
รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข1าเป4นลูกจ1าง  
สังกัดโครงการวิศวกรรมและการบริหารการกAอสร1าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรH มจธ. 

ตำแหนAง นักบริหารงานท่ัวไป จำนวน 1 อัตรา 
 

คุณสมบัติท่ัวไป 
1. สัญชาติไทย อายุ 20 ป3ข้ึนไปแต9ไม9เกิน 35 ป3บริบูรณC นับถึงวันท่ีสมัคร 
2. มีสุขภาพแข็งแรงไม9เปMนโรคตOองหOาม 8 โรค ดังน้ี 
- วัณโรคในระยะแพร9กระจายเช้ือ 
- โรคเทOาชOางในระยะท่ีปรากฏอาการเปMนท่ีรังเกียจแก9สังคม 
- โรคติดยาเสพติดใหOโทษ 
- โรคพิษสุราเร้ือรัง 
- ไตวายเร้ือรัง 
- สมองเส่ือม 
- โรคทางจิตเวช ในระยะท่ีปรากฏอาการเด9นชัด หรือรุนแรง และเปMนอุปสรรคต9อการปฏิบัติหนOาท่ี 
- โรคติดต9อรOายแรง หรือโรคเรื้อรัง ที่ปรากฏอาการเด9นชัดหรือรุนแรง และเปMนอุปสรรคต9อการปฏิบัติ

หนOาท่ี 
3. มีความรับผิดชอบในหนOาท่ี ขยัน ตรงต9อเวลา และซ่ือสัตยC 
4. ไม9เปMนผูOบกพร9องในศีลธรรมอันดี ไม9เปMนผูOมีหน้ีสินลOนพOนตัว 
5. ไม9เปMนผูOเคยถูกลงโทษถึงขั้นตOองใหOออก หรือไล9ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน9วยงานอื่นของรัฐ/ 

เอกชน หรือสถาบันอ่ืน 
6. ไม9เปMนผูOเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหOจำคุก เวOนแต9ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันไดO

กระทำโดยประมาท 
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนAง 
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม9จำกัดสาขาวิชา 
2. รักงานบริการ มีความกระตือรือรOนในการใหOบริการ 
3. มีทักษะดOานการส่ือสารและการประสานงาน 
4. มีมนุษยสัมพันธCดี มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี ละเอียดรอบคอบ ขยันอดทน  
5. มีทักษะการใชOงานคอมพิวเตอรCปฏิบัติงาน โปรแกรม Microsoft Office ไดOดี และโปรแกรมอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขOอง 
6. สามารถทำงานภายใตOสภาวะความกดดัน ภารกิจเร9งด9วน และทำงานร9วมกับผูOอ่ืนไดOอย9างมีประสิทธิภาพ 
7. หากมีประสบการณCในการทำงานจะไดOรับการพิจารณาเปMนพิเศษ 



หน1าท่ีและความรับผิดชอบท่ีต1องปฏิบัติ 

1. สาระสำคัญหลักของงานท่ีรับผิดชอบ   
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสนับสนุนการบริหารงานของหน9วยงาน ทำหนOาท่ีเก่ียวกับงานดOานธุรการ ดOาน
นักศึกษา รวมท้ังปฏิบัติหนOาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขOองตามท่ีไดOรับมอบหมาย 

2. หน1าท่ีความรับผิดชอบท่ีต1องปฏิบัติ  
2.1 ดOานธุรการ 

- รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจนับครุภัณฑCและวัสดุคงเหลือของโครงการฯ 
- รับผิดชอบดูแลงานประชาสัมพันธCของโครงการฯ 
- ติดต9อประสานงานกับอาจารยCผูOสอนเก่ียวกับการเรียนการสอนและเตรียมเอกสารประกอบการ 

สอนใหOแก9นักศึกษา ขOอสอบ 
- พิมพCตารางสอนอาจารยC  ตารางช้ันป3นักศึกษา ตารางสอบ จัดตารางสอนในระบบ New ACIS  
- รับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลระบบประเมินการสอนของอาจารยCของโครงการฯ 
- รับผิดชอบการจัดเตรียมหOองเรียน และหOองสอบ 
- รับผิดชอบดูแลสาธารณูปโภคของโครงการฯ และหOองเรียนช้ัน 4  อาคารเรียนรวม 5  

