เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ข้าราชการ (ผู้รายงานตัว)
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดา (ชุดสุภาพ) จานวน 1 รูป
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ฉบับ
3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ฉบับ
4 สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 2 ฉบับ
5. หนังสือขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
6. แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย
6.1 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พร้อมเอกสารรับรองการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง
ที่จะบรรจุ
บิดา
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาใบสาคักการสมรส หรือ สาเนาใบสาคักการหย่า (กรณีบิดามารดาอย่าร้าง) หรือ สาเนาการจด
ทะเบียนรับรองบุตรว่าเป็นบุตร (แบบ คร.11) โดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (กรณีบิดามารดาไม่ได้จด
ทะเบียน) หรือ สาเนาคาสั่งศาล หรือสาเนาคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบิดา จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาหนังสือสาคักการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีบิดาเสียชีวิต) จานวน 1 ฉบับ
มารดา
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาใบสาคักการสมรส หรือ สาเนาใบสาคักการหย่า (กรณีบิดามารดาอย่าร้าง) จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาหนังสือสาคักการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีมารดาเสียชีวิต) จานวน 1 ฉบับ
คู่สมรส
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาใบสาคักการสมรส หรือ สาเนาใบสาคักการหย่า (กรณีอย่าร้าง) จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาหนังสือสาคักการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) จานวน 1 ฉบับ
บุตร
1. สาเนาสูติบัตร หรือ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาหนังสือสาคักการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ : สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้รายงานตัวรับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับไว้ด้วยทุกแผ่น

แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย
(เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.รับรอง
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 และ
ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555)
*********************
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................
ตาแหน่ง..........................................................สังกัด...........................................................................................
ได้รับการบรรจุเมื่อวันที่.................เดือน...............พ.ศ. ........................................................................................
ไม่มีปัจจั ย ตามเงื่อนไขประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การกาหนดปัจ จัย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ
มีปัจจัย เป็นไปตามเงื่อนไขประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การกาหนด
ปัจ จัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ จานวน..............ปัจจัย จึงเสนอมาเพื่อการพิจารณา ดังนี้
1. ปัจจัยที่ 1 ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาใดภาษาหนึ่ง ดังนี้
1.1 ภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนสอบ
TOEFL.............คะแนน หรือ IELTS….......คะแนน หรือ CU-TEP............. คะแนน
พร้อมนี้ได้แนบใบรายงานผลคะแนน จานวน..............ฉบับ
1.2 ภาษาจีนกลาง มีผลคะแนนสอบหรือประกาศนียบัตรการฝึกอบรม ดังนี้
..........................................................................................................................................................................
พร้อมนี้ได้แนบใบรายงานผลคะแนนหรือประกาศนียบัตร จานวน..............ฉบับ
1.3 ภาษาญี่ปุ่น มีผลคะแนนสอบหรือประกาศนียบัตรการฝึกอบรม ดังนี้
............................................................................................................................................................................
พร้อมนี้ได้แนบใบรายงานผลคะแนนหรือประกาศนียบัตร จานวน..............ฉบับ
2. ปัจ จั ย ที่ 2 ประสบการณ์ใ นการทางานที่ เกี่ ยวข้องกับ ตาแหน่ง ที่บ รรจุแ ละแต่ งตั้ ง คื อ ผู้ บ รรจุต้ องมี
ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่บรรจุ โดยมีเอกสารแสดงประวัติการทางาน คารับรองของ
ผู้บังคับบัญชา จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน (บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) โดยมี
ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
2.1 ประสบการณ์การทางาน ด้าน ........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่...............เดือน..................พ.ศ.................ถึงวันที่...................เดือน...................พ.ศ.............................
รวมเป็นเวลา...............ปี..............เดือน.................วัน
2.2 ประสบการณ์...

