
วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาท่ีดิน จุฬาฯ  จ.สระบุรี

กจิกรรมเฉลมิฉลองวนัคลา้ยวันสถาปนาคณะนติิศาสตรค์รบรอบปท่ีี ๔๑

หลักสูตร "ภูมิพลังแผ่นดิน"
สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ อาคารเทพทวาราวด ี คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม
เฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาคณะนติิศาสตร์ครบรอบปีท่ี ๔๑ ในช่วงเช้ามีพิธีตัดบาตรพระสงฆ์
๙ รูป พิธีบางสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระภูมิชัยมงคล
และเจริญสัมโมทนียกถาโดย พระมหาไมตรี ปุญฺญมรินโท วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

และช่วงบ่ายมกีารแสดงปาฐกถาประยรู กาญจนดุล คร้ังท่ี ๕ เร่ือง "นักกฎหมายกับการพัฒนาระบบประชาธปิไตย" โดย ศ.พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล
ณ ห้องประชุมสุรเกียรต์ิ เสถียรไทย จากน้ันมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๒๐ มิถ ุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒ .๓๐ น .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาฯ จ.สระบุร ี โดยมีนายกสภา
มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้ารับเสด็จ จากน้ันจะเสด็จฯ
ไปทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะหน่วยงานที ่นำเสนอกิจกรรม
การพัฒนาพื ้นที ่ การเรียนการสอน การฟื ้นฟูระบบนิเวศ งานวิจัย
ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเกษตรครบวงจร โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ชีวภาพ
และชีวมวลในการผลิตเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและเพ่ือการส่งออกเทคโนโลยี โครงการ Green
Engineering for Green Society โครงการศูนย์ฝึกนิสิตสัตวแพทยศาสตร์และ
ศูนย์การเรียนรู ้ด้านเทคโนโลยีการเลี ้ยงสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