2.2 ดOานนักศึกษา 
- รับผิดชอบการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทของโครงการฯ 
- รับผิดชอบติดต9อประสานงานกับนักศึกษาของโครงการฯ เช9น ติดตามแบบ บ-1, บ-2, รับใบคำ

รOอง เปMนตOน 
- ติดตามขOอสอบ จัดเตรียมหOองเรียน-หOองสอบ  
- ติดตามตามคะแนนสอบและบันทึกคะแนนสอบในระบบ New ACIS เพ่ือนำเขOาประชุมภาควิชา 
- ตรวจสอบรูปเล9มวิทยานิพนธC ทำหนังสือเชิญสอบ  และอ่ืนๆ  ในการสอบวิทยานิพนธC 

2.3 งานอ่ืนๆท่ีไดOรับมอบหมาย  
   

 

  



หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัครประเภทลูกจOางมหาวิทยาลัย พรOอมติดรูปถ9ายสีหนOาตรงขนาด 1.5 น้ิว ถ9ายไม9เกิน 6 เดือน 

จำนวน 1 รูป 
2. สำเนาบัตรประชาชน 
3. สำเนาทะเบียนบOาน 
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณC จำนวน 1 ฉบับ 
5. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หรือ สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
6. สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช9น หนังสือรับรองการผ9านงาน สำเนาใบเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถOามี) 
7. ใบรับรองแพทยC 
8. ผูOสมัครจะตOองรับรองสำเนาถูกตOองเอกสารฉบับสำเนาทุกฉบับ 

 
วิธีการสมัคร 
ส9งไฟลCสแกนใบสมัครพรOอมเอกสารหลักฐานการสมัครมายังอีเมล : jittaret.dam@mail.kmutt.ac.th โดย
ระบุหัวขOอเร่ือง “สมัครงานโครงการ CM นักบริหารงานท่ัวไป ” 
 
กำหนดการรับสมัคร 
รับสมัครตั้งแต9บัดนี้ จนถึงวันศุกรCที่ 19 สิงหาคม 2565  โครงการฯ จะแจOงผลและติดต9อกลับเพื่อเรียกสอบ
สัมภาษณCเปMนรายบุคคลภายในวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2565 ขOอมูลเพ่ิมเติม 095-5416265 (คุณจิตเรศ)  
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�ºÉ°�ÎµÂ®�n�............................................... 

¦µ¥¨³Á°¸¥�nª��́ª 
�ºÉ° – �»¨ £µ¬µÅ�¥....................................................................................................................... 

£µ¬µ°´��§¬................................................................................................................... 

1.5 �·Êª 
¦¼��nµ¥��µ� 

́��µ�·.............................Á�ºÊ°�µ�·.............................«µ�µ..............................nª�¼�.............................. 
�ÊÎµ®�´�.............................�¦»p�Á¨º°�...................Á¡«.......................�µ��¸ÉÁ�·�............................................ 
ª́�Á�º°��eÁ�·�……………………………………………...�{��»�´�°µ¥».............................................................. 
£¼¤·¨ÎµÁ�µÁ�·¤……………………………………………………………………………………………………….. 
�{��»�´�°¥¼n�¸É……………………………………………………………………….…………………...…………….. 
..................................................................................Ã�¦«́¡�r…………………Ã�¦«́¡�r¤º°�º°……............... 
�´�¦�¦³�µ��Á¨��¸É..............................................°°�Ä®o  �  �¸Éªnµ�µ¦Á��………………............................... 
��³�¸Ê°¥¼n�oµ�      nª��́ª  Á�nµ      ®°¡´�              �µ�·    �´��·�µ¤µ¦�µ 
�·�µ      �ºÉ° – �»¨.....................................................́��µ�·................................°µ�¸¡……..…………….. 
¤µ¦�µ  �ºÉ° – �»¨......................................................́��µ�·................................°µ�¸¡…………...……….. 
�¦�̧�»�Á�·�Ã�¦�Â�o��¸É°¥¼n  �ºÉ° – �»¨.........................................................Á�̧É¥ª�o°�Á�}�……....................... 
°¥¼n�¸É…………………………………………………………………………...…………………...…………………. 
.............................................................................Ã�¦«́¡�r…………..………...Ã�¦«́¡�r¤º°�º°……………… 

Á¦¸¥�ÎµÁ¦È�ª·�µ¦´�¬µ�·�Â���e�¸É.....................Å�o¥«....................................Á¤ºÉ°  ¡.«. ..................... 
¦´�¦µ��µ¦�®µ¦Â öª  Á¤ºÉ°  ¡.«. .....................¥«�¦´Ê�»��oµ¥...........................................�¦³�Îµ�µ¦ 
Å�o¦´��µ¦¥�Áªo� 
°ºÉ�Ç  �º° …………………………….............. 