-22.2 ประสบการณ์การทางาน ด้าน ........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่...............เดือน..................พ.ศ.................ถึงวันที่...................เดือน...................พ.ศ.............................
รวมเป็นเวลา...............ปี..............เดือน.................วัน
2.3 ประสบการณ์การทางาน ด้าน ........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่...............เดือน..................พ.ศ.................ถึงวันที่...................เดือน...................พ.ศ.............................
รวมเป็นเวลา...............ปี..............เดือน.................วัน
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทางานมาจานวน...............ฉบับ และ สาเนาสัญญาจ้างหรือ
คาสั่งจัดจ้าง หรือคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการหรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน........................ฉบับ
3. ปัจจัยที่ 3 ลาดับที่หรือผลคะแนนสอบแข่งขัน สานักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณา หรือหาก
ผู้บรรจุเข้ารับราชการโดยการนาบัญชีคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สอบบรรจุเข้ารับราชการอยู่ในลาดับที่
ไม่เกินร้อยละ 10 ของบัญชีหลักที่ขึ้นไว้ และได้รับผลคะแนนสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ให้ขอหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานที่ได้สอบขึ้นบัญชีไว้ เพื่อมาประกอบการพิจารณา
4. ปัจจัยที่ 4 สามารถเลือกใช้ปัจจัยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 4.1 กรณีเป็นการบรรจุในตาแหน่งที่ไม่ได้เป็นตาแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กาหนด ตามเอกสาร
แนบท้าย 2 (ก) –(ข) ของหนังสือ สานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุดที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555
ให้ใช้ปัจจัยเรื่อง การมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับเดียวกันมากกว่า 1 คุณวุฒิมีวุฒิการศึกษามากกว่า 1 วุฒิ
(มีคุณวุฒิเพิ่มเติมจากวุฒิที่บรรจุ และเป็นวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน)
วุฒิบรรจุ คือ ................................................................................................................................................
วุฒิเพิ่มเติม คือ 1.1 ......................................................................................................................................
1.2.......................................................................................................................................
พร้อมนี้ได้แนบใบแสดงคุณวุฒิการศึกษามาจานวน...............ฉบับ
 4.2 กรณีเ ป็ น การบรรจุ ใ นต าแหน่ ง ที่ เ ป็ น ต าแหน่ ง ในสายงานที่ ก.พ. ก าหนด ให้ ใ ช้ ปั จ จั ย
เรื่อง การบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ. กาหนด ตามเอกสารแนบท้าย 2 (ก) – (ข) ของหนังสือ สานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด
ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง

ลงชื่อ.............................................................. ผู้ให้ข้อมูล
(.........................................................)

thtinfifl5tYnilfIllfl61
Lii @l

T8n17 aced@ultyl LiAi@ficivium61111,114au
nYlitnol LAmnINLLatuvilvidhlii-ImmlyiaLl@uoliftv
611@lnultalfionitvil-Aniw41

vnalcig-irm-n1
int

mood.mta bo

nIAL

kauclqi fi

G.)00.6.)/) cn alTuci 19o) i4J1IMIJ tDdi.&&

bell i'UT1f11.1 l9&&d: fill1W1691511,79LICAM161,1fUlh1V1-111qt1,1Vil

ISil@f115u5IN66Miliffilbejlilli'vyron-mrard5rAnvflauukinwvitiluatIOS15u

Otaguumufltuvilmil

toioW/I@.n.m. n7tvi7•1 filvrumviA'futini Tgrri Liattivul,T

fnilSitlanhaimonaltuviimurfililm,`Aotamufiniumlifm5nnTinEJillii1NOkithtFilltf111^1
. @ LjEJ LI,M111160110 n.71. iAlwilnnliYi

Il@lf11511h1A'llil!hclin11111-11 411,n1,1@d1117@EJ
flY11.11,0111JOU

@.n.m.

b&&e

"Angl LLar,dmil,T ni7eiTtinm6fflyuluLgotatinumucumh\noldTuyninq7lcaTlfim
num-31n1wA'llnii-nirtnilviliLliiii@lIfilTifT6115-111f11I11,1?1161f15:115-31flqW41 ITU
n.nlnathrdauffnaJci @.n.vu. fISL115WM15f1A'11.01,1@IOE111,1i1Nahali'vt)'
ALIPUlti 1111)1V:111cunliiiii num-A
aatavil9ilLihiluyrtinW ollurim4A'runtidi Tgin7 ttatdoullitolnIcevillln-i5m6ulflocu51,S1
mAinumai IB'n95

