠñúÜćîüĉÝĆ÷ìĊęîĆÖýċÖþćðäĉïĆêĉøć÷ÜćîüĉßćÖćøìĊęîŠćÿîĔÝÖćøÿøčð×šĂöĎúĀøČĂÿëĉêĉïćÜðøąÖćøÖćøüĉđÙøćąĀŤĒúąðøąđöĉîñú×šĂöĎú
đðŨîêšîìĆĚÜîĊĚøć÷ÜćîĂćÝÝąÝĆéìĞćđðŨîÖúčŠö×ĂÜîĆÖýċÖþćÿĀÖĉÝýċÖþćöćÖÖüŠćÙîÖĘĕéš

ĔîÖøèĊìĊęÿëćîðøąÖĂïÖćøĕöŠêšĂÜÖćøøć÷ÜćîĔîĀĆü×šĂ×šćÜêšîîĆÖýċÖþćÝąêšĂÜóĉÝćøèćđøČęĂÜìĊęêîÿîĔÝĒúąĀ÷ĉï÷ÖöćìĞć
øć÷Üćîēé÷ðøċÖþćÖĆïóîĆÖÜćîìĊęðøċÖþćđÿĊ÷ÖŠĂîêĆüĂ÷ŠćÜĀĆü×šĂìĊęÝąĔßšđ×Ċ÷îøć÷ÜćîĕéšĒÖŠøć÷ÜćîüĉßćÖćøìĊęîĆÖýċÖþćÿîĔÝøć÷ÜćîÖćø
ðäĉïĆêĉÜćîìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ĀøČĂĒñîĒúąüĉíĊÖćøðäĉïĆêĉÜćîìĊęÝąìĞćĔĀšïøøúčëċÜüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøđøĊ÷îøĎšìĊęîĆÖýċÖþćüćÜđðŜćĀöć÷ĕüšÝćÖ
ÖćøðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþćÙøĆĚÜîĊĚ -FBSOJOH0CKFDUJWFT đöČęĂÖĞćĀîéĀĆü×šĂĕéšĒúšüĔĀšîĆÖýċÖþćÝĆéìĞćēÙøÜøŠćÜ×ĂÜđîČĚĂĀćøć÷ÜćîóĂÿĆÜđ×ð
êćöĒïïôĂøŤöìĊęÖĞćĀîéìĆĚÜîĊĚĔĀšðøċÖþćÖĆïóîĆÖÜćîìĊęðøċÖþćđÿĊ÷ÖŠĂîĒúšüÝċÜÿŠÜÖúĆïöć÷ĆÜÙèąõć÷ĔîÿĆðéćĀŤĒøÖ×ĂÜÖćøðäĉïĆêĉÜćî

ÙèąÝąøüïøüöîĞćđÿîĂĂćÝćø÷ŤđóČęĂóĉÝćøèćĀćÖĂćÝćø÷ŤöĊ×šĂđÿîĂĒîąĔéėÿćöćøëÿŠÜÖúĆïöćĔĀšîĆÖýċÖþćìøćïõć÷Ĕî
ÿĆðéćĀŤĒúąđóČęĂöĉĔĀšđðŨîÖćøđÿĊ÷đüúćîĆÖýċÖþćÙüøéĞćđîĉîÖćøđ×Ċ÷îøć÷Üćîēé÷ìĆîìĊ


_____________________________________________________________________________________________________________


ßČęĂ–îćöÿÖčú îĆÖýċÖþć @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@øĀĆÿðøąÝĞćêĆü__________________
ÿć×ćüĉßć__________________________@@@@@@@@@Ùèą@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@õćÙðÖêĉ õćÙ
ðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþćè ßČęĂÿëćîðøąÖĂïÖćø _______________________________________________________________

đú×ìĊę_____________@@@@ëîî__________@@@@@@@@@@@@êĞćïúĒ×üÜ__________________________________

ĂĞćđõĂđ×ê_____________________@@@@ÝĆÜĀüĆé________________@@@@øĀĆÿĕðøþèĊ÷Ť_____________________

ēìøýĆóìŤ_______________@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ēìøÿćø__________________________________________

×ĂĒÝšÜøć÷úąđĂĊ÷éđÖĊę÷üÖĆïēÙøÜøŠćÜøć÷ÜćîÖćøðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþćéĆÜîĊĚ

 ĀĆü×šĂøć÷Üćî 3FQPSU5JUMF (ĂćÝÝą×ĂđðúĊ÷ę îĒðúÜĀøČĂĒÖšĕ×đóĉęöđêĉöĕéšĔîõć÷ĀúĆÜ 
õćþćĕì÷_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


õćþćĂĆÜÖùþ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ÿÖöß6|Āîšć2
ĒïïĒÝšÜēÙøÜøŠćÜøć÷ÜćîÖćøðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć ÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćøŠüöÖĆïóîĆÖÜćîìĊęðøċÖþć)