�µ�£µ¡�µ¦¤¦ 
Ã�            ®¤́Ê� ¤¦Â¨oª 
¤nµ¥            Â¥���́°¥¼n ®¥nµ¦oµ�         �Îµ�ª��»�¦...........................�� 

�¼n¤¦ �ºÉ° – �»¨Á�·¤……………………………………………………………..….…..́��µ�·……………..….
°µ�¸¡………..……………………...�µ��¸É�Îµ�µ�……………………………………………...………………… 
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¤®µª·�¥µ¨¥́Á��Ã�Ã¨¥̧¡¦³�°¤Á� öµ���»¦̧

Ä�¤´�¦¨¼��oµ���́��́£µ�ª·�µª·«ª�¦¦¤Ã¥�µ���³ª·«ª�¦¦¤«µ�¦r

¦µ¥¨³Á°¸¥�nª��́ª 

��́�¦·®µ¦�µ��´ ÉªÅ�
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�¦³ª´�·�µ¦«¹�¬µ (Ä®oÁ¦¸¥�¨Îµ�´��µ�ª»�·¼�Å�ª»�·�ÉÎµ) 
 

¦³�́��µ¦«¹�¬µ �ºÉ°ª»�·�µ¦«¹�¬µ µ�µ/ª·�µÁ°��̧É
�� 

�µ�´��µ¦«¹�¬µ�¸É�� ��Á¤ºÉ°  
¡.«. 

Á�¦�
Á�¨¸É¥ 

……………….. …………………... ………………… …………………………………… …………… ……….. 
……………….. …………………... ………………… …………………………………… …………… ……….. 
……………….. …………………... ………………… …………………………………… …………… ……….. 
……………….. …………………... ………………… …………………………………… …………… ……….. 
……………….. …………………... ………………… …………………………………… …………… ……….. 
……………….. …………………... ………………… …………………………………… …………… ……….. 
……………….. …………………... ………………… …………………………………… …………… ……….. 

 
 

�µ¦°�¦¤  �¼�µ�   f��µ�  
 

�e  ¡.«. �ºÉ°®¨´�¼�¦ �ºÉ°�µ�́�Â¨³�¸É°¥¼n ¦³¥³Áª¨µ 
    
    
    
    
    
    

 
�µ�°�·Á¦�Â¨³�·��¦¦¤¡·Á«¬ 
 
�µ�°�·Á¦�Â¨³�·��¦¦¤

¡·Á«¬ 
�¸¯µ �µ¦Á�}�¤µ�·�¤µ�¤®¦º°Ã¤¦ �ÎµÂ®�n�®�oµ�¸É 

     ¤´¥Á�}���́Á¦¸¥� ………………... ……………………………………………….. ……………………... 
     °¥¼nª·�¥µ¨´¥ ………………... ……………………………………………….. ……………………... 
     °¥¼n¤®µª·�¥µ¨´¥ ………………... ……………………………………………….. ……………………... 
     �{��»�´� ………………... ……………………………………………….. ……………………... 

 
�ªµ¤¦¼o  �ªµ¤µ¤µ¦�  ®¦º°�ªµ¤�Îµ�µ�¡·Á«¬ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………….……………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………… 
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�¦³ª´�·�µ¦�Îµ�µ� 

¦³¥³Áª¨µ�µ¦�Îµ�µ� �ºÉ°�µ��̧É�Îµ�µ�Â¨³�¸É°¥¼n �ÎµÂ®�n�®�oµ�¸É Á�·�Á�º°��¦´Ê�»��oµ¥ µÁ®�»�¸É°°� 

�µ� �¹� 
………… …………. …………………………… ……………… ……………… … ……………… 
………… …………. …………………………… ……………… ……………… … ……………… 
………… …………. …………………………… ……………… ……………… … ……………… 
………… …………. …………………………… ……………… ……………… … ……………… 
………… …………. …………………………… ……………… ……………… … ……………… 
………… …………. …………………………… ……………… ……………… … ……………… 