aviqiitaailavn-a@llun'Aualtagou Ld@lwin
Lgou V111.117@

-i-i$htifmLe61014

(&) du@ln,Q

L11,11,`A@LI 11.M. b&&IDllYikili'LIVIA1151AlUfllIMMIrlAillvTlauClutAutanuflarpilLoilmnifiliSill

tAlcurr-mnlvar,

Tgnil LiattlouinTNnuvmlnlwAil

riNal6MKu loo1AguauLgocaTTATuquicinu6m511,vili

'78n1

lioln5,tiviyNnqlm6diNalifTiKu Ii'llicuLINDIVIfra-16{,111freTIA10161511:11,11AMILLIJUlhoila.iqueri
T1J7@1 LIAMMI1J1INIatigaledVili'UTIIM11911aAltlf11110,1),IL'Puklueoth
6WI pnlifug t9&&e vihoictiN vh1ctivna.1
mAjmnt-oilinj

f15,11117`311115flA1416LIMJ5r,

mth'mnapri T8frn uat

61@1,11,111,11@filW01691T10111:iineilVii'lln.roilil n.vu. TuIN LiAio1155NLIMOilbluilwrdn15
viaLivani.itiriolnnfluA'16flnItm-mmlf161 ymatt:&wrifrIngranono-mvuul;huiii

0,Lnlihig 11.m. b&dfe v11,A1111
thaffnfi tu

It

nIninu

(InEmiwilu AmA1114)
IlAjmum-aln-m41

"An17

10@i8

nilfinitio50791,11.amnfrumivuulill

iiimnINLianivijAirthyrunildiviumisliviqmiatmoliumuir,
v@lnultalrivinumy-Ani7nAil
141171Pu ALLWItiii 0-)G4 qwniitig t9&&GQ Lchh11,11
(Laru1illEnJ5vn-winTem-Anlw61
ii i19.1
..i
ii

G.)

cd@

115f1T191.1 11.M. b&dV)

coantnnair 'Tini7 Cfrulv

itl

FrYILP-ragran5flvv-4-ru

v
RTIO,vm-a-agmmar
-uinywillthr,ivim nnb.nloirrtl-mill vilil

inwnvillthtniriml@ raLlniheru

6). n-t4-41ntid.

Y,
,,,
1.11)11111

(fivari)
b&

looikomm1d1.dd@u6citul1ivaiv6n6nuirilin5vm-NnlwiA'l
1711)11,0-1 liEAl.iviA'runtwitarlonyultinn5fnn5t-Lni'utinFinwnk

ItiLoimuhn-nTinv-m@lanntiunii
n5ntgitivinithtlypil 'I'lcti
1J7ttnvann-17
Uitypoli ,tlitlitylvi Lonfit-14t-p@n
Rialliti TOEFL Viii @ Flt1,6111A1,111
16171EJU6111.&170E1

rdwarifi @.n.yi. flTaITAll'UT@IJ
ciktinvivi-ald
1.1-rd., thm., um tl-m.
MU= TOEFL 'A@ A t Larud trili Si Eru iTtaali191@ F.1

frintrit-Aci @.n.11. 115Z1N15-ML111,1/21J
1r1111 ei1vi5u6fitu6k@lnn163nqt4vo,AJT-Indim1151l611ou

Namvaltarailmhtrywid
ID.

f11141unall

GM

1-11141,11'11,1

. 1-11141611.11 ii o.n.m.num-aloilu-in4-duvi@t-mtlh511111
vrwamwarreJaL
8-nii5un1b.1l1dn6all frnInttillu iLatniiIndul Latriantalln
ma.110'lf-immtviyaln-15RA'AwntulLoilAmfamun-15Linio
lini@um-Y12*-iagramt-rdoltria vrawamounmen1
d'Ai51111115

ID

liTaiUnl5tinUnn51711111ACtlErthlt-TU

iitluwunn5filt-mtlh511-luiltriEnifolfiuiluitilVilm louil

ii-loitilficimNumuliA

mnamoolthr.51m5iinm 4-lijrn@l6m1Pkytiton V111

l9

vill-aulninlmili illamAN viion-mmfrm euTgviiiwniaxiimilti
v61( lAAf1viri6)Imalthwun-ml @d-iZai G) Ti tali
al

