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คำนำ 

  ข้อมูลสถิติด้านการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2563 ที่นำเสนอใน

เอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ได้สำรวจและจัดเก็บ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สำหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

และอาชีวศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 สำหรับระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ ได้จำแนกเป็นข้อมูล

พ้ืนฐานทางการศึกษาของการศึกษาทุกระดับและทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำหรับ

การนำเสนอข้อมูลสถิติได้นำเสนอผ่านตารางและในลักษณะแผนภูมิเปรียบเทียบ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มและประเภทข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจและ   

การบริหารจัดการในภารกิจต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารการศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจภายในองค์กร

ทั้งภาครัฐและเอกชน จักได้มีโอกาสรับทราบถึงความสำเร็จด้านหนึ่งของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

  ในการรวบรวมข้อมูลสถิติด้านการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2563  

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 

จากหน่วยงานภายในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานจำนวน 19 แห่ง จึงหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารทางสถิติการศึกษาฉบับนี้จะมีประโยชน์กับทุกส่วนราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ทุกระดับ และขอขอบคุณหากท่านจะมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวม

และนำเสนอข้อมูลและสถิติด้านการศึกษาต่อ ๆ ไปให้มีคุณค่าเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
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ประวัติสถาบนับัณฑิตพฒันศิลป ์

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีอำนาจหน้าที่

ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ของสถาบัน มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.  2550 

ว่า “ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ คีตศิลป์

และช่างศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ทำการสอน ทำการแสดง 

ทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุง และเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น” 

  นาม “บัณฑิตพัฒนศิลป์” เป็นนามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           

องค์อุปถัมภ์มรดกวัฒนธรรมไทย โปรดเกล้าฯพระราชทาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป์ เดิมเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากรกระทรวงศึกษาธิการได้รับการสถาปนาขึ้นตาม

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.  2541 โดยมีบทบาท

หน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทยและสากล     

การดำเนินการจัดตั้ งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน 2541 มีการประกาศใช้

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541 ในราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที่ 115 ตอนที่ 79 หน้า 13 - 23 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2541 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำเนินการสอนครั้งแรกใน 3 คณะวิชา คือ คณะศิลปวิจิตร    

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2542 เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)     

2 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง (ปนส.) จากวิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่ง

และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรศิลปกรรมวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) จากวิทยาลัยช่างศิลปทุกแห่ง 

  ในการศึกษา 2547 ได้ขยายการผลิตบัณฑิต โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ใน

คณะศิลปวิจิตรและคณะศิลปนาฏดุริยางค์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ในคณะศิลปศึกษาและเปิด

เครือข่ายห้องเรียนคณะศิลปศึกษา ในวิทยาลัยนาฏศิลปภูมิภาค 

  ปีการศึกษา 2548 ได้ขยายการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) คณะศิลปวิจิตร     

ในห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

  ปีการศึกษา 2550 ได้ขยายการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ใน

ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
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  ปีการศึกษา 2553 ได้ขยายการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา ในห้องเรียน

เครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลป และขยายการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชานาฏศิลปไทย และสาขาวิชา    

ดุริยางคศิลป์ไทย 

  ปีการศึกษา 2554 ได้ขยายการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตรในห้องเรียน

เครือข่ายวิทยาลัยช่างศิลป 

  ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการ

ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 124       

ตอนที่ 32 วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ส่งผลให้สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์เป็นนิติบุคคลที่สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และ

ระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรีประกอบด้วย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต โดย

มีการจัดการเรียนการสอนใน 3 คณะวิชา วิทยาลัยนาฏศิลปทั้ง 12 แห่ง  และวิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 3 แห่ง  

สำหรับหลักสูตรที่ต่ำกว่าปริญญาตรี ประกอบด้วย หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ระดับมั ธยมศึกษาตอนต้น 

หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยนาฏศิลปทั้ง 

12 แห่ง หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูงมีการจัดการเรียนการสอนใน

วิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 3 แห่ง โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาให้สามารถเพ่ิม

ศักยภาพของผู้เรียนที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ตามกฎกระทรวง

จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551 

ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้ 

1.   สำนักงานอธิการบดี 11.  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
2. คณะศิลปวิจิตร 12.  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 13.  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

4. คณะศิลปศึกษา 14.  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
5. วิทยาลัยนาฏศิลป 15.  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 16.  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 17.  วิทยาลัยช่างศิลป 
8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 18.  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 19.  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
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แหล่งที่มาของข้อมูล 

1. สำนักงานอธิการบดี กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย  
เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

โทรศัพท์ 0-2482-2176-78 ต่อ 341 โทรสาร 02-482-2173 เว็บไซต์ : www.bpi.ac.th 

2. คณะศิลปวิจิตร  
เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

โทรศัพท์ 0-2326-9021 โทรสาร 02-482-2188 เว็บไซต์ : http://ffa.bpi.ac.th 

3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทรศัพท์ 0-2224-4704 ต่อ 606 โทรสาร 02-225-0197 เว็บไซต์ : http://fda.bpi.ac.th 

4. คณะศิลปศึกษา 
เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

โทรศัพท์ 0-2482-2176-78 ต่อ 341 โทรสาร 02-482-2173 เว็บไซต์ : http://fed.bpi.ac.th 

5. วิทยาลัยนาฏศิลป  
เลขที่ 119/10 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

โทรศัพท์ 0-2482-2170 โทรสาร 02-482-1313 เว็บไซต์ : http://cda.bpi.ac.th 

6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
เลขที่ 1 ถนนสุรวงศ์ ซอย 2 ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

โทรศัพท์ 0-5327-1596, 0-5328-3561-2 โทรสาร 0-5328-3560 เว็บไซต์ : http://cdacm.bpi.ac.th 

7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

โทรศัพท์ 0-7544-6156 โทรสาร 0-7544-6154 เว็บไซต์ : http://cdans.bpi.ac.th 

8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
เลขที่ 28 ถนนอยุธยา-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 

โทรศัพท์ 0-3561-1548 โทรสาร 0-3562-0108 เว็บไซต์ : http://cdaat.bpi.ac.th 

9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
เลขที่ 25 ถนนกองพลสิบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 54000 

โทรศัพท์ 0-4351-1244 โทรสาร 0-4351-1244เว็บไซต์ : http://cdare.bpi.ac.th 

10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
เลขที่ 2/37 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 

โทรศัพท์ 0-5561-1820 โทรสาร 0-5561-3508 เว็บไซต์ : http://cdask.bpi.ac.th 
 

http://www.bpi.ac.th/
http://ffa.bpi.ac.th/
http://fda.bpi.ac.th/
http://fed.bpi.ac.th/
http://cda.bpi.ac.th/
http://cdacm.bpi.ac.th/
http://cdans.bpi.ac.th/
http://cdaat.bpi.ac.th/
http://cdare.bpi.ac.th/
http://cdask.bpi.ac.th/
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แหล่งที่มาของข้อมูล (ต่อ) 

11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ์
เลขที่ 13 ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 

โทรศัพท์ 0-4381-1317 โทรสาร 0-4382-1389 เว็บไซต์ : http://cdaks.bpi.ac.th 

12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
ถนนรามเดโช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 

โทรศัพท์ 0-3641-2150 โทรสาร 0-3641-2447 เว็บไซต์ : http://cdalb.bpi.ac.th 

13. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
ถนนชวนะอุทิศ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 