�nµ�Á�¥¤´�¦Á�oµ¦nª¤�Îµ�µ�Ä�¤®µª·�¥µ¨´¥Á��Ã�Ã¨¥¸¡¦³�°¤Á�¨oµ���»¦ ̧ ®¦º°Å¤n 
Å¤nÁ�¥ 

   Á�¥ 

�oµÁ�¥¤´�¦�¦´Ê��¸ÊÁ�}��¦´Ê��¸É……………..…Â¨³Á�¥¤´�¦Ä��ÎµÂ®�n�Â¨³®�nª¥�µ�Ä� 
�ÎµÂ®�n�…………………………..………………..…®�nª¥�µ�………………………………..….……. 
�ÎµÂ®�n�…………………………..…………………..®�nª¥�µ�………………………….………...…… 
�ÎµÂ®�n�…………………………..………………..…®�nª¥�µ�………………………….……...……… 
�ÎµÂ®�n�…………………………..……………………..®�nª¥�µ�………………………….………...… 

�oµ�nµ�Å�o¦´��µ¦�´�Á º̈°�Á�oµ¤µ�Îµ�µ�Ä�¤®µ¨´¥Á��Ã�Ã¨¥¸¡¦³�°¤Á�¨oµ���»¦ ̧ �ªµ¤¡¦o°¤Ä��µ¦�Îµ�µ� 
¡¦o°¤�¸É�³¤µ�¦¦�»Á�}�¨¼��oµ��°�¤®µª·�¥µ΅¥Å�o�´�� ̧
¤¸�o°�¼�¡´��o°��Îµ�µ��¸ÉÁ�·¤���¹�ª́��¸É……………Á�º°�……..………....¡.«………………... 
°ºÉ�Ç  (Ã�¦�¦³�»)…………………………………………………………….…………………… 

�nµ��¦µ��nµª�µ¦¦´�¤´�¦�µ��µ�Â®¨n�Ä� 
�¦³�µ«�°�¤®µª·�¥µ¨´¥² www.kmutt.ac.th 
®�´�º°¡·¤¡r  (Ã�¦�¦³�»)………… Internet (Ã�¦�¦³�»)……….................. 
Á¡ºÉ°�Â�³�Îµ °ºÉ�Ç  (Ã�¦�¦³�»)……………………… 
�»�¨µ�¦Ä�¤®µª·�¥µ¨´¥² 
�»�¨µ�¦£µ¥�°�¤®µª·�¥µ¨´¥²  (Ã�¦�¦³�»)………………………………………………...... 

“�µ¦�¨°¤Â�¨�Á°�µ¦ Á�}��ªµ¤�·��µ¤��®¤µ¥” 
      �°¦´�¦°�ªnµ�o°�ªµ¤�oµ��o�Á�}��ªµ¤�¦·��»��¦³�µ¦ 

   ¨��ºÉ°……………………………...........……….�¼o¤́�¦ 
         (………………………………….………...) 
   ª́��¸É¥ºÉ�Ä�¤´�¦…………………...……………... 
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�Îµ�̧ÊÂ��Â¨³�µ¦�¦ª�°�Á°�µ¦�µ¦¤�́¦

1.Ä®o�¦°��o°�ªµ¤¨�Ä��n°��»��o° �o°Ä��¸ÉÅ¤n¤¸�o°�ªµ¤�̧É�³Á�·¤ Ä®o�ÎµÁ�¦ºÉ°�®¤µ¥ – Ä��n°�ªnµ��́�� n̈µª�oª¥
2.Ä®o�¦°��o°�ªµ¤�̧É�´�Á�� �¼��o°� Â¨³Á�}��¦·�
3.¡¦o°¤Ä�¤́�¦�¸Ê Å�on�®¨´��µ��n°Å��̧Ê¤µ�oª¥ (Ä®o�ÎµÁ�¦ºÉ°�®¤µ¥�¼�®�oµ®¤µ¥Á¨��oµ�¨nµ��̧Ê

1.�ªµ¤Á®È��°�Á�oµ®�oµ�¸É�¼o¦´�¤́�¦
¦´�¤´�¦ 
Å¤n¦´�¤´�¦  

Á�ºÉ°��µ�…………………………………………………………………………………………….. 
¦´�¤´�¦Ã�¥¤Á̧�ºÉ°�Å�  (ª»�·�µ¦«¹�¬µ¥´�Å¤nÅ�o¦³�»ª́��¸É���µ¦«¹�¬µ �oµÅ¤nÅ�o�ÎµÄ�ª»�·�¸É¤�¼¦�r  