 øć÷úąđĂĊ÷éđîČĚĂĀć×ĂÜøć÷Üćî(ĂćÝÝą×ĂđðúĊę÷îĒðúÜĀøČĂĒÖšĕ×đóĉęöđêĉöĕéšĔîõć÷ĀúĆÜ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



 úÜßČęĂ_________________________________

 

îĆÖýċÖþćÿĀÖĉÝýċÖþć
 üĆîìĊę________________________________

úÜßČęĂ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óîĆÖÜćîìĊęðøċÖþć
 
êĞćĒĀîŠÜ________________________________
üĆîìĊę________________________________
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ÿÖöß7|Āîšć1
ĒïïïĆîìċÖÖćøîĉđìýÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć ÿĞćĀøĆïÙèćÝćø÷Ťîĉđìý)

 Āöć÷đú×Üćî



ÿĞćĀøĆïđÝšćĀîšćìĊęÿëćïĆîÖćøýċÖþćÖøĂÖ



ĒïïïĆîìċÖÖćøîĉđìýÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć
ÙèąöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ




ÙĞćßĊĚĒÝÜ









ēðøéđêĉö×šĂÙüćöĔîßŠĂÜüŠćÜĒúąìĞćđÙøČęĂÜĀöć÷9úÜĔîßŠĂÜüŠćÜìĊęêøÜÖĆïøąéĆïÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜìŠćîēé÷öĊøąéĆïÙüćöÙĉéđĀĘîéĆÜîĊĚ

5
Āöć÷ëċÜ đĀĘîéšü÷ ĀøČĂđĀöćąÿööćÖìĊęÿčé

4
Āöć÷ëċÜ đĀĘîéšü÷ ĀøČĂđĀöćąÿööćÖ

3
Āöć÷ëċÜ đĀĘîéšü÷ ĀøČĂđĀöćąÿöðćîÖúćÜ

2
Āöć÷ëċÜ đĀĘîéšü÷ ĀøČĂđĀöćąÿöîšĂ÷

1
Āöć÷ëċÜ đĀĘîéšü÷ ĀøČĂđĀöćąÿöîšĂ÷ìĊęÿčé

-
Āöć÷ëċÜ ĕöŠöĊÙüćöÙĉéđĀĘî

ÿŠüîìĊę×šĂöĎúìĆęüĕð
 ßČęĂÿëćîðøąÖĂïÖćø_______________________________________________________________________________________________
 ÿëćîìĊęêĆĚÜĂĞćđõĂđ×ê@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÝĆÜĀüĆé_________________________________________
 øć÷ßČęĂîĆÖýċÖþćìĊęĕéšøĆïÖćøîĉđìýĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøĒĀŠÜîĊĚÝĞćîüî@@@@@@@@@@@@@Ùî


________________________________________õćÙüĉßć______________________@@@@@Āöć÷đú×Üćî______________________



________________________________________õćÙüĉßć@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Āöć÷đú×Üćî______________________



________________________________________õćÙüĉßć@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Āöć÷đú×Üćî______________________



________________________________________õćÙüĉßć@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Āöć÷đú×Üćî______________________



________________________________________õćÙüĉßć@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Āöć÷đú×Üćî______________________










úÜßČĂę _________________________________
)
ÙèćÝćø÷ŤîĉđìýÜćî
üĆîìĊęîĉđìý@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@



øć÷îćöñĎšøŠüöîĉđìýÜćî
________________________________________
_______________________________________





32

……สวนงาน/ฝายที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา.... คณะ............................... มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที่อยู ........................................................ โทรศัพท ................................ โทรสาร ......................................

ÿÖöß7|Āîšć2
ĒïïïĆîìċÖÖćøîĉđìýÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć ÿĞćĀøĆïÙèćÝćø÷Ťîĉđìý)


ÿŠüîìĊęÙčèõćóÿëćîðøąÖĂïÖćø
ðøąđéĘîÙüćöÙĉéđĀĘî
 Ùüćöđ×šćĔÝĔîĒîüÙĉé×ĂÜÿĀÖĉÝýċÖþć

øąéĆïÙüćöÙĉéđĀĘî
5

4

3

2

1











 ñĎšïøĉĀćø


 đÝšćĀîšćìĊęòść÷ïčÙÙú













 óîĆÖÜćîìĊęðøċÖþć +PC4VQFSWJTPS 































 ÙčèúĆÖþèąÜćîìĊęöĂïĀöć÷ĔĀšîĆÖýċÖþćðäĉïĆêĉ
 ðøĉöćèÜćîöĊÙüćöđĀöćąÿö
ÙčèõćóÜćîêøÜêćöúĆÖþèą×ĂÜÿć×ćüĉßćßĊó
 úĆÖþèąÜćîöĊÙüćöðúĂéõĆ÷ĕöŠđÿĊę÷ÜĀøČĂÖŠĂĔĀšđÖĉéĂĆîêøć÷





















 òść÷ïčÙÙúñĎšìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜöĊÖćøðåöîĉđìýĒîąîĞćÖãøąđïĊ÷ïêŠćÜė×ĂÜĂÜÙŤÖøĔĀšîĆÖýċÖþćìøćï











 öĊóîĆÖÜćîìĊęðøċÖþćéĎĒúîĆÖýċÖþćõć÷ĔîÿĆðéćĀŤĒøÖìĊęđ×šćÜćî











 óîĆÖÜćîìĊęðøċÖþćöĊÙüćöøĎšĒúąðøąÿïÖćøèŤêøÜÖĆïÿć×ćüĉßćßĊó×ĂÜîĆÖýċÖþć











 óîĆÖÜćîìĊęðøċÖþćöĊđüúćĔĀšĒÖŠîĆÖýċÖþćéšćîÖćøðäĉïĆêĉÜćî











 óîĆÖÜćîìĊęðøċÖþćöĂïĀöć÷ÜćîÿĂîÜćîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö











 öĊÖćøÝĆéìĞćĒñîÖćøìĞćÜćîêúĂéøą÷ąđüúć×ĂÜÖćøðäĉïĆêĉÜćî











 öĊÙŠćêĂïĒìîĔĀšîĆÖýċÖþćĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö











 ÝĆéÿüĆÿéĉÖćø ìĊęóĆÖĂćĀćøøëøĆïÿŠÜĄúĄ ĔĀšîĆÖýċÖþćĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö











öĊÙüćöóøšĂöéšćîĂčðÖøèŤĀøČĂđÙøČęĂÜöČĂÿĞćĀøĆïĔĀšîĆÖýċÖþćðäĉïĆêĉÜćî











ĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâêŠĂÖćøðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîĒúąøć÷Üćî×ĂÜîĆÖýċÖþć





















 ÖćøÝĆéÖćøĒúąÖćøÿîĆïÿîčîÖćøðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć
 ÖćøðøąÿćîÜćîõć÷ĔîÿëćîðøąÖĂïÖćøøąĀüŠćÜòść÷ïčÙÙúĒúąóîĆÖÜćîìĊęðøċÖþćđðŨîĕðĂ÷ŠćÜ
öĊðøąÿĉìíĉõćó

 Ùčèõćóēé÷øüö×ĂÜÿëćîðøąÖĂïÖćøĒĀŠÜîĊĚ


ÙüćöÙĉéđĀĘîđóĉęöđêĉö
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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ÿÖöß7|Āîšć
ĒïïïĆîìċÖÖćøîĉđìýÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć ÿĞćĀøĆïÙèćÝćø÷Ťîĉđìý)


ÿŠüîìĊęÙčèõćóîĆÖýċÖþć ĒñŠîêŠĂîĆÖýċÖþćÙî 
ßČęĂ–îćöÿÖčúîĆÖýċÖþć_____________________________________________õćÙüĉßć______________________________________
đĂÖÿćøìĊęîĆÖýċÖþćÿŠÜÖúĆïøąĀüŠćÜðäĉïĆêĉÜćî







Āöć÷đú×Üćî__________________________________

Ēïïøć÷ÜćîêĆüđ×šćðäĉïĆêĉÜćîĒúąĒÝšÜìĊęóĆÖøąĀüŠćÜðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć(ĒïïÿÖöß3)
ĒïïĒÝšÜøć÷úąđĂĊ÷éÜćîêĞćĒĀîŠÜÜćîóîĆÖÜćîìĊęðøċÖþć(ĒïïÿÖöß4)
ĒïïĒÝšÜĒñîÖćøðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć ĒïïÿÖöß5)
ĒïïĒÝšÜēÙøÜøŠćÜøć÷ÜćîÖćøðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć ĒïïÿÖöß6)

ðøąđéĘîÙüćöÙĉéđĀĘî
 ÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂĀîšćìĊę





 öĊÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÜćîìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
 ðäĉïĆêĉÜćîéšü÷ÙüćöÖøąêČĂøČĂøšî
 öĊÖćøðøĆïðøčÜÙčèõćóÜćîìĊęðäĉïĆêĉĂ÷ĎŠđÿöĂ
 ĔßšđüúćĔîÖćøìĞćÜćîĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčé
 öĊÖćøøć÷ÜćîñúÖćøðäĉïĆêĉÜćî

 ÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî
 ðäĉïĆêĉÜćîēé÷ĔßšÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëìĊęöĊĂ÷ĎŠĂ÷ŠćÜđêĘöìĊę
öĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøðøą÷čÖêŤĔßšÙüćöøĎš
 öĊÙüćößĞćîćâĔîéšćîðäĉïĆêĉÖćø
 öĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøüćÜĒñîÝĆéúĞćéĆïÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÜćî
 ĔòśøĎšÿîĔÝýċÖþćĀćÙüćöøĎšĔĀöŠėđóĉęöđêĉö 