โทรศัพท์ 0-3931-3214 โทรสาร 0-3931-3214 เว็บไซต์ : http://cdacb.bpi.ac.th 

14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
เลขที่ 150 หมู่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 

โทรศัพท์ 0-7461-1960 โทรสาร 0-7461-1960 เว็บไซต์ : http://cdapt.bpi.ac.th 

15. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

โทรศัพท์ 0-3553-5247 โทรสาร 0-3553-5248 เว็บไซต์ : http://cdasp.bpi.ac.th 

16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 90280 

โทรศัพท์ 0-4446-5152 ต่อ 103 โทรสาร 0-4446-5153 เว็บไซต์ : http://cdanr.bpi.ac.th 

17. วิทยาลัยช่างศิลป 
เลขที่ 60 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพฯ 10520 

โทรศัพท์ 0-2326-4002-4 โทรสาร 0-2326-4013 เว็บไซต์ : http://cfa.bpi.ac.th 

18. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
เลขที่ 16 หมู่ 4  ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

โทรศัพท์ 0-3555-5370 โทรสาร 0-3555-5370 ต่อ 808 เว็บไซต์ : http://cfasp.bpi.ac.th 

19. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
เลขที่ 200 หมู่ 2 ถนนนคร-นพพิตำ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 

โทรศัพท์ 0-7539-4355 โทรสาร 0-7539-4356 เว็บไซต์ : http://cfans.bpi.ac.th 

 
 

******************************** 
 

http://cdaks.bpi.ac.th/
http://cdalb.bpi.ac.th/
http://cdacb.bpi.ac.th/
http://cdapt.bpi.ac.th/
http://cdasp.bpi.ac.th/
http://cdanr.bpi.ac.th/
http://cfa.bpi.ac.th/
http://cfasp.bpi.ac.th/
http://cfans.bpi.ac.th/
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สรุปสถติิการศึกษา 2563 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
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สรุปสถิติการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2563 

1. หลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ ้น 44 หลักสูตร       

โดยจำแนกเป็นระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง ระดับปริญญาตรี  

ร ะ ด ั บ ป ร ะ ก า ศ น ี ย บ ั ต ร บ ั ณ ฑ ิ ต  ร ะ ด ั บ ป ร ิ ญ ญ า โ ท  แ ล ะ ร ะ ด ั บ ป ร ิ ญ ญ า เ อ ก 

โดยสามารถจำแนกแยกตามสถานศึกษาภายในหน่วยงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 

ระดับปริญญาเอก 
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา หน่วยงานที่เปิดสอน 
1. หลักสูตรศิลปดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ พ.ศ. 2562 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และ 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
2. หลักสูตรศิลปดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ พ.ศ. 2562 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และ 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
ระดับปริญญาโท 
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา หน่วยงานที่เปิดสอน 
1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และ 
โครงการบัณฑิตศึกษา 

2. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และ 
โครงการบัณฑิตศึกษา 

3. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2560 คณะศิลปวิจิตร และ 
โครงการบัณฑิตศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา หน่วยงานที่เปิดสอน 
1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. 2561 คณะศิลปศึกษา และ 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา หน่วยงานที่เปิดสอน 
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี)           
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (13 หลักสูตร) 

คณะศิลปศึกษา และ 
วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง  

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)             
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (13 หลักสูตร) 

คณะศิลปศึกษา และ 
วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง 

ระดับปริญญาตรี (ต่อ)   
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา หน่วยงานที่เปิดสอน 
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
    (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

คณะศิลปศึกษา และ 
วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง 

4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  
    (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

คณะศิลปศึกษา และ 
วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง 

5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ 
    สากลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

คณะศิลปศึกษา และ 
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

6. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 

7. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 

8. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดง 
    พ้ืนบ้าน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
และวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

9.   หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2560 คณะศิลปวิจิตร 
10. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน  
      พ.ศ. 2560 

คณะศิลปวิจิตร 

11. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง)  
      พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยช่างศิลป 

12. หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)  
      พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา หน่วยงานที่เปิดสอน 
1. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ศ. ปวส.) 
 
 

วิทยาลัยช่างศิลป 
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
และวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา หน่วยงานที่เปิดสอน 
1. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป ์ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง 
2. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
    (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)  
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา หน่วยงานที่เปิดสอน 
3. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง 
4. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) วิทยาลัยช่างศิลป 

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  
และวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

 

2. นักเรียน นักศึกษาใหม่ 

ปีการศึกษา 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีนักเรียนและนักศึกษาเข้าใหม่รวมทั้งสิ้น 

จำนวน 3,589 คน จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  1,056 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.42 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จำนวน  1,457 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.60 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน      67 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.87 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน    894 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.91 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน      51 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.42 

นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน      38 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.06 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน      26 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.72 

แผนภูมิที่ 1 จำนวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น , 
1056, 29.42%

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ , 1457, 40.60%

ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง , 67, 1.87%

ระดับปริญญาตรี, 894, 
24.91%

ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต, 51, 1.42%

ระดับปริญญาโท, 38, 1.06%
ระดับปริญญาเอก, 26, 

0.72%
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3. นักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้น 

ปีการศึกษา 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีนักเรียนและนักศึกษารวมทั้งสิ้น จำนวน 10,983 คน 

จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  2,918 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.57 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน    966 คน  คิดเป็นร้อยละ  8.80 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จำนวน  2,843 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.89 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน    112 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.02 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน  3,722 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.89 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน    162 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.48 

นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน     209 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.90 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน      51 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.46 

แผนภูมิที่ 2 จำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้น ประจำปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น , 
2918, 26.57%

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
, 966, 8.80%

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ , 2843, 25.89%

ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง , 112, 1.02%

ระดับปริญญาตรี, 3722, 
33.89%

ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต, 162, 1.48%

ระดับปริญญาโท, 209, 1.90%

ระดับปริญญาเอก, 51, 0.46%
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4. ผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีนักเรียนและนักศึกษาสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น  

จำนวน 2,585 คน จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน    919 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.55 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน    794 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.72 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จำนวน    147 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.69 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน     26 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.01 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน    630 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.37 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน     53 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.05 

นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน     16 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.62 

แผนภูมิที่ 3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น , 
919, 35.55%

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, 794, 30.72%

ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ , 147, 5.69%

ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง , 26, 

1.01%

ระดับปริญญาตรี, 630, 
24.37%

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต, 
53, 2.05%

ระดับปริญญาโท, 16, 0.62%
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5. นักเรียน นักศึกษาออกระหว่างเรียน 

ปีการศึกษา 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มนีักเรียนและนักศึกษาที่ออกระหว่างเรียน จำนวน 720 คน 

จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน    189 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.31 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน     82 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.17 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จำนวน    240 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.28 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน       9 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.35 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน    187 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.23 

นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน      13 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.81 

แผนภูมิที่ 4 จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่ออกระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น , 
189, 26.25%

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
, 82, 11.39%

ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ , 240, 33.33%

ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง , 9, 

1.25%

ระดับปริญญาตรี, 187, 
25.97%

ระดับปริญญาโท, 13, 1.81%
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6. บุคลากร 

ปีการศึกษา 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มบีุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 1,269 คน 

จำแนกตามประเภทบุคลากร ดังนี้ 

ข้าราชการคร ู จำนวน    703 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.40 

อาจารย์/ครูพิเศษ จำนวน    218 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.18 

บุคลากรทางการศึกษา จำนวน    109 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.59 

พนักงานราชการ  จำนวน    148 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.66 

ลูกจ้างประจำ  จำนวน      44 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.47 

ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน      47 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.70 

แผนภูมิที่ 6 จำนวนบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามประเภทบุคลากร 

 

ข้าราชการครู, 703, 55%

อาจารย์/ครูพิเศษ, 218, 17%

บุคลากรทางการศึกษา,
109, 9%

พนักงานราชการ, 
148, 12%

ลูกจ้างประจ า, 44, 3% ลูกจ้างช่ัวคราว, 47, 4%
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ภาคผนวก 



Vi.f'I. l!:lcrcr<I::

'!JeJ<I::l'U1::LuClu;l

"'!JeJlJa~'U~l'U"Vll.JlClfI11lJ11'!Jt)l.Ja~~lLiilJfl1'i~~LnUYlflUfl11iitfl~n L~EJ'i1U'i1l.J'!JEll.Ja
\J 411 \I " "

L~EJ1ti'u41m'U~m~}1um~E1'UUfl~fl~l f11f1W1"il11eJUfla1fl1 LLa~'!JeJlJa~lJ~L~EJ1'!JEl'l
'U ~ \J

"'!JeJlJClLuVll::n"il"VllJ1E1f111lJ'h'!JeJlJa~"'1lJ11'1!fl11WlhtJ'Il'U ua::am'U~fl~l~~Lnu
V v

1JI1l.JlJLtJU1t1fI11lJ,)lLU'UL~'1vi1'UVI~eJIJl1lJfl11l.J,)1LtJlJ'tIt)'1~lJ~

"a1141'ULYlf'l"VllJ1C1f111l.Jil'!JeJlJCl~()~ ua~'lil1al1~~1'Ufl1)m1"il41eJULLCl::t11::l.J1ae.Jav

~1tJ1fifl11~1'1j 1lJ11"il~1~~~v111lJ~t1uuul~ ,

"1~&'Im m~l 'UflCll 'I" Vim tlfl11lJ-l1 vl1La'tlVl1eJvl1ti'fl~'lVifi ru:: fl'l'llJ m 'lU~Vll'l'!JeJlJa.. "
&'11'l&'llJLV1f'1~llJfl1'l~fl~1 nlV1'U~LLV1'U'!JeJlJClv

"~~~ LnU'!JeJlJCl" VllJ1EJfl1llJ11UflfI am~-rUfl1'l LL~'1~'1V11Ell.JeJUVllJlEJt ~-r\J~~'I!eJUtlJfl1'lv v ,

~~Lnu 11U11lJ1JI'l1"il&'leJUt1'l::lJ1ae.JClLLCl~11EJ'I1'U'!JtllJa~'U~1'UVl1a'!Jt)l.JaLUYn::n"il"... "
"L,j'1V1U1~"VllJ1t1f111l.J':h'4f1f1am~~\Jfl1'lLL~'1~'1V11eJ1~~UlJtl\JVll.J1Clt ~tl~U~VlUl~

" flW~fl)'llJfl1'l" VllJ1EJfl11lJi1 flru~m1lJfl1'iU~Vll'l'!Jtll.JCl411'lalJLYlf'l~l'Ufl1'lPifl~l
"

"''H11lJPifl~l'' VllJ1C1f111l.J11L'l'lL'iEJ'U1Yltl1~EJ&'IC'l1U'UlJVll1V1EJ1~eJVl1m'rnlJ~n~1

~L~tlfl~tltlVl'1~lJ~ijVlUl~Vl1tlij1IJ1mh~a'lfl1'Ufl11~~fl1'l~fl~1,

~l'Ufl1'l~fl~l Vl.f'I.l!lctbo"

'!Jt)l!?' 1::LUClUmmiu'I~u~'1U~1'UO(;}"il1fl1'Utl1~fl1f'1LUlJ~'U1U

'!Jvm 1~Clmam::LuClum::Yl11'1~m~n~fl11':h~1tJfl1'iU~Vl1'l'!JeJl.Ja411)a'ULYlf'l~llJfl11~fl~n
"

L~CI~LU'UflTH'lJm1u-rUU1'11~LUClUm~Yl11'1~fl~15fl1'l'h~1tJflWU~Vll'l,jeJlJa41TH1'ULYlf'l, v

~l'Ufl1'l~fl~l Vi.f'I.l!:lcrcr<I::LYieJ1~fl1'lU~Vl1'lLLa~fl1'lti,jeJlJafl1eJuflalJG'!1'U1l'1!fl1'lVI'lhtJ'I1U'tleJ'I-r~v' ...

LLa~41Cl1'U~fl'I~lvt '1't1eJ'I-r~LLa~LeJfl'l!'U~ ~(;}fl11~fl~1 Lu'U1'1.1mh'liju'l:: aYl5.n1Vi '1.11::fl eJUti'u..
m~Yl'l1 '1~fl~15fl1'lij fll1U-rULt1~tI'U1m'14111'1fl1'lU~Vl11LLa~fl11~~ rns ~fl~lt 'U.nijmfllJlllJrh~ 'I

"
~1V1U1fI ru:: -rfl~l f111lJ41'lULL~'1'1!1~~ (i)~/l!Jcrbo L~eJ'Ifl1'lUFi 1Ufll1~ fl~1t 'U.nii.nlf1't1eJ'I

:oJ" "
m::Yl11'1~fl~15fl1'l a'l1'U~ en LlJ~lC1'UI!Jcrbo fhVl'U~1~ij~lUfl'l1'U~fl~lGfl1'imfl LLa~rilUfl'll'U

~fl~15fl1'i~'1V11(;}

m~mjl'UT'illJlllJfl11lJlulJ1(;l11 cr LLa~lJ11J11l(i)1!J LL~'1Vl'l~11'1!UCY{\j1h::LUtlUU~Vl1'l'l1'1!fl1'i

m~Yl"n'l~fl~lGfl1'i Yl.f'I.I!:lcra::b-r~l.JlJlJI~11fl11m::Yl'i1'1~fl'I~n~fl11~'111'11::LUClUl1~'1~t)1t1;l...
'!Jt) (i) 1::LuClu;lL'iClfli1 "1~LUCIUm::V1'i1'1~fl~lfifl1111~':lCJfl11U~Vll'l'!JeJl.Ja411'l41lJLYlf'l

V

'l::LijV\Jm::'VI'l1-1Jf1m~1~m'l

11~1Vn1'l\J7~1'lfa~aa1'laUL'VIfl~1Un1'lf1n~1

'Vt.fl. lEI<t'b0



<UtJb fl11U~\-111~~n11itllJ"1.'Il11.'1ULV1I'1~lUnl'lP1n~lij11'l(ltJ~~1.'I.:JR~-1lJltJhJ~" ,
((j) L;jtlhilun1111.:JLI.~'U ~~~uhnl\-1'U"ulE1UltJ LI.(l~Vi"V11~fl1'i~~'Uln1~P1n~1'!JtJ.:J

ri1'U11't1fl11""'1.htJ~1'ULL~~1.'Im'UP1n~1

(I£l) L~tl1.'l~1.:Jltlm1.'lfl11lJL1.'IlJtlmfll'Un11L<Ulfi~ttllJ(lLl.~~fl1~U~m1V11.:jm~P1n~1
"

(m) L~tlU~ruln11~llJ<UtllJ(l'!Jtl.:Jri1'U11'1ln1~VI'li1E1-11lJLI.~~1.'ImuP1n~lLtl~bEln'Ul~LiJlJ1~UU
'II .. 'II