6nkiivil@Namz,JILtivamrtn5NLini'u

Nannv@mn5NLifritn-ronnwEjlug-guitiLflui'@Eiat, a o 6M1

51ron15

174JilviAfriliiiuli ILaz,Mi'uNamiLtitiaoulliinn-hi@um-, 0
@th mt-iiiiii-nTd5rinnman-mmAtrikill-715111 6)0 Fru IciiieFi
nu1W-gumnuatlAlcuNamr,Lanmatilaini-i@um co6J1d
VillAvitiZun-inlviwrivinNEiltrkil

b&

If

i99iu
d(n@iEJ
vi

14Ainumr
ii'Yinil

.,

In'WW1

doculA

(iouat)

IitS@n6iMoietoi@vii.1 A111
21qap,olidniALTInqtinalitml Lia:AuquelifiLfiEruMuTaiu

0). fral qfiniin-ainwataeSiut,gtrafiu

-i 0) qt-u-pli
nnnn

i'Altr-gi ti

b. friTuNLifnikr5-rdn-1511.14-uvitill.152anyt

1J55NLIMUY111111511,1kILLVitill_JULDWITTI-15 TeAtlq`LiAfrl

l'irliM'.,''kui_lh'I_TAnn5 vil@4-111141.11

viiokiLvtAtilthnnynt-)111 5tPuctipilnu luanum ci n.vi.

cih,J,Lnylvi- lti 5tPutlh51111,11wrwitn7i

fi-ivna vraiLonanaLtraho b (n) -(ni) li@lvn.741@ g11.7n1-rti n.11.

n.vi. fh,11.40 V12,16@nam61ruino b (n)-(t)

knrifiqo CI' 115

G)00.6)/') 611

loo) fil.inaL

alluirli

tD&

ID&

TNVict.T1S@ g-n7nTru n.11. vi-niiiqo Vi 115
o)oo.6)/' in aeitrril 1.9o) 37.11,i'lni b&&&

vhavrtiktanomii n.1N. filvicuo 9naJL@nal5661i1Jilo
in

al-71A

(n)

g-rtIf11111

n.vu.

ni5i1qting iirrainvilinr,PuSiowitannn-h

toG)

n.11.

qiwpil

filvicoavT1,6MEJ

[AN nl5eu55N621liju5`itn-15lu

971111111,i11J5eLMTITlf115 TaTIrdhlegin

Ilan0111,I

n.1N. rimirtm

``)/1"ctij

6). nalinuIruAVion5v,m-NnnwA-1LS@n1REJ 3@lni5iiquiiin15f1m.4-11,115:4ouLk-A
Linn-h i qt-in 9r1
' thtnuukniinavitiltht Lncennn-nitAVdh5-ini iTuTLIbb
1.15tLf1V11/TAIJTAI4171111.1 411J71-1 inb 911111i111
kiamillJuLnyrirditl5tikulfh5-11-ru

-i'lL1,1)11:111J5t1,11111/rlirn5L'AiughaIn15
0). l'inl/nn-miT-AnunquIll

0). LiTiACin1114.5rm

b. 1.11110M51Tilii-illi

b. LincOnlltagivivinFinvi

in.

1.7nvii'llonnTvma

. ctliim

in.

Lilm:inl-iunl5ilwarilogi

. LiTiZnyriAaq

&. Ilnlvin-iLlutottifej

&. LiMAt7f1YULNEALIAlithztlhiAiti6

b. 1:ifilTinn5i101

b. 1.41mhiAail

a. 17n115volhV 1i6

mi. LimAtThmi@lallo

. 17f116M51v1/f1dIFITIEJ66M6N1i

c . Lil1ArtIfIllUM5h1A'5

cc. LFITLIM

e. Li
n nInyrutulu

0). 1..55ti,n5m4

0)0. LimAri.inmatiA

0)0). 17nItlimplA'l

0)0). trIEPli'llaWnIR

o)b. 17111:V8

0)b. Linyll'inl-n.i/anqm

G)611.