 ÙčèúĆÖþèąÿŠüîïčÙÙú
 ðäĉïĆêĉêćöÖãøąđïĊ÷ïĀøČĂ×šĂïĆÜÙĆï×ĂÜĂÜÙŤÖøēé÷đÙøŠÜÙøĆé
 đ×šćÜćîêøÜđüúćĕöŠđÙ÷×ćéĕöŠđÙ÷ÿć÷
 ĔĀšÙüćöđÙćøóđßČęĂôŦÜñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć
 öĊÙüćö×÷ĆîĂéìîÿĎšÜćî
 öĊÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöđßŠîàČęĂÿĆê÷ŤÿčÝøĉêøĆÖþćÙüćöúĆïĂÜÙŤÖø
 öĊÙüćöÙĉéøĉđøĉęöÿøšćÜÿøøÙŤ
 öĊÙüćööĆęîĔÝĔîêîđĂÜÖúšćÿĂïëćöĒúąđÿîĂÙüćöÙĉéđĀĘî
 öĊïčÙúĉÖõćóĒúąüćÜêĆüđĀöćąÿöđßŠîÖćøĒêŠÜÖć÷Öĉøĉ÷ćüćÝćüčçĉõćüą
 öĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøìĞćÜćîđðŨîìĊöøŠüöÖĆïñĎšĂČęî
ĔßšìøĆó÷ćÖø×ĂÜĂÜÙŤÖøĂ÷ŠćÜøĎšÙčèÙŠćđßŠîĕôôŜćüĆÿéčÿĉĚîđðúČĂÜêŠćÜė

 ÿøčðÙčèõćóēé÷øüö×ĂÜîĆÖýċÖþć

5

øąéĆïÙüćöÙĉéđĀĘî
4
3
2

1
































































































































ÙüćöÙĉéđĀĘîđóĉęöđêĉö
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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ÿÖöß8|Āîšć1
ĒïïðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêÜĉ ćîîĆÖýċÖþćÿĀÖĉÝýċÖþć ÿĞćĀøĆïÿëćîðøąÖĂïÖćø 

 Āöć÷đú×Üćî




Ēïïðøąđöĉ î ñúÖćøðäĉ ïĆ êĉ Ü ćîîĆ Ö ýċ Ö þć
ÿĀÖĉÝýċÖþć

ÿĞćĀøĆïđÝšćĀîšćìĊęÿëćïĆîÖćøýċÖþćÖøĂÖ



ÙèąöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ



ÙĞćßĊĚĒÝÜ
 ñĎšĔĀš×šĂöĎúĔîĒïïðøąđöĉîîĊĚêšĂÜđðŨîóîĆÖÜćîìĊęðøċÖþć(JPC4VQFSWJTPS ×ĂÜîĆÖýċÖþćÿĀÖĉÝýċÖþćĀøČĂïčÙÙúìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ĔĀšìĞćĀîšćìĊęĒìî
 ĒïïðøąđöĉîñúîĊĚöĊìĆĚÜĀöé1×šĂēðøéĔĀš×šĂöĎúÙøïìčÖ×šĂđóČęĂÙüćöÿöïĎøèŤ×ĂÜÖćøðøąđöĉîñú
 ēðøéĔĀšÙąĒîîĔîßŠĂÜĔîĒêŠúąĀĆü×šĂÖćøðøąđöĉîĀćÖĕöŠöĊ×šĂöĎúĔĀšĔÿŠđÙøČęĂÜĀöć÷–ĒúąēðøéĔĀšÙüćöÙĉéđĀĘîđóĉęöđêĉö ëšćöĊ 
öćÖìĊęÿčéöćÖðćîÖúćÜîšĂ÷îšĂ÷ìĊęÿčé
 đöČę Ă ðøąđöĉ î ñúđøĊ ÷ ïøš Ă ÷Ēúš ü ēðøéîĞ ć đĂÖÿćøîĊĚ Ĕ ÿŠ à ĂÜðøąìĆ ï êøć“úĆ ï ”ĒúąĔĀš îĆ Ö ýċ Ö þćîĞ ć ÿŠ Ü Üćîòś ć ÷Ùèą
öĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠìĆîìĊìĊęîĆÖýċÖþćÖúĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷


đøĊ÷î


ÙèïéĊ
×ĂĒÝšÜñúðøąđöĉîÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜîĆÖýċÖþćÿĀÖĉÝýċÖþćéĆÜîĊĚ



×šĂöĎúìĆęüĕð8PSL5FSN*OGPSNBUJPO
ßČęĂ-îćöÿÖčúîĆÖýċÖþć4UVEFOU/BNF@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@øĀĆÿðøąÝĞćêĆü*%/P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
õćÙüĉßć%FQBSUNFOU@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ùèą'BDVMUZ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ßČęĂÿëćîðøąÖĂïÖćø&NQMPZFS/BNF@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ßČęĂ-îćöÿÖčúñĎšðøąđöĉî&WBMVBUPS/BNF@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
êĞćĒĀîŠÜPoTJUJPO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ĒñîÖ%FQBSUNFOU@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