(~)L~tlnl1U~Vll111'1lnl1L1.~'U~'U LI.,,~nl1u~nl1tl'i~'Ill'1l'U

ttl rTf 1~LiJ'U\-1Ulv1'!Jtl-1~1mhri1'U11'1lfl17\-1'li1E1-11'U1.'ImuP1n~1vl"~~tJ-1vhm7ri171"1'l71"1.'ItlU

1~~~"LnU<UtllJ~\-11tl~m~-rUlJtlU\1lJ1E1tlDu11.:jlul~u.a1L1.'I~"(;lllJmnv1nlmJ~h1~nlJitl-1 ~1~L~1 ~lJ1.'Il!EI

LL(l~~~'Ul L~l\-1Ulvl~~~ LnUttllJa 1~tli1,m.:Jl'U l~tl~l.:jiitl~~~l1fimVl
'II "OJ

, ,

flW~-rn~lfl11lJ1.'I~ULL~.:J'll1~Vi (j)~<t'tJo fI.:JluVisn LlJ~l£J'UI!>ct'bo

"rilUn.:J1U~n~15fl1~~~\-11~ \-1lJ1E1i"111lJ'11ril'1i'n.:jluP1n~15n1~~.:j\-11~ I'lllJfhi.:J~1\1Ul

I'lrut-rn~1F111lJ1.'I.:JULL~.:J'll1~~ (j)G:UI!><t'tJo fI.:Jlu~ m LlJ~lE1UI!>ct'bo

"~~\-11~ " ..,.,lJ1E1fl11lJ"j, ~.:J\-11~1'l1lJn!l""'lJ1E.r;h~1E1~:aijElUU~\11'i'il'1ln1~LL~U~U~1lJii.:j

m.:JL'VIVllJmUfl~~1tJ

, "mfl" \-1lJ1E1fl11lJ'hY7u~~~m~vltJCjmEllufl11lJ-rU~~'IltJU'!Jtl.:JLl.IJl~~al,rn.:J1U~n~15m~mfl
"

mlJtl1~n1l'1m~'VI11.:JP1n~15n11 L~tJ.:J~~~~al'1i'mlu~n~15nl~f)lfl al,rn.:J1'Utl~~m~'VI11.:J

m~V111.:JP1n~15fl11 fI.:Jluvl I!>I!>ij'UlfllJ I!J~~~

"-r~lJU~~" \-1lJ1E1F111lJ11-r~lJ'UI'l~11fl11m~m1-1P1n~16m~.. ..
<UtJct 1~tl~~m~m1.:JP1n~15n11-rn~1n111 ~LiJ'U1tl(;lllJ1~LijElU~LL(l~1~iichul"~Fl11lJ

LL~~1ijliJoEl~'!Jl~ihymL~EI1nUfl1'itlnu11l'llm~LijElu~

VllJ'lfi .,

ul1i'lltJ

"~1U11't1n11" \1lJ1E1fl11lJ'h ril'1i'n.:jllJtl~~m~V1~1.:JP1n~15n1'i al'1i'n~lUL~'!J15n1~

1.'Imn1~P1n~1 ril'1i'n.:J1UflW~m~lJn1~n11P1n~1~lJ\{lJ~i1U ril'UmlUflW~m~lJnl'in1'itJ1;i1P1n~1..
al'1i'n.:JllJflWtn~1lJnl1n11tJ~lJ~n~1 LLfI~"'lJ1E1fl11lJ~1lJfi.:jri1lJ11't1nl~~lJ'!JtJ.:J-r~v1ij~lu~LiJlJn1lJ, .. ..
I'lllJnn\-1lJl£J11~1E1'i~Lij£JUU~\-11111'llfl11LL~'U~U~ije)1'Ul"\-1Ulv11(;l(ltl~~1.'I~R\-11tJ~.:JL1.'I~lJ1.'I'Ii'U1.'IUU

':oJ "

1lJnl1~~nl1P1n~1~1£J

"ril'1i'mlu~m~n5n11mfl" \-1lJltJfl11lJ11 al'1i'n.:jluP1n~15m~mfl (j) - (j)~ I'l1lJfh~.:J~1\1Ul

1.'I11.'1~nl1LL~~1.'Il1.'1~f)lVlmLL~~UI'l~ln1V11~nl1~n'tn ril'Un~l'UflW~n11lJn11;h11't1nl1fl~LI.(l~'II , 'II

'4fl~lmV11~m1~mn riTUn.:jllJflW~m1lJnl1~~L1.'I1lJm'i~m~nLtJn'tllJ ril'1i'n.:jllJ~~L1.'I1lJm~P1mn

lJtJn'i~UULl."~nl'iP1n~l~llJaiiEll~EJ ril'1i'nU1'V111.:jllJnl~~n~lYiL"~ ~.:jn~ril'1i'n~llJflW~n1~lJm1

m'iP1n~l.fflJ~lJ~llJ I'1lJ~iLV1fllul~Ei1.'l1'i1.'lULV1I'1LL"~n1'i~tJ1.'Il1 ~~n~ril'1i'mllJtl~~m~V1'i1~P1n~lGm~.. "
al'1i'n~llJ~m~n5n1'imfl ril'1i'n~llJ~mn5m1~~\11~ ril'1i'nnuL"'~~lJvin11P1n~ltl~~(llJP1n~1

al'1i'n.:JllJL'!J(;l~U~m1P1mmriiEJlJ~n~1 LL~~\1lJ1EJfl11lJ'i1lJii.:J\11.hEJ.:J1U~U'!JtJ~-r~viijehUl"\1Ulvi..



e:JV1'1U8£.1~''U1'U~8.:jfl'U

(~) 1eJ'ItJa~fI1:::'Vl11'1~mncrfll1~1U~~'!ItlU~llJL 'VIflL'UL"Eia1';i~'Ub'VIf'IbUUfI11lJfI11bL":::

LfI'll1~fI1'l

(ct') ~eil'U1£.If111f'1'UElt'VIflL'UL"Eial,)~'Ub'VIf'lbba:::fI1,)~e:J~1,)rilUfl'l1'UtJ"~m:::'Vl11.:j~f1'tflfifl1,)
" "

LU'UfI11lJfI11LLa:::~'1h£.ILa'tJl'UfI11" ,
1Vf1t?'1tJ,,~m~'VI,)1.:j~m~ncrfl11~1U~~'lleJu!i11'UL 'VI1'lI'ULaEial1G'1'UL'Vlf'lbb~.:j~.:jL~l~Ul~

LU'U~'li1£.ILa'll1'Urm 1~~f11J11lJfl11lJL~1Jl:::~lJ" ,
;JeJ(i)l!> 1Vfm'llJfll1~'VI1.:jflru1~~nlJ,j'tl <il<il (Q1) 8£.1'1'U\Jbbb~U.:jfl111f1:::~t1LL"ttll\1 1~1Ufll1

\I ""I \J

bb~.:j~'1Bfll~ .