        Ä®o¤µÄ®oÁ�oµ®�oµ�¸É�n°�ª́��d�¦´�¤´�¦  �³�¦³�µ«¦µ¥�ºÉ°Á�}��¼oÅ¤n¤̧·��·°�) 

�� Ä�¤�́¦�¦³Á£�¨¼��oµ�¤®µª·�¥µ¨¥́�¡¦o°¤�·�¦¼��nµ¥®̧�oµ�¦���µ�������·Êª��Îµ�ª����¦¼�

�� ÎµÁ�µ��́¦�¦³�µ��

�� ÎµÁ�µ�³Á�¥̧��oµ�

�� ÎµÁ�µÄ�Â���¨�µ¦«¹�¬µ���́¤�¼¦�r��Îµ�ª�������́

�� ÎµÁ�µ®¨�́�µ�Â��ª»�·�µ¦«¹�¬µ�®¦º°�ÎµÁ�µ®��́º°¦�́¦°��»�ª»�·

�� ÎµÁ�µ®¨�́�µ�°ºÉ��Ç�Á�n��®��́º°¦�́¦°��µ¦�nµ��µ��ÎµÁ�µÄ�Á�¨¸É¥��ºÉ°�y��»¨���oµ¤�̧

�� Ä�¦�́¦°�Â¡�¥r

�� �¼o¤�́¦�³�o°��o°�¦�́¦°�ÎµÁ�µ�¼��o°�Á°�µ¦���́ÎµÁ�µ�»����́

�� °ºÉ��Ç��¦³�°��µ¦¤�́¦�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������Â��°��µ¤�o°¤¼¨»�£µ¡�°��¼o¤´�¦�µ��µ¤�¦·� 

 
1. �nµ�Á�¥Á�}��®¦º°�¦µ�ªnµÁ�}��®¦º°Á�¥Å�o¦´��ÎµÂ�³�Îµ�Â¨³/®¦º°�µ¦¦´�¬µÃ¦�

�n°Å��¸Ê®¦º°Å¤nÃ¦�Á�¸É¥ª�´���µ�®¼��¤¼��®¦º°�°, ª·�Áª¸¥�«¦¸¬³�n°¥�Ç�Á�}�¨¤�
Ã¦�¨¤�oµ®¤¼�(¨¤�´�)  °´¤¡µ�,Â���µ°n°�Â¦�, Ã¦��·�, Ã¦��µ�¤°�®¦º°
¦³���¦³µ�, �oª�Á�}�Á¨º°�, ª´�Ã¦�, Ã¦�®º��®°�, Ã¦��°�°´�Á��®¦º°
Ã¦�Å�Ã¦�®�¹É�Á�¸É¥ª�´��°�®¦º°¦³��®µ¥Ä�, °µ�µ¦Á�È�®�oµ°�, �ªµ¤�´�
Ã¨®·�¼�, ¡¦µ¥¥ÊÎµ, Ã¦�Á¨º°�, Áo�Á¨º°�®¦º°Ã¦�®´ªÄ�, °µ®µ¦Å¤n¥n°¥�n°¥�Ç�
(�o°�°º�), Â�¨Ä��¦³Á¡µ³°µ®µ¦®¦º°¨ÎµÅo, ÅoÁ¨ºÉ°�, ¦·�¸�ª��ªµ¦�®¦º°Ã¦�
Ä��Ç�Á�¸É¥ª�´��´�, �»��ÊÎµ�¸, �¦³Á¡µ³°µ®µ¦®¦º°¨ÎµÅo, �o°�¤µ��(¤¸�ÊÎµÄ��n°�
�o°�), Ã¦�Ä��n°��o°�, Ã¦�Å�, �·Éª, �µ¤Ã¦�, ®¦º°Ã¦�Ä��Ç�Á�¸É¥ª�´�°ª´¥ª³
º�¡´��»r�®¦º°¦³���´��nµ¥�{µª³, Ã¦�Á�µ®ªµ�, �°¡°��®¦º°Ã¦�Á�¸É¥ª�´�
�n°¤Å¦o�n°, Ã¦�¤³Á¦È�, Á�ºÊ°�°���»n¤Á�ºÊ°®¦º°°ª´¥ª³Ä��Ç �¸É�°��¹Ê��®¦º°Ã��¹Ê�
�·����·, Å�oÁ¦ºÊ°¦´�, Å�o¦¼¤µ�·�, �o°°´�Á�,Ã¦�Á�pµ�r�®¦º°Ã¦�Ä��Ç�Á�¸É¥ª�´�
�¦³�¼�´�®¨´�, �¦³�¼��o°�n°�®¦º°�¨oµ¤Á�ºÊ°, ¤¸�ªµ¤��¡¦n°��®¦º°¡·�µ¦�µ�
¦nµ��µ¥ 