ñúÿĞćđøĘÝ×ĂÜÜćî8PSL"DIJFWFNFOU
ĀĆü×šĂðøąđöĉî*UFNT
 ðøĉöćèÜćî 2VBOUJUZPG8PSL 
ðøĉöćèÜćîìĊęðäĉïĆêĉÿĞćđøĘÝêćöĀîšćìĊęĀøČĂêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷õć÷Ĕîøą÷ąđüúćìĊęÖĞćĀîé ĔîøąéĆïìĊęîÖĆ ýċÖþćÝąðäĉïêĆ ĉĕéš 
ĒúąđìĊ÷ïÖĆïîĆÖýċÖþćìĆęüėĕð


 ÙčèõćóÜćî 2VBMJUZPG8PSL 


ÙąĒîî





ìĞćÜćîĕéšëĎÖêšĂÜÙøïëšüîÿöïĎøèŤ öĊÙüćöðøąèĊêđøĊ÷ïøšĂ÷öĊÙüćöøĂïÙĂïÜćîĕöŠÙšćÜìĞćÜćîđÿøĘÝìĆîđüúćĀøČĂÖŠĂîđüúć
ìĊęÖĞćĀîé


ÙąĒîî




ÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøë,OPXMFEHFBOE"CJMJUZ
ĀĆü×šĂðøąđöĉî*UFNT
 ÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëìćÜüĉßćÖćø "DBEFNJD"CJMJUZ 
îĆÖýċÖþćöĊÙüćöøĎšìćÜüĉßćÖćøđóĊ÷ÜóĂìĊęÝąìĞćÜćîêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ ĔîøąéĆïìĊęîĆÖýċÖþćÝąðäĉïĆêĉĕéš 


 ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøđøĊ÷îøĎšĒúąðøą÷čÖêŤüĉßćÖćø "CJMJUZUP-FBSOBOE"QQMZ,OPXMFEHF 
ÙüćöøüéđøĘüĔîÖćøđøĊ÷îøĎšđ×šćĔÝ×šĂöĎú×ŠćüÿćøĒúąüĉíĊÖćøìĞćÜćîêúĂéÝîÖćøîĞćÙüćöøĎšĕððøą÷čÖêŤĔßšÜćî
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ÿÖöß8|Āîšć2
ĒïïðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêÜĉ ćîîĆÖýċÖþćÿĀÖĉÝýċÖþć ÿĞćĀøĆïÿëćîðøąÖĂïÖćø 

ĀĆü×šĂðøąđöĉî*UFNT
 ÙüćöøĎšÙüćößĞćîćâéšćîðäĉïĆêĉÖćø 1SBDUJDBM"CJMJUZ 


ÙąĒîî

đßŠîÖćøðäĉïĆêĉÜćîĔîõćÙÿîćöĔîĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćø


 üĉÝćøèâćèĒúąÖćøêĆéÿĉîĔÝ +VEHNFOUBOE%FDJTJPO.BLJOH 
êĆéÿĉîĔÝĕéšéĊëĎÖêšĂÜøüéđøĘüöĊÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúĒúąðŦâĀćêŠćÜėĂ÷ŠćÜøĂïÙĂïÖŠĂîÖćøêĆéÿĉîĔÝÿćöćøëĒÖšðŦâĀć
đÞóćąĀîšćÿćöćøëĕüšüćÜĔÝĔĀšêĆéÿĉîĔÝĕéšéšü÷êîđĂÜ


 ÖćøÝĆéÖćøĒúąüćÜĒñî .BOBHFNFOUBOE1MBOOJOH 




ÙąĒîî




ÙąĒîî

ÿćöćøëÝĆéÖćøĒúąüćÜĒñîÖćøìĞćÜćîĔĀšđÿøĘÝêćöđðŜćĀöć÷


 ìĆÖþąÖćøÿČęĂÿćø $PNNVOJDBUJPO4LJMMT 





ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøêĉéêŠĂÿČęĂÿćøÖćøóĎéÖćøđ×Ċ÷îĒúąÖćøîĞćđÿîĂ 1SFTFOUBUJPO ÿćöćøëÿČęĂĔĀšđ×šćĔÝĕéšÜŠć÷đøĊ÷ïøšĂ÷
ßĆéđÝîëĎÖêšĂÜøĆéÖčööĊúĞćéĆï×ĆĚîêĂîìĊęéĊ ĕöŠÖŠĂĔĀšđÖĉéÙüćöÿĆïÿîêŠĂÖćøìĞćÜćîøĎšÝĆÖÿĂïëćöøĎšÝÖĆ ßĊĚĒÝÜñúÖćøðäĉïĆêĉÜćî
Ēúą×šĂ×Ćé×šĂÜĔĀšìøćï