1'UmW~f1,)1lJfI11~'U\l1f1Iii1bb~U'I1J11lJ11,)tbb~V.:jhll~bb~.:j~.:jm';il.JfI111~1l1Vi'fI11l.Jnl'n!'U
tJlj~~UlmtJYlal.:jritl'U\I'Uflil\)::: l~bb~.:j~.:jm,)1JfI1';i1~llL ;J1i'u~U1~

tJ"'~ LiltI.:j~'VI£J1eJUo1'll1f111Iiil'l1\1u\1'1'111~ LLfI~eJeil'U1£.1f111riIUfI'Il'UYI,):::YI'VIlif'l1a'UlLL\1.:j'!l1~
'U .. ~ " "

(sn) fI11lJfI11eJ'Vl1'1flrul ~~ 1'U1'U~flU ~.:ji'~lJ'U1J11LL~.:j~'1\11mr~ijfl111J1' fl11lJL~£J1'll10Ibb":::
" II .u "" .~

tJ'):::aufI11cla.:j~''UU~~1,) ~''UL'VII'lL'UlaEia1')a'UL'VIf'I~'1d ~tl'lbb~.:j~'1\)ln!i1l'UL'VIflLUlaEial')a'UL 'VIf'I
"

bfl'llIGfl11fl W~rrrsu f111nl1eJl;h~ f1~1 LfI'll1crflI1flW~ n';i';ilJfI11f111~~lJ~f1 'tf1 LfI'lll crfl11

afl1f111~f1~'l tlGu~mlJfI1'ltJflfl')tl.:j eJcru~mlJci.:jLa~lJfI11tJnfl,)e:J.:j~e:J.:j~'UtJa~m.:JL'VIYllJ~I'Ufl1,

;Je:J(i)(i) 1Vfflflru:::m1lJfI11flw~mj.:JL1£.1m1 "flru:::m'ilJfI1W~ m1;J illJaa11a'UL'VI~1'UfI1';i~n'tf1"
"~fTeJ'I.Ni'1£J

«i)) 1~lJ'U\J)1~~eJeJ~i'~:U'U1J1111eJU~lJ1£.ILU'UtJ';i~ti1'Um1lJfI11.. " ..
(l!» m1:Ufl11L~£.I1ii1bb~U'l~''U1'U~u~nfl'U l!i1bLritJ"'fln1~'VI'i1'1f11'ivitl'l L~mbba~fI1';ifh~1

tJ"~m~'VI';i1'1na1L~ tJ"~m~'VI11.:JfI11yj'~'U1a.:jfl:Ubb"~fl11lJ21'Ufl'l'tJe:J'I1J'U~tJ"~m::'VI11'11~'Uti';i11J,
tJa~m~'VI11 '1alli11 rua'tJ tJa~m:::'VI11'1~n'tf1Grns La'tJ1GfI1';iflru~m1:Ufl1';ifl11~ f1'tf1,r'Uyf'U~1'U, ..

l'IlI'lfl m
flW:n"i·ulmru~m'i<6illlflft1'ift'UL'VIf1.l1'Um'if1mt1

"

;Jtl:Ut;l,],1aWlJtl.:J1''llfl11
" • u

;JeJsio 1'UmrueJflei1'U1\1~\hVi1U~fI'lle:JUfI111ii1LiA'Ufl11mlJ1~ LutJUU\I'I 1\1hhJlj\T~mlJ
" u

1~LU£.IU~~e:J'lJfi~L~£.I'lh~lJ1'V1bii'ULaeJ\I'UdJ'UL~(;\1VfLiiflfl11lJ L~£.I~1£.ILbri'VI1'111'!1f11';ieJ-U'U\I~~e:J.:J1U~fI~ , " u

'VI1.:JtJnfl1eJ.:J'VIl.:Jbbvl.:J'VI1.:JeJ1qpU.t;l~'VI1.:J1U£.Iu.a1bL~mW(;\1lJfI!l~lJ1EJLLt;l~1~LU£.Iui1!i1';l£Jm1u'U

m~m1'1~m~nGfI11

;Je:JCot. LY1elLU'Urns ei1'U1tJfl11lJG'1~fl1nuri 'lh::'!11'll'ULMm nU;J€llJ"yf 'U~1'ULLm::,j'sua LilYl1~n\I"... "
1Vf"'I'lJ1tJ'I1'U~LMm;J e:J'IG'11lJl1(1')~1Vfih~uULfl~ tl']'tJal'H'I'UL 'VIf'I'tJtl'l~1l1tJ'I1'ULl1?11'U'n'llfl11 ~U1tJ'I1'U

LL"nh~'ll1'll'Ua1lJ11(l1~ 1U1' 1Jl11\1ae:JU~1tl'tJe:J1UU~fI11fI;Je:JlJ",] 11a111~mtJ1~\T'1f'1Uf1fl~lJ1Er;h~i'1tJ
". " '\J ...

;Je:J~ 1Vf?l1'U'lI'llfll1,)~vilbLl\J'U~~'U11~UU;Je:JlJ"G'111G'1'UL'VIf'I~l'Um1~mn LL"::Lbe.J'Utllj~fI11

~'Ufl'1~~'U'1~UU;Je:J:U"G'1'1G'1'UL 'VIf'I'lh~~,m VfG'1e:J~flae:J'InUbLe.J'Un~'Ul~~'Vi'"Lv1Elf111~n'tf1"lJe:J'I
"



'llXG'llJ1~1ij1'Uflfl1\1..
(If) mJfltl':i~fl1fi'1R1i\l 'VI~mflw.;iLLCl~LL'U1t1~~L~tJ~lLii'Ufl111~'11~LtI'U1'lJ~11J':i~LUEJuil

(b) 1.1flU'VIlJ1EJ1~a1'U'!i1'1lms Vlth EJ\l1'Uflru:::m':i1Jfl1':iU1'V11':iiltllJflG'l11G'1'UL'Vlfi'1~1'Uf111~fl'Iy1i11fl
"

LLa~flru:::m11Jfl1':iU1'V11':iiltJlJaG'll'!iG'l'UL'Vlfi'1~1'Ufl1':i~m~J1~\I'VI1~ 'lJ~,m'VIU1vlu'Vl'Uflru~n111Jfl111'U~1'U

n1':iic;u'U1LL~:::~1Lii'Un11'l~uuilvlJaG'l1':iG'l'UL'Vlfi'1~1'Ufl11~fl~1
"

(u-J) U~\I~\lflru~fl'4m':ilJfl1':i Flru:::vil\11'UVI~€IlJflU'VIlJ1EJ1~m':i1Jfl1':ifl'U1~fllJvril\l~lLii'Ufl111~'1
e)'U€I~'1'U~1'Ul~VlU1vI'Ilv\lf1ru:::m':ilJfl1':i'l~(JlllJfl111JL'VIlJl:::G'llJ

"il€l (ilb 1~~'Ufh'Vlfll'UlClvG'l11G'1'UL'Vl!l1LLa::fl1':i~flG'll'l,hUfl\l1\Jtkl~mWl11\1~fl'tt1~fl1':iii~1'U1"vr,J1v1

~~fl1'lJij

(il) 1U~~'Il€lUL~EJ1nUfl11~1 Lii'U\ll'Ue)'UvEJ'1'U~1'U1~'VIU1v1'1l€l\lflru~fl':i':i1Jfl1':i
"

(I!:l) ~~vililv LG'I'U€JL~EJ1nuut:J'Ui'lJ'Ul':i~uuiltJlJflG'll 1G'1'UL'Vlfi'1~l'Ufl1 ':i~fl'tt1 ua ~ut:JlJ'lJij,mfl11

~llJil€llJ~G'l11a'UL'Vlfi'1'lJ':i~~ltJ

(sn) ~fl'ttl 1Lfl':i1~~ il€llJClG'll':iG'l'UL'Vlf'l~1'Ufl1':i~fl'ttl1'UfI1'Vi':i11J':i~~Ufm~'Vl':i1\1~fl'tt16fl1':iLLa:::
"

':i~~u'lJ':i~L'Vl!l11~G'ltJ~flatJ\lnu'UlEJU1EJUCl:::LLt:JlJl1'lJ'U1':i:::uuiltJlJ"G'l1':iG'llJL'Vlfi'1~1lJfl1':i~fl'ttl
"

