
 

                                

 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เรื่อง   ผลการสอบสัมภาษณนักศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ                   

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  

กรณีมีประสบการณการทํางาน รุนที่ ๑๒     

ประจําภาค ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) 

------------------------ 
 

 ตามทีส่ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือก (สอบสัมภาษณ) บุคคล

เขาศึกษา ชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  รุนที่ ๑๒ กรณีมีประสบการณการทํางาน ประจําภาค ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

(ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) นั้น 

 บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดพิจารณาคัดเลือกเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อ

ผูไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษา  ดังตอไปนี้ 

๑.   รายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษา       

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๖๓๓๒๐๓๒๓๐๐๐๒ นางสาวรัตนาภรณ  หนักตัน 

๒ ๖๓๓๒๐๓๒๓๐๐๐๔ นายวีระชัย  กาญจนรังษี 

๓ ๖๓๓๒๐๓๒๓๐๐๐๕ นายศุภกฤต  พิทักษพรเกษม 

๔ ๖๓๓๒๐๓๒๓๐๐๐๖ นายเจษฎากร  เพ็งสะและ 

๕ ๖๓๓๒๐๓๒๓๐๐๐๗ นายภูณดล  ลาดโนนเมือง 

๖ ๖๓๓๒๐๓๒๓๐๐๐๘ นายมฆวัต  มิตรเจริญ 

๗ ๖๓๓๒๐๓๒๓๐๐๐๙ นางกรณกนก  สาครสุขกิจ 

๘ ๖๓๓๒๐๓๒๓๐๐๑๐ นางสาวสุโรจนา  ไขมุกข 

๙ ๖๓๓๒๐๓๒๓๐๐๑๑ นางสาวธนวรรณ  เทพรักษาใจ 

๑๐ ๖๓๓๒๐๓๒๓๐๐๑๒ นายพงศกร  เหลาอภิเลิศไชยกุล 

๑๑ ๖๓๓๒๐๓๒๓๐๐๑๓ นายนิธิศ  ติรวิบูลสิน 

๑๒ ๖๓๓๒๐๓๒๓๐๐๑๔ นายชลัช  สายบัว 

๑๓ ๖๓๓๒๐๓๒๓๐๐๑๕ นายธนณัฏฐ  เกตุจง 

๑๔ ๖๓๓๒๐๓๒๓๐๐๑๖ นายณัฐศักดิ์  หงษทอง 

 



๒ 

 

๒.  รายช่ือผูไดรับคัดเลือกส ารอง 

     (เฉพาะการคัดเลือกในการสอบประจําภาค ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)) 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล 

๑ ๖๓๓๒๐๓๒๓๐๐๐๑ นางสาวจิดาภา  เพ็ชรตะคุ 
 

ส าหรับผูไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษา  จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 

๑. ในกรณีที่ผูไดรับการคัดเลือก เปนนักศึกษาของสถาบัน จะตองลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมกอน 
และถาหากยังคงคางพันธะกับสถาบัน จะตองดําเนินการใหเรียบรอยกอน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปน

นักศึกษาใหม 

๒. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับนักศึกษาใหม 
(เอกสารถายส าเนาตองเซ็นรับรองทุกฉบับ) 

๒.๑  สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณที่ระบุวันที่สําเร็จการศึกษา

หรือเทียบเทา จํานวน  ๒  ชุด (กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง ๒ ป จะตองสงผล

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาดวย จํานวน ๒ ชุด) 

๒.๒  สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน ๒ ชุด 

๒.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๒ ชุด  (กรณีใชคําหนาชื่อเปนยศ ทหาร/ตํารวจ เพ่ิม

สําเนาบัตรขาราชการพรอมคําสั่งแตงตั้งยศ จํานวน ๒ ชุด) 

๒.๔  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  ๑ ชุด 

๒.๕  ใบรับรองแพทยจากแพทยปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และ