 ÖćøóĆçîćéšćîõćþćĒúąüĆçîíøøöêŠćÜðøąđìý 'PSFJHO-BOHVBHFBOE$VMUVSBM%FWFMPQNFOU 
đßŠîõćþćĂĆÜÖùþÖćøìĞćÜćîÖĆïßćüêŠćÜßćêĉ
ðøąđöĉîđÞóćąÿëćîðøąÖĂïÖćøìĊęöĊßćüêŠćÜßćêĉ ĀøČĂìĊęĔßšõćþćêŠćÜðøąđìýĔîÖćøêĉéêŠĂÿČęĂÿćø

 ÙüćöđĀöćąÿöêŠĂêĞćĒĀîŠÜÜćîìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ 4VJUBCJMJUZGPS+PC1PTJUJPO 
ÿćöćøëóĆçîćêîđĂÜĔĀšðäĉïĆêĉÜćîêćö+PC1PTJUJPOĒúą+PC%FTDSJQUJPOìĊęöĂïĀöć÷ĕéšĂ÷ŠćÜđĀöćąÿöĀøČĂêĞćĒĀîŠÜÜćîîĊĚ
đĀöćąÿöÖĆïîĆÖýċÖþćÙîîĊĚĀøČĂĕöŠđóĊ÷ÜĔé

ÙąĒîî




ÙąĒîî




ÙąĒîî






ÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂĀîšćìĊę3FTQPOTJCJMJUZ
ĀĆü×šĂðøąđöĉî*UFNT
 ÙüćöøĆïñĉéßĂïĒúąđðŨîñĎšìĊęĕüšüćÜĔÝĕéš 3FTQPOTJCJMJUZBOE%FQFOEBCJMJUZ 
éĞćđîĉîÜćîĔĀšÿĞćđøĘÝúčúŠüÜēé÷ÙĞćîċÜëċÜđðŜćĀöć÷ĒúąÙüćöÿĞćđøĘÝ×ĂÜÜćîđðŨîĀúĆÖ÷ĂöøĆïñúìĊęđÖĉéÝćÖÖćøìĞćÜćîĂ÷ŠćÜöĊđĀêčñú
ÿćöćøëðúŠĂ÷ĔĀšìĞćÜćî ÖøèĊÜćîðøąÝĞć ĕéšēé÷ĕöŠêšĂÜÙüïÙčööćÖÝîđÖĉîĕðÙüćöÝĞćđðŨîĔîÖćøêøüÝÿĂï×ĆĚîêĂîĒúąñúÜćî
êúĂéđüúćÿćöćøëĕüšüćÜĔÝĔĀšøĆïñĉéßĂïÜćîìĊęöćÖÖüŠćÜćîðøąÝĞćÿćöćøëĕüšüćÜĔÝĕéšĒìïìčÖÿëćîÖćøèŤĀøČĂĔîÿëćîÖćøèŤ
ðÖêĉđìŠćîĆĚî


 ÙüćöÿîĔÝĂčêÿćĀąĔîÖćøìĞćÜćî *OUFSFTUJO8PSL 


ÙąĒîî



ÙüćöÿîĔÝĒúąÙüćöÖøąêČ Ă øČ Ă øš î ĔîÖćøìĞ ć ÜćîöĊ Ù üćöĂč ê ÿćĀąÙüćöó÷ć÷ćöÙüćöêĆĚ Ü ĔÝìĊę Ý ąìĞ ć Üćîĕéš ÿĞ ć đøĘ Ý
ÙąĒîî
ÙüćööćîąïćÖïĆęîĕöŠ÷ŠĂìšĂêŠĂĂčðÿøøÙĒúąðŦâĀć


 ÙüćöÿćöćøëđøĉęöêšîìĞćÜćîĕéšéšü÷êîđĂÜ *OJUJBUJWFPS4FMG4UBSUFS 
đöČę Ăĕéš øĆ ïÙĞ ćßĊĚ Ēîąÿćöćøëđøĉę öìĞ ćÜćîĕéš đĂÜēé÷ĕöŠ êš ĂÜøĂÙĞ ćÿĆę Ü ÖøèĊ ÜćîðøąÝĞ ć đÿîĂêĆ üđ×š ćßŠ ü÷ÜćîĒìïìč ÖĂ÷Š ćÜ
öć×ĂøĆïÜćîĔĀöŠėĕðìĞćĕöŠðúŠĂ÷đüúćüŠćÜĔĀšúŠüÜđú÷ĕðēé÷đðúŠćðøąē÷ßîŤ
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ÿÖöß8|Āîšć3
ĒïïðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêÜĉ ćîîĆÖýċÖþćÿĀÖĉÝýċÖþć ÿĞćĀøĆïÿëćîðøąÖĂïÖćø 