(() ~~Lnu ':i1U':i11J 'lJ':i~1J1"t:J~ LLCl:::\hLG'I'UtJiltJlJClG'll':iG'l'UL'Vl!l1~1'Ufll':i~n'tt11lJ':i~~u
"

G'lm'U~fl'ttl ':i~~U~\lVl1~ ':i~~UmFl ':i~~U'VIti1EJ\l1'U':i~~ua1'U':il'1lfl1':i LLfl~fI1'Vi111J1:::~UtI':i~L'Vlfi'1

~1'Ufl11~fl'I~n

(sn) L.G'I'UtlLL'U~U~~1~fi1'lJ1m~n uri1ijlJ'U~i L~Ennu fl1':il1'lJ'U1'!i~UU'!J fIlJClG'll'!iG'l'UL'Vlfi'1... "
~1'Um'l ~ fl'tt1

(ct) Vl~11ru1 U~~1~Fl111.1Li1'U'IlflULLt:J'Ui'lJ'U11~Uuil€llJ~G'l1':iG'l'UL'Vlfi'1~l'Ufl1'!i~mn uae
"

LLt:J'U'lJnU~fl1':i~llJ'!JvlJClG'l11G'1'UL'Vl1'I'lJ':i~~ltJ 'lJ':i~fl1fi'1LLUU11 EJfll'!iil tllJa ij1'UiltJlJafla1\1 uae
~ \J \I..... \J

'!JV (ilm wmnflm1Vi'lNlw\'lLLm1~1lJ111~~lmv ~ m'rum~'Vl';i\lflM~~\rolfl~lLLm1\1u"jv
" "

(il) ~lEJ

(I!:l) ~lvvfl
(m) 1!1J'U~:n~varu 'Vi11~'lJ'!i~'Vifl~h~eJlJL~EJlIf~€I'V1~v'Ufl111JG'l11J11{)

(c() 'lI1~fl11th~'Il1J~~~tJn'UG'l11Jfl.f\ll~EJhJiiL'VI(Jle)'UG'llJf111, ,
iltl (il« fl11th~'Il1J'lIv\lflW~m'!i1Jfl11~v\liifl1'!ilJfl111J1'lJ1~'IllJhhj'€IEJfli1~\I'VI\l\l'llv\l~1'U1'U, ,

m11Jfl11~\I'VI1J~~\I~~LtI'Uv\lf'i'lJ1~'Il1J,
1'Ufl11\h~'qlJ01'lJ';i~1)l'Um11Jfl11111€1~'1'U~'lJ1~'q1J'VI~€I111G'11lJ11{)'lJ~,ji'VIUl'vn~~vI'lJ':i~'qlJ

L~tlflm'!ilJm':ifl'U'VI\l\lv11'V1U1v1LtJ'U'lJ':i~1)l'U1'UvI'lJ'!i~'IllJ,
1'Ufll':i'lJ'!i~'IllJ01'lJ1~1)1'Um'!i1Jfl11111ml"l'UvI'lJ':i~'IllJ'VI~v111G'111J1':i{)'lJn~'VIUl'm~~vI'lJ1~'Il1J

• \J, d.J ,

L~€Inm11Jfl11fl'U'VI\l\lv11'V1U1v1LtJ'U'lJ':i~1)l'U1'UvI'lJ1~'q1J

fl111ii~oEJ;1"lJ1~'Ilv\l~t1'!i~'IllJl ~~fJL~EJ\lil1\11J1fl fl'!i':ilJfl11f1'U'VI\l\ll ~ii L~EJ\I'VIil\llurrrs .,..',
~\Ifl~ LL'U'U01fl~ LL'U'UL~EJ\lLvhn'U1~'lJ1~1)1'U1'UvI'lJ1~'IllJflam~EJ\IL~lJ;1'UBm~EJ\I'VIil\lLtI'UL~EJ\I;1'l11~,

il€l (il~ 1~flru~m11Jfl1'!iii~1'U1~'VIU1v1~\I~fl'l'lJil

(il) r)1'V1'U~'U1EJU1EJfl1'll1'lJ'U11~UU'!JtllJ~G'l11G'1'UL'Vlfi'1~1'Ufl1':i~m~n
"

(I!:l) r)lnu d\li'~ ~~1Jl11JuCl~t1':i~Lii'Ut,m'U1EJU1EJ~1'Ufl11iWJ'U1'!i~uuiltJmlG'l11G'1'UL'Vlfi'1
"



(~) U~'VI1)itllJa(;11)CI'UL'VI1'1~1'Um 'JPlfl~11~~U.n 1fl LLa~1~~u-.ij-!l'VI1~L~ tl rn )11-!lLLr-l'Un1'J..
-.ij~n1) Pin~l LLn~CI'lJUa'U'Ufl1'J1Jl)1 ';ij'l1"i1n l)LLa~ ~~1Jl1lJtl)~ Lil'Ut:-Iafl1'l~1 LU'U-!ll'U1Jl1lJ'ULtJU1u•
LLa::tJ'YIG!'I1a1Jl1'tltl-3m::'YI)1-!lPln1;15fl111'U~'U~1U~~'I:ltlU•

(<t} tlelntl)~fl11'1 R1"'-!l'VI"mnrucrl LLn::LL'U1tl!i,:mL~tl~l1Lu'Ufl1)1~'lt~Lu'UltllJl1l.J)~LtltJud

(b) ~-!lLa~lJtl'J::a1'Ufl11lJ~1lJiiel'J~'VI'h-!lmfl1~ f11flLtln"il'U .fl1f'ltl'l~"tl1~-!lfllJ LLa~tl-!lFim...
tlnfl)el-!l~1'Uvltl-!l~'Ul'Ufl1)U)ru1fl1)itllJaCl1)a'UL'VII'1~1'Un11Pln~lL~tln1)-n9lJ'U1n1)Plfl~l)~~Uf11f'l" ..

(~) LL~-!l~-!lf'lru::el'Um1:I.Jfl1)'VI~tlf'lru~'Vi1-!l1'UL~el~h LU'Ufl111~ '1 el'UtltJ'1'Ue:l1'U1';ij'VI,j1~. ..
'tlel-!lFlru::n'l'llJn11U~'VI1'liellJnCl1'lCl'UL'VII'1~1'Un1'JPln~lmfl

"

mlJoUtl (j)~ 1~111f'l11lJl'Uitl eill!J ;;tl (j)c;n LLn::itl eil~ lJl1-tlU-!l~Ul~tJtI'ULalJ•
oUtl(j)~ 1~f'lru~m)lJfl1)U~'VI1)oUmJnCl1)CI'Ul'YIl'1~1'Ufl1)Pln1;1f11f'liie:l1'U1';ij'VI,j1~~-!l\Jitlltltl

"
(eil) e:l1'U1tJfl1) LLn::tl)::Cl1'U'l1"tlfl1'l L~tlri1'V1'U~LL'U1'Y11-!lfl1'lU~'VI1)itllJna1)CI'UL'YI1'1'l~~U..

~-!l'VI1~LLn~~~~U.n1f'l 1~Lu'Ul 'lit 'ULL'U1'Y11-!lL~tJ1n'ULYJtll ~Cltl~f'latl-!lnU~'VIGI'11aIJl1ua::U'VIU1'V1

fl1)-n9lJ'U1f11f'l

(I!J) t~itl La'Utl LL'U::'VI1til~R1LL'1.1::1111'1.1m 'JU~'VI1'liellJa a1'l au L'YI1'1~1'1.1n 1'JPlfl'l~l..
LLnf'lru~m1lJfl1'JU~'VI1)iellJaCl1'l"'UL'VIf'I~1'Ufl1)Plm~n-.ij-!l'VI1~..