แสดงวาเปนผูที่ไมมีโรคติดตอ หรือโรครายแรงอยางอ่ืน ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา สามารถขอได

จากโรงพยาบาล และคลินิกท่ัวไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 

๒.๖  รูปถายขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน ๓ รูป ไมสวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอ่ืน และถาย

มาแลวไมเกิน ๖ เดือน 

๒.๗  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จํานวน ๒ ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไมตรงกับหลักฐาน

การศึกษา) 

๒.๘  นักศึกษาตอง Download แบบฟอรมทําบัตรนักศึกษา ไดที ่

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman และนักศึกษาตองกรอกขอมูลใหครบถวน พรอม

ลงลายมือชื่อผูขอทําบัตรนักศึกษา (โดยยังไมตองกรอกรหัสนักศึกษา) 

(ผูผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาตองสงเอกสารตามรายการดานบน (๒.๑ – ๒.๘) สงถึงสถาบัน 

ตั้งแตบัดนี้ ถึงภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยยึดวันประทับตราทางไปรษณียเปนส าคัญ  

 

 

 



๓ 

 

โดยสงถึงสถาบันตามที่อยู ดังนี้ 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

๑๑๘ ถ.เสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะป 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐  

(ระบุเอกสารการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน 

ภาคพิเศษ) 

ส าหรับผูส าเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

๒.๙  หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดตอขอไดที่สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๒.๑๐ หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถาบันการศึกษาสงหนังสือรับรอง  

 โดยตรงที่ 

Educational Service Division, 

National Institute of Development Administration 

118 Serithai Road, Klong Chan, 

Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

หมายเหตุ : ๑. เอกสารตามขอ ๒.๙ และ ๒.๑๐ สถาบันอนุโลมใหสงถึงวันเปดภาคการศึกษา 

มิฉะนั้นจะถือวาเอกสารการขึ้นทะเบียนไมครบถวน และอาจหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 

  ๒. หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา แลวพบวาไม

ถูกตอง  ไมครบถวน และไมเปนไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของ

สถาบันฯ หรือ ผูผานการคัดเลือก ไมสงเอกสารการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายในวันที่กําหนดขางตน

สถาบันจะถือวาการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ยังไมสมบูรณ และสถาบันอาจพิจารณาถึงสภาพการเปน

นักศึกษาเปนโมฆะและจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  ๓. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามขอ 

๒.๑ และ ๒.๒ โดยไมคํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบวาคุณวุฒิที่นํามาใชในการขึ้นทะเบียนดังกลาว 

ไมถูกตองตรงกับขอเท็จจริงของสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หรือไมไดรับการรับรองจาก ก.พ. หรือ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือวาขาดคุณสมบัติจากการเปนนักศึกษาและอาจ

พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 

 

 

 



๔ 

 

  ๔. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครโดยไมคํานึงถึง

ระยะเวลา  หากตรวจสอบภายหลังพบวา คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของ

สถาบัน สถาบันจะถือวาขาดคุณสมบัติในการเขาศึกษา แมวาจะประกาศผลการคัดเลือกแลว ใหถือวา

ผลการคัดเลือกของผูสมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกลาวเปนโมฆะ และไมมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

หรือหากข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาแลว จะถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน 

๓. เกณฑการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ 

 ผูเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาโท ตองผานเกณฑการสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 

 ๑. กรณีนักศึกษาที่ตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ 

ในการเขาศึกษาในสถาบัน ตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS 

ทั้งนี้ คะแนนผานเกณฑข้ันต่ํา ใหเปนไปตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด 

 ๒. กรณีนักศึกษาที่ไมตองใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ ในการเขาศึกษา

ในสถาบัน นักศึกษาจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS มาแสดง

กอนการขอสําเร็จการศึกษา 

 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกําหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

 ๑. ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะตองมีอายุไมเกิน ๑ ป นับถึงวันยื่น  

(สมัครสอบไดท่ี ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร) 