ĀĆü×šĂðøąđöĉî*UFNT
 ÖćøêĂïÿîĂÜêŠĂÖćøÿĆęÜÖćø 3FTQPOTFUP4VQFSWJTJPO 
÷ĉ îéĊ øĆ ïÙĞ ćÿĆę ÜÙĞ ćĒîąîĞ ćÙĞ ćüĉ ÝćøèŤ ĕöŠ ĒÿéÜÙüćöĂċ éĂĆ éĔÝđöČę Ăĕéš øĆïÙĞ ćêĉ đêČ ĂîĒúąüĉ ÝćøèŤ ÙüćöøüéđøĘ üĔîÖćøðäĉ ïĆ êĉ
êćöÙĞćÿĆęÜÖćøðøĆïêĆüðäĉïĆêĉÙĞćĒîąîĞć×šĂđÿîĂĒîąĒúąüĉÝćøèŤ


ÙąĒîî




úĆÖþèąÿŠüîïčÙÙú1FSTPOBMJUZ
ĀĆü×šĂðøąđöĉî*UFNT
 ïčÙúĉÖõćóĒúąÖćøüćÜêĆü 1FSTPOBMJUZ 



öĊïčÙúĉÖõćóĒúąüćÜêĆüĕéšđĀöćąÿöđßŠîìĆýîÙêĉüčçĉõćüąÙüćöĂŠĂîîšĂöëŠĂöêîÖćøĒêŠÜÖć÷Öĉøĉ÷ćüćÝćÖćøêøÜêŠĂđüúć
ĒúąĂČęîė

 öîčþ÷ÿĆöóĆîíŤ *OUFSQFSTPOBM4LJMMT 

ÙąĒîî





ÿćöćøëøŠüöÜćîÖĆïñĎšĂČęîÖćøìĞćÜćîđðŨîìĊöÿøšćÜöîčþ÷ÿĆöóĆîíŤĕéšéĊđðŨîìĊęøĆÖĔÙøŠßĂïóĂ×ĂÜñĎšøŠüöÜćîđðŨîñĎšìĊęßŠü÷ÖŠĂĔĀšđÖĉé
ÙüćöøŠüööČĂðøąÿćîÜćî

 ÙüćööĊøąđïĊ÷ïüĉîĆ÷ðäĉïĆêĉêćöüĆçîíøøöĂÜÙŤÖø(%JTDJQMJOFBOE"EBQUBCJMJUZUP'PSNBM0SHBOJ[BUJPO 
ÙüćöÿîĔÝđøĊ÷îøĎšýċÖþćÖãøąđïĊ÷ïîē÷ïć÷êŠćÜėĒúąðäĉïĆêĉêćöēé÷đêĘöĔÝÖćøðäĉïĆêĉêćöøąđïĊ÷ïïøĉĀćøÜćîïčÙÙú
Öćøđ×šćÜćîúćÜćî ðäĉïĆêĉêćöÖãÖćøøĆÖþćÙüćöðúĂéõĆ÷ĔîēøÜÜćîÖćøÙüïÙčöÙčèõćóÿĒúąĂČęîė


 ÙčèíøøöĒúąÝøĉ÷íøøö &UIJDTBOE.PSBMJUZ 

ÙąĒîî




ÙąĒîî




ÙąĒîî

öĊÙüćöàČęĂÿĆê÷ŤÿčÝøĉêöĊÝĉêĔÝéĊøĎšÝĆÖđÿĊ÷ÿúąĕöŠđĀĘîĒÖŠêĆüđĂČĚĂđôŚŪĂßŠü÷đĀúČĂñĎšĂČęî





ēðøéĔĀš×šĂÙĉéđĀĘîìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤĒÖŠîĆÖýċÖþć1MFBTFHJWFDPNNFOUTPOUIFTUVEFOU
 ÝčéđéŠî×ĂÜîĆÖýċÖþć4USFOHUI
 ×šĂÙüøðøĆïðøčÜ×ĂÜîĆÖýċÖþć8FBLOFTT















 o °·Á®ÈÁ¡·¤É Á·¤0UIFSDPNNFOUT
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@









úÜßČęĂ&WBMVBUPSĴT4JHOBUVSF@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
êĞćĒĀîŠÜ1PTJUJPO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
üĆîìĊę%BUF@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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ÿÖöß9|Āîšć1
Ēïïðøąđöĉîñúøć÷ÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć ÿĞćĀøĆïÿëćîðøąÖĂïÖćø 