L'VIlJ1~alJ

itl eil~ 11'J~fl1)~1'l-!l~lLL'VIU-!l fl1)~'U';ij1n~lLL'VIU-!l LLn~fl1)tl)~'I:llJ"IJtI-!lf'lru~fl1)lJn11•

itl (j)fri h1iif'lru~m1lJn11f'lru~'VI~-!l L1tJflll "f'lru~n'l)lJn1'Ju~'VI1'litllJnCl1'J"''UL'YIf'I
"

~l'Um'JPlfl1;lf11f'l" 'VIflf11f'ltl'J~fltlU~1tJ•
(eil) ~1JI'l1';ij)l"i1fl11m~'VI'J1-!lPin~nGfl1)LU'U~mm~l" ~,
(I!J) PimnGfl1)f11f'l LU'Utl)~li1'Um'JlJfl1)

(c;n) m)l.Jm)~'VI)-!lf'lru1~~1'U1'U~f'l'U;-!ltl)::G1'Um1lJfl1)LL~-!l~-!l';ij1nfl1f'lLtln"tl'Ufl1f'ltl)~"tl1a-!lf'llJ" ..
~L~tJ1"lllnl'VI~tl~iitl)::(;1Ufl1)ruCl-3~1'Ufl1)U~'VI1) ~l'UL 'VIf'lL'1.1Ln~Cl1)CI'UL'VI1'1~-!ld ~tl-!lLL~-!l~-!l';ij1n~ .~ ~ ~
~l'UL'VIf'lL'1.1Ln~Cl1)CI'Ut'YIl'1tlti1-!l,jtltJ~1'U1'UCltI-!lf'l'U

(~) Plfl~n6m)~-!l'VI1~'YIn~-3'V11~~tltimtJt'Umf'l,r'ULU'Um)lJfl11. "
(<t) )tl-!lPlm~n5fl1)fl1f'lm~1UlJtlU'VIlJ1tJ Lu'Um1lJfl11LLa::LG'!"IJ1'4fl1)

1~)tI-!lP!n1;16fl1'lmf'l~1~-rulJtlu'VIlJ1 tJLL\Ji..,~..,L~1'V1,j1~LU'U~'Il1tJLG'!"IJ1'1.1rn )1~~ n1Jl1lJf'l11lJ" .

(<t) ~~tl'l~"lllJm'l~)ltJ-!l1'U~nm1~lLU'U-!l1'Un1'l~C;U'U1itllJaCl1)CI'UL'VII'1~1'Un1)Pln~ntl)~~ltl. "
LLn~~~vh11tJ-!l1'1.1Cll1(;1'1.1L'VI1'1'VI1-!l1111Pif1'I~m~8L(;1'Utl~ tlf] W~m1lJ n1) LLG'!~m~'VI11-!lP!mn nm'l'VI'J1U

tltil-!l,jmJ;jn~Wd-!lf'l~-!l

(b) tll),:m'VI,j1~~'U1Jl1lJ~f'lru~m1lJm'llJtlU'VIl.J1EJ



tl'l~neJtJ~1EJ

(n) ~1T~I'tlm'lIij.:tVl1~VI~eJ~Vi~11'll'tlf11":iIij~Vl1~lJElUVllJ1ElLtJ'Utl':i~OI'U" " ~

usm eu ULL"~m 'lPin'l:*l(;lllJe1OEJ1~EJm.:tL'VIYtlJVll'L1i'I'l lieil'L11EJn1'lal'u nu~Vll 'l .:tl1Jm ':i~n'l:*lY4LPI'tt, ~
alun.:tl'L1F1ru~m'llJm'lm'lPin'l:*I.rr'LI~'LI~n'LIlieil'L11Eln1':ia1UnnT')~n'ttlm-1L'VIYtlJVlI'UFI':i

A " ,

(1'1) m'llJn1':ilim-3F1ru1;'ij~1'L11'L1fteJ~FI'LI~~tl~~m~'Vl':i1~Pin'l:*IGn1'lLL~-3~~"'nli~ijfl11lJ~" "" " ,.
FI11lJL~EJ1'l11CYLLa~tl'l~ftUn1'lru~-1~I'L1tJ~Vll'l ~''UL 'VIi'll'U1"Eift1'lft'LIL 'VIPIvY~d~fJ~LL~~~~"'n
~''L1L'VlFll'LIl"Eiftl'lft'LIL'VIf'lmh-1tiElEJ~I'L11'L1V1-d~FI'LI

(.:t)fiin~IGm'lIij~Vl1(;lm-1L'VIYtlJ'VI1'L1F1':iLtJ'Um':ilJn1'lLLa~La'lJl'Um'l, ,
(,,) 'lfJ~~n'l:*IGn1'lIij.:tVl1(;lm~L'VIYtlJVlI'L1F1':iLtJ'Um':ilJf11':iLL,,~~-d1ma'lJl'Un1':i, '"

(I!?) 1'LI1ij-1Vl1~ ~'LI 1~i1FIru~ n s su nl 'lU~Vll ':ioUeJlJ"al sau L'VIP!~ 1'IJm ':ifiin'ttllij~Vl1 ~~

cl-3La~lJm'lPin~1 mn'tl'LI liLL'Vl'UalUml'L1Yt'l~Yt'VloPlla'LI1LLl1-3'l11~liLL'Vl'UnEl.:tUfll'tlln1'l~''l1''1Jl'l::: L1'IJ~ , ~.~
'lI1EJLL(;l'LIlieil'L11EJf11'laIU n.:tl'L1L'1J(;l~'U~m 'lfiin~ntl'l::: (llJfiin'ttlm-3L'VIYtlJVll'UFI'l~eil'L11Eln1'lalUml'IJ" , "
L'1I(;l~'LI~n l'lfii n'l:*l lJoEJlJPin'1:*11'UL'lJ(;l~'LI~m ~L'VIYtlJVll'L1F1'llieil'IJ1EJn1'l al'un.:t l'Ucl-3Lft~lJn1':iPin~J1, ~

(9) Iu n 'l ~L'VIYtlJVll'UFI'l 1~i1F1ru~ n 'l 'l lJm 'lU~Vll 'loUeJuaa 1sau L'VIPI~ I'Ll n 1'lPi n~n, ~
m-3L'VIYtlJVlI'UFI'ltl'l~neJ'U~1EJ, .

(n) tl~(;lm~'VI'l1-1Pin'l:*IGn1'lLtJ'LItl'l~Ol'Um'llJm'l

('11) msurns l~EJ~'LLVI'Ii-11~LLn~LL'VI'UmlJa-3Lft~lJn1'ltlnFl'leJ~V1eJ-3~'U~ LL'Vl'Ua1un~1'IJ" ~
Flru~m'llJm'leJ1,bfiin~1 liLL'VI'UaTun~I'UFlru~n'l'llJfl1'ln1'lEl~lJfiin~n ~LL'VI'LIalUn~l'L1F1ru~n'l'llJm'l

" '"

oUs 1!?(9) 1~iiFl ru~n':i'llJ m 'l FIru~VI-d~ L1Elnil "FI ru~m'llJ n ') 'ltJ~Vl1 'loUeJua a1'la'UL 'VIPI
"

~1'L1n1'lPin~t1Iij-1V1'r~"'VInlij-3V11(;l~-3';€lltld,

VllJ1fl ~

flru::n~·nml~\J~Vll~.ij£llJ"al~a'LIL 'VIft.11'Unl~fln~1 ')~Vl1fl~

(~) tllJt"1iVl'\hv1~'LI(;lllJ-viFlru:m'l'llJm'llJ€lUVllJ1EJ

oUfJI!lo 1~alunnuPin·tt1fifl1'lmFlijeil'L11~Vltil-vi ~-3~fJhJil

(9) 1'u~(;l'tlfJUL~EJ1ti'Un1'l(;\'1LU'LI-31'L1e1'L1fJcJt 'LIeil'L11~Vltilvi'lJfJ-3FIru~n 'l'llJ n1'lU~Vll'loU£llJ"~ ~
a1'la'LIL'VIPI~''L1m'lPim~11l1F1.