 ๒. ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะตองมีอายุไมเกิน ๒ ป นับถึงวันยื่น 

(คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะตองเปนผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือ 

International Education เทานั้น) 

๔. การยืนยันสิทธิ์ /การลงทะเบียนเปนนักศึกษา และช าระเงินคาลงทะเบียน 

ล าดับ วัน เดือน ป กิจกรรม การด าเนินการ 

๔.๑ ตั้งแตวันที่  ๒๑ – 

๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

ยืนยันสิทธิ์การ 

ขึ้นทะเบียน  

เปนนักศึกษา 

(Online) 

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาที่ 

เว็บไซต https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A  

โดยผูผานการคัดเลือกตองกรอกขอมูลตามแบบฟอรมให

ครบถวน 

หมายเหตุ  ผูผานการคัดเลือกจะตองทําการยืนยันสิทธิ์

ภายในวันที่กําหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเทานั้น 

หากไมยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกกําหนด 

จะถือวาสละสิทธิ์การเขาเปนนักศึกษา 

๔.๒ ตั้งแตวันที่  ๒๑ – 

๓๐ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

สงเอกสารการขึ้น

ทะเบียนเปนนักศึกษา

ใหสถาบัน 

นักศึกษาสงเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับ 

นักศึกษาใหม ภาคพิเศษใหสถาบัน 

(เอกสารตามขอ ๒) 

 



๕ 
 

ล ำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม กำรด ำเนินกำร 
๔.๓ ตั้งแตว่ันที่ ๒๔ – ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ส่ง E-mail แจ้ง
นักศึกษา 

สถาบันฯ จะส่งค าแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง E-mail ตามที่ผู้ผ่านการ
คัดเลือกแจ้ง โดยสามารถ Download File  คู่มือการใช้
งานระบบบริการการศึกษา และแบบฟอร์มท าบัตร
นักศึกษา ได้ที่  
 http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 

๔.๔ ตั้งแตว่ันที่ ๒๕ – ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

บันทึกข้อมูล 
ประวัตินักศึกษาใหม่ 
และลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/ 
ท าการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้ง
รหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) 
เพ่ือบันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียน 
พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินได้  จนถึงเวลา 
๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
หมำยเหตุ 
นักศึกษาที่ ไม่ บั นทึ กข้อมูลประวัตินั กศึกษาและ
ลงทะเบียนภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปัญหาใน
การลงทะเบียน กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา โทร 
๐๒-๗๒๗-๓๖๒๙, ๐๒-๗๒๗๓๓๖๗-๙ (วันและเวลา
ราชการ) 

๔.๕ ตั้งแตว่ันที่ ๒๕ – ๓๐  
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ช าระเงินผ่านธนาคาร นักศึกษาจะต้องน าแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการช าระเงิน 
ค่าลงทะเบียน ไปช าระเงินตามวันที่ก าหนด ได้ที่ 
๑.  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
๒.  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
๓. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
๔.  Counter Service  

ทุกสำขำทั่วประเทศ 
     หมำยเหตุ 

๑.  ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่  
แต่ละช่องทางเรียกเก็บ 
๒.  ช าระเงินภายในวันที่ก าหนด และภายในเวลาท าการ
ของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น มิฉะนั้น จะ
ถือว่าสละสิทธิ์ 
๓.  หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บใบ
แจ้งยอดการช าระเงิน ส่วนที่ ๑ ไว้เป็นหลักฐานการ
ลงทะเบียน  

http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
http://reg.nida.ac.th/


๖ 

 

ล าดับ วัน เดือน ป กิจกรรม การด าเนินการ 

๔ .  ระบบทะเบี ยนจะทํ าการปรับปรุงขอ มูลการ

ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทําการถัดไป (เวน
วันหยุดราชการ) 
๕. นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียน

และการชําระเงินหลังจากชําระเงินไปแลว ๒ วันทําการ 

หมายเหตุ เมื่อไดลงทะเบียนเขาเรียนแลว นักศึกษาจะตองมาเรียนเต็มเวลา สถาบันจะไมอนุญาตใหลาพัก