 Āöć÷đú×Üćî




Ēïïðøąđöĉîñúøć÷ÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć

ÿĞćĀøĆïđÝšćĀîšćìĊęÿëćïĆîÖćøýċÖþćÖøĂÖ



ÙèąöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ



ÙĞćßĊĚĒÝÜ





ñĎšĔĀš×šĂöĎúĔîĒïïðøąđöĉîîĊĚêšĂÜđðŨîóîĆÖÜćîìĊęðøċÖþć(JPC4VQFSWJTPS ×ĂÜîĆÖýċÖþćÿĀÖĉÝýċÖþćĀøČĂïčÙÙúìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ĔĀšìĞćĀîšćìĊęĒìî
ĒïïðøąđöĉîñúîĊĚöĊìĆĚÜĀöé14×šĂēðøéĔĀš×šĂöĎúÙøïìčÖ×šĂđóČĂę ÙüćöÿöïĎøèŤ×ĂÜÖćøðøąđöĉîñú
ÙąĒîî
ēðøéĔĀšÙąĒîîĔîßŠĂÜĔîĒêŠ
úąĀĆü×šĂÖćøðøąđöĉîĀćÖĕöŠöĊ×šĂöĎúĔĀšĔÿŠđÙøČęĂÜĀöć÷–ĒúąēðøéĔĀšÙüćöÙĉéđĀĘîđóĉęöđêĉö ëšćöĊ 
đöČę Ă ðøąđöĉ î ñúđøĊ ÷ ïøš Ă ÷Ēúš ü ēðøéîĞ ć đĂÖÿćøîĊĚ Ĕ ÿŠ à ĂÜðøąìĆ ï êøć“úĆ ï ”ĒúąĔĀš îĆ Ö ýċ Ö þćîĞ ć ÿŠ Ü Üćîòś ć ÷Ùèą
öĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠìĆîìĊìĊęîĆÖýċÖþćÖúĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷



đøĊ÷î


ÙèïéĊÙèą
×ĂĒÝšÜñúðøąđöĉîÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜîĆÖýċÖþćÿĀÖĉÝýċÖþćéĆÜîĊĚ



×šĂöĎúìĆęüĕð(FOFSBM*OGPSNBUJPO
ßČęĂ-îćöÿÖčúîĆÖýċÖþć4UVEFOU/BNF_______________________________________øĀĆÿðøąÝĞćêĆü4UVEFOU$PEF_____________________
õćÙüĉßć%FQBSUNFOU@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ùèą'BDVMUZ________________________________________
ßČęĂÿëćîðøąÖĂïÖćø&NQMPZFSĴT/BNF__________________________________________________________________________________
ßČęĂ-îćöÿÖčúñĎšðøąđöĉî&WBMVBUPS’s/BNF__________________________________________________________________________________
êĞćĒĀîŠÜ1PTJUJPO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ĒñîÖ%FQBSUNFOU___________________________________


ĀĆü×šĂøć÷Üćî3FQPSU5PQJD
õćþćĕì÷5IBJ________________________________________________________________________________________________________
õćþćĂĆÜÖùþ&OHMJTI___________________________________________________________________________________________________

ĀĆü×šĂðøąđöĉî*UFNT
 ÖĉêêĉÖøøöðøąÖćý "DLOPXMFEHFNFOU 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 ïìÙĆé÷ŠĂ("CTUSBDU 

ÙąĒîî



ÙąĒîî



ÙąĒîî



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ÿćøïĆâÿćøïĆâøĎðĒúąÿćøïĆâêćøćÜ 5BCMFPG$POUFOUT 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 üĆêëčðøąÿÜÙŤ 0CKFDUJWFT 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 üĉíĊÖćøýċÖþć .FUIPEPMPHZ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÙąĒîî



 ñúÖćøýċÖþć 3FTVMUs 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 üĉđÙøćąĀŤñúÖćøýċÖþć "OBMZTJT 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ÿøčðñúÖćøýċÖþć $PODMVTJPO 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ÿÖöß9|Āîšć2
Ēïïðøąđöĉîñúøć÷ÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć ÿĞćĀøĆïÿëćîðøąÖĂïÖćø 

ĀĆü×šĂðøąđöĉî*UFNT
 ×šĂđÿîĂĒîą 3FDPNNFOEBUJPO 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ÿĞćîüîÖćøđ×Ċ÷îĒúąÖćøÿČęĂÙüćöĀöć÷ -BOHVBHF6TF 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ÙüćöëĎÖêšĂÜêĆüÿąÖé 4QFMMJOH 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 øĎðĒïïĒúąÙüćöÿü÷Üćö×ĂÜøĎðđúŠö 1BUUFSO 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ 3FGFSFODFT 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 õćÙñîüÖ "QQFOEJY 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ÙąĒîî



ÙąĒîî



ÙąĒîî



ÙąĒîî



ÙąĒîî



ÙąĒîî



×šĂÙĉéđĀĘîđóĉęöđêĉö0UIFSDPNNFOUT
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________




ÿĞćĀøĆïđÝšćĀîšćìĊęÿĀÖĉÝýċÖþć$P-PQ4UBGG0OMZ

 ÙąĒîîøüö×šĂ– @@@@@@@@@@@@ÙąĒîî
 
øüö @@@@@@@@@@@@ÙąĒîî
 
ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą@@@@@@@@@@@@@@@@@@@




úÜßČęĂ&WBMVBUPSĴT4JHOBUVSF@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
êĞćĒĀîŠÜ1PTJUJPO________________________________
üĆîìĊę%BUF________________________________
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