(I!l) Pim~l 1LFI'll~~ oUfJlJ"al'lG'l'LIL'VIPI~1'L1fl1'lPin'l:*1'l~~UmFl1~"£l(;lFl~fJ-3nu'LI1EJU1EJLL":::~
LL~'LIW~'LI1'l~UUoUfJlJ"a1'la'LIL'VIPI~''L1m'lfiin'l:*I'lJfJ-1n'l~'VI'l1-3Pin'l:*,fin,'l

"
(m) 1~n1'lauu"'LI'LI'!iEllJ"a1'lG'l'LIL'VIPI~1'L1n1'lPin'l:*1LLnFlru~m'llJm'lU~Vl1'loU£llJ"a1'la'LIL'VIPI, ~ ~

~''Un1'lPin~lmFl

(a:-) lij(;ltl'l~'tllJ LLCI~'l1EJ-3,)'U~Cln1'l(;\" LU'U-11'U~,'Un 1'lU~Vl1'loUfJlJaa1sau L'VIfI1~''L1f11'lPin~n, "
IIU 4 .., &I _ "

'l ~(;lUi) lF1LL"~'l 1EJ-11W11'la'UL'VIPI'VI1-1f11'l PIn'l:*1'l:::(;ltJ.n1F1LYtfJLa'LIfJFlru~m'llJ f11 'lU'lVll'l'lJ£llJ"

G'l1'l"'LIL'VIPI~I'L1m'lfiim~Ifl1F1LLa~Flru~m'llJn1'l

(cr) tllJ~Vltil-vi~'LI(;lllJ-viFlru~ nrsum sunuvan EJ ,r'\}



'IleJI!>I!> 11~tfl1)~'1 'i ~~1U'Vf'1l~n1~-W'U"'1n~1U'Vfti~uae fI1)'I.ht-qlJ'lJtl~ I"IWtfI),)lJfI1'i

{;l1lJ'Iltl1!>(9) llX'Il11"11'1ul'U'IleJ(9)1!> 'Iltl (9)m LLrit'lltl (9)a:: u1Hu~~u1f1EJtl'U1r1lJ,
'Iltl I!>m h11"1Wt msu m )U~'Vt1)'Il tllJ ria 1sau LVl1'l1ii'1'UfI1'iPin'IY1~~'Vti'fliM1'U1"'VtU1Yi

"
~~~tlhJd

(9) L~'UmLue 1~'IltlfifiL ~'U LLrltfi1'1.l~n'IY1Unl"lrutfI)'ilJfI1'iPin'IY1BfI1'i~~'Vfi'flL~EJ1ti'Ufl1,)

Yrl'lJ'U1~tUU'lltllJ" a1'i~'ULVli'l~1'UfI1'iPin~n
"

(I!» rhnu d.:)~1'l ~I'lmu U"ttl~tLiJ'U~"'mlJ'U1EJU1EJ~1'UfI1'iYrl'lJ'U'1'ituU'lltllJrla1)~tlLVli'l
"

~1'UfI1'iPin'IY1'IJtl~m::m1.:) Pin'IY1BfI1)1'U~t ~U~.:)'Vt1fI

(sn) tltlntl)tf11i'l fi'1i~ 'Vf~mnw.nLL"~u'U1tll)~Lvitll~,,,ti1EJ,ntllt1'i~~u~~mfl ~m'UPin'IY'1

~1Lii'UfI1'ilf111~LtJ'Ultl\il1u'itLUEJud

(a::) L~~~~~l"Iruttl'4m'ium'iI"Iwtvhn'U mtllJ£)UlllJ1EJm'ilJf11'il"ltllf1I"1'U~~LvitJ~'1Lii'UfI1'ilfi'1
e)'U£)EJ1'Uej1'U1"'VfU1~'lJeNI"IWtm'iUfl1'iU~"'1)'IltllJ"a1)atlLVli'l~1'Ufl1'iPin'IY1~~",i'fI

" "
(tt) tll)~'VfU1~~'U~mJ~l"Iw::m'ilJfI1'ilJvu'VfmEJ

'Iltl I!>a:: 1~~1,rn~1'UPin'IY1BfI1'i~~'Vfi'flijej'1'U'1"'VfU1~~~~tll tld

(9) ~u~fI'!I£)UL~EJ1nu fI1)~ 1Liitl.:)1'UB'UVEJ1'Uej1'U1"'VtU1Yi'IJtl~l"Irut fI))lJfI1 'iU~'Vt1'i'lltllJH
" "

~1'i~'ULVli'l~'1'UfI1'iPin'IY1~'l'Vfi'fI

(I!:J) Pim~n1LI"I'i1~l1UClttl'i~lJ1"e..IrI'Il£):Url~'1)~'ULVlI'I~1'Ufl1)Pin'IY11'UmYf'i1lJ'lJtl~~~'Vti'fI
"

1~~tll'll"l~tl~nu'U1EJU1EJUHtUe..I'UYr~'U1'itUU'IltJlJrla1'i~'ULVlI'I~1t1f11)Pimy1 uaeLL~'UYr'11J'U1~'l'Vti'VI
"

(m) t11'Vf'Ul'l'IJtlUL'IJ{;I'llaua LUW1t n"~1'Vt~un1'iU~"'1 'i~fI mrl'U~~'Vfi'fI Lvi£)1~'Vtti1EJ~1'U
"

(c) 'itl~Pifl'IY1BfI1'i~~'Vfi'flLtJ'U~'ll1m"'lJ1'UfI1)" ,
1~Pin'IY1GfI1'i~':)'Vfi'flU~':)~~L~1'Vt'li1~LtJ'U~,j1EJLrI'lJ1'Ufl1'i1~~fI{;l1lJI"I11lJL'Vt1J1~alJ" ,

~1'U1'U'Vfi1,:j1"l'U

(.:) rrs'ilJn1'i~Vl~':)1"Iw1;il ~1'U1'U~1lJl"I'U;~~11)1 nn 1'i~~'Vfi'VILL~~~~"1 n~~lj 1"111lJ~
\J .... " "v

1"111lJL~EJ1'!11qjLL"~'.h::~un1'HU~':)~1'UU~"'1'i ~'1'ULVll"l1'U1r1~~1'ia'ULVli'l1f1EJvr~d ~tl~U~~~~

"1n~1'ULVll"l1'U1r1V~'1)~'ULVli'lti~'1~utlmh'U1'U'Vf~-vrll

(,,) Pim~nBfI1'i~~'Vfi'fILtJ'Um)lJfI1)U"'tL"''lJ1'UfI1~•

('IJ) fI)~lJfl1~ hHJ~1LL'Vf'1l~l~\Lfi ~ej1'U1EJfl1~~1,rn~1t1L 'IJ{;l~'U~tn')PlmYl'l.h~(llJPlm11
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