การศึกษา หรือเพิกถอนวิชาเรียนในภาคการศึกษาแรก (ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓) 

 

๕. วิชาที่ก าหนดใหนักศึกษาลงทะเบียน 

๕.๑ ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 FE4001 จริยธรรมสําหรับเศรษฐศาสตรการเงิน (1.5 หนวยกิต)   กลุม B1 

 FE5011 การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับเศรษฐศาสตรการเงิน (1.5 หนวยกิต)   กลุม B1 

๕.๒ ระหวางวันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 FE6011 เศรษฐศาสตรจุลภาคเพ่ือการวิเคราะหทางการเงิน (3 หนวยกิต)  กลุม B1 

 FE6013 การเงินธุรกิจ (3 หนวยกิต)      กลุม B1 

 FE7001 ทฤษฎีกลุมหลักทรัพย (3 หนวยกิต)     กลุม B1 

 

๖. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ภาค ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ (แบงช าระเปน ๒ รอบ) 

๖.๑ รอบ ๑ (ชําระเงินวันที่ ๒๕ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

 ๑. คาบํารุงสถาบัน              ๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

  ๒. คาธรรมเนียม ๓ หนวยกิต ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท ๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท  

  ๓. คากิจกรรมพิเศษ     ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

  ๔. คาธรรมเนียมการใชบริการเทคโนโลยี      ๗๐๐.๐๐ บาท  

  ๕. คาธรรมเนียมการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ     ๖๐๐.๐๐  บาท 

  รวมเปนเงินทั้งสิ้น                  ๓๑,๘๐๐.๐๐ บาท 

๖.๒ รอบ ๒ (ชําระเงินวันที่ ๑๗ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

  ๑. คาธรรมเนียม ๙ หนวยกิต ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท ๔๙,๕๐๐.๐๐บาท  

  รวมเปนเงินทั้งสิ้น                   ๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท 

 หมายเหตุ คาธรรมเนียมการชําระเงินใหเปนไปตามอัตรา ที่แตละชองทางเรียกเก็บ 

 

 

 

 



๗

๗.  ก าหนดการปฐมนิเทศ วันเสารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  และขอใหนักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศโดยพรอมเพรียงกัน 

    หมายเหตุ : กําหนดการจะแจงใหทราบภายหลังทาง www.econ.nida.ac.th (เลือกภาษาไทย) หัวขอ

นักศึกษา  เลือกนักศึกษาปจจุบัน 

๘. ก าหนดการเปดภาคเรียน  วันเสารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

    หมายเหตุ  : ตารางสอนจะแจงใหทราบในวันปฐมนิเทศ 

๙. การลงช่ือเขาเรียน นักศึกษาตองลงชื่อเขาเรียนและรับเอกสาร/หนังสือประกอบการเรียน  

   ณ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น ๑  กอนเวลาเรียนทุกครั้ง 

๑๐. ติดตอสอบถาม 

กลุมงานการศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   โทรศัพท ๐๒-๗๒๗-๓๑๘๐ 

อาคารนวมินทราธิราช ชั้น ๑๔ 

 เว็บไซต www.econ.nida.ac.th  

Line : @mfenida 

Facebook : MFE NIDA 

๑๑. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

สถาบันจะทําการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูสมัคร ผูรับการคัดเลือกและ

ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ตามหนาที่และอํานาจของสถาบัน  

ตลอดจนคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒   

      ประกาศ  ณ  วันที่                กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณดา  จันทรสม) 

            รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒๑


	fadd4b415f6f3d13a393ea55b3f2cef99e1d49b542456855807d46f584aefe22.pdf
	926a3b17c5e6b3af115c970962e10b2acee9a42ab958a53ab321c44e3d6a8636.pdf
	fadd4b415f6f3d13a393ea55b3f2cef99e1d49b542456855807d46f584aefe22.pdf