17filT1M511114

inch. 6'1111.7f11-11.16PU65@

0). 17nItin-15tovniinfif1141

in. Li11117111'11.1thl'an1MTVilAgh

inc. 1:111VITMMUITTg

G)&. LiTortIfi5Tua551olilm

inb. 17f126M1t1811:101VIN

o)b. LimA1dfilTuawAinn5

LLatvhavith

vilavtiltht Lnertnn155,1,4ullbWin15

97-itIvitilliuLnviath.AuthciRim

0)Gq. :11t-iltnn15m5rolilv)
).. IlfrItnn151anln5
G)0. 17fil LVI elnATIA

luo. 17f-ilv-inlwa

bG). Linwisinii4oNaliTGAncti
1DID. 1.7fillinnnTlinadi
bcn. ilf0/115f114
tD. lInthtliltnnfilVirgild
19&. inItnnl5a5wrin5

lob. 1:11nItnnmesio661u5

n5tiiiinuluA'14num511n1w41C0@n16HeiLlol

u
ill.ahrtaraglfu-plimmfililtakti illiioF„il.1,4161f15.1115`An15flAil 1Jun@uP)E4)-la vitilodLnvillinn-15
5t,PuctihtTAn15 4-mu

e

umilavitilthturvivi-AcdukedhlTATIcu 4-nncu

GAD

g'ILLvitm

1l66vi1.lathtL,ny11i-fl,1151-,Pu1Jh16711-11,1

VnacmilthtLnvil6trin-155elulthi_Win15

ii-altMlltitml@lfiovrii-m@i

G). 1.7616trinl5mmnl-nm@i

0).

1.9.141-)M1851

1.9. ulminliAl@lna

Gn. /m-)n51,41

cn. tnEr811105-1
. u1€1/HATA-1

. 17filwrimnavii

&. Li-wil.ThlnuANm

. Im-am
b. Im-an5LKi'@lna

b. tnErii-AanAl

a. 17n7ronn15nwnlif1.1

sq. 1,11E.Pd11815

c. 111mi-11515'o

. atnticrin

0. tinnhaavit

e. monnalv-Avi

0)0. uartillIIEJIALLIRJ
0-)G). ult2hiAa1in55L

fl
G)b. my-runaLviml

Ifildn-154-nntu5-15-OcuSiolltALfiaihonlifiihyron-nigt.Sivain5r,IfiT]ln-n.fiAjl
finvol oicu

e&,000 - ob,&oo (d11,161.9 = e),&ool111)
o)) 1.110 n. u55N6silL21icu512n15$1-]qii1l5ty,q1il

num-An15flAMmItio kl`111 1.1'18 fl. V.'1)Altn:11.1[AvuLL5nu55161 fPleJ 6,000 trwi
1.11EJ ImNiaalL4f-lifm-von-ni-m,iictlitparo1
iimti,6111,1?in TOEFL

eDo RtLIM1.1 61,11fMilkn -n i.M11154111`NO1,11,k1.161,5111J55N

o)d'.,000 +

(G)&oo X °JD& = aide + (o-)oo X o.b& cnolie = 6)&,c91&0 U'1o Tootiliii,m111.1iiertyulcvNctiMiu

vikuiluuTo A111%1118 T vAri'UL11.11A@Uln111155Ng@ o)&,Gq&o

o1151ainwannamnicu161ntril

N a fi ,`1-,' Malan
5:41.114111501111T1

TOEFL

TOEFL

TOEFL

Paper

CBT

IBT

&Gricil 411W

CU-TEP
9

_,

IA 11,4,1'1V11

&6)6)

1_ ,
/11.16'U

triQ,Rill,/

&&0

mai

d Gn 1.11.16`U
.
GADG) illitti
4 9_,
6)&6) /.11,16'U
9 _,
nn 111,16`U

intylll Lon

&ec, n61.)

bo)o) illAli

Iht.

thm,tha.

via.nEnviq

I'
., 4

iluNamt nu&

0.)ib illitli

4

_. ,

&6) 111,16'U

4 9 _,

d'sn litl L'U
4
b& VA LiJ
4 4
egle 'Mai
4
G. 'D iltivti

AA

4
&& I1U Lli
&c,11 VA L1J

4

be 111.1Lli
o

illitli

4 4

eb nu)

IELTS

4
c Illd Lli
4
&.& 6ilti Lli
4' 4
&.& 1JU Lli
b.& IYU Lti
4

mi.& In..111.1

fltumuavuknd-ratAlLtuR tatruumf.Tuolqn-nimaTum
n
tincid-ruynn-i5LTJAii"