       Á�¥������ 
¦³�»Ã¦�hhhh��hhhhhh�h 
hhhhhhhhhh.hhhhh� 
¦´�¬µ�¸ÉÃ¦�¡¥µ�µ¨hh���hh���h 
hhhhhhhhhhhh�hhh� 
    
�������Å¤nÁ�¥��              ��µ��Ç��¦´Ê�� 
 

2. Ä�¦³®ªnµ��5 �e�¸É�nµ�¤µ��nµ�Á�¥Å�o¦´� 
�. ��µ¦�¦ª�»�£µ¡��µ¦�¦ª�Á¡ºÉ°ª·�·��´¥Ã¦��Á�n��µ¦Á°È��Á¦¥r��µ¦�¦ª�®´ªÄ�

�oª¥Á�¦ºÉ°�Å¢¢jµ�®¦º°�µ¦�¦ª�Á¨º°��®¦º°�µ¦�¦ª��oª¥Á�¦ºÉ°�¤º°¡·Á«¬°ºÉ��Ç�
®¦º°Å¤n� 

�. �µ¦�µ�Á�È��Á�È��iª¥��µ¦�nµ�´���µ¦�¦¹�¬µÂ¡�¥r��µ¦Â�³�Îµ�µ��µ¦Â¡�¥r
Á�¸É¥ª�´�»�£µ¡��µ¦¦´�¬µ¡¥µ�µ¨�¸É¤·Å�o¦³�»Åªo�oµ��o� 

      Á�¥�����������            Å¤nÁ�¥ 
�¦ª�Á¡ºÉ°ª·�·��´¥Ã¦�
�������������������������������������������������������� 
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3. 3  3. �·�µ�¤µ¦�µ��¼n¤¦�®¦º°¡¸É�o°��°��nµ��Á�¥Á�}�Ã¦�Á�µ®ªµ�, Ã¦��·�, Ã¦�
Å�, Ã¦�®´ªÄ�, �ªµ¤�´�Ã¨®·�¼�, Ã¦�Á¨º°�, ª´�Ã¦�, Ã¦�Á°�r®¦º°Å¤n 

      Á�¥                          Å¤nÁ�¥ 
Ã¦�������������������������������������������������� 

4. �nµ�Á�¥Á¡¥µ®¦º°µ¦Á¡�·�Ä��Ç�®¦º°�ºÉ¤»¦µ®¦º°·É�¤¹�Á¤µÁ�}��¦³�Îµ�®¦º°
Á�¥Å�o¦´��µ¦¦´�¬µÁ�¸É¥ª�´��¡·¬»¦µÁ¦ºÊ°�¦´��®¦º°¥µÁ¡�·��oµ�®¦º°Å¤n 

      Á�¥�����������               Å¤nÁ�¥ 

5. �nµ�Á�¥¼��»®¦¸É®¦º°Å¤n��oµÁ�¥�¼��µ�...........�e��{��»�´��nµ�¼��»®¦¸É®¦º°Å¤n�
�¦³¤µ�ª´�¨³.......¤ª����������nµ�¼�¥µ��·�°ºÉ�®¦º°Å¤n 

      Á�¥��������               ���Å¤nÁ�¥ 

6. �nµ�Á�¥¤¸°µ�µ¦�·����·�¸ÉÁ�oµ�¤��n°��¨°��¤�¨¼��¦´�Å�n��n°¦´�Å�n�®¦º°Á�¥
Â�o��»�¦�®¦º°��¨°��»�¦¥µ�®¦º°¤¸°µ�µ¦Â�¦��o°�Ä��µ¦�´Ê��¦¦£r�
®¦º°�µ¦�¨°�®¦º°Å¤n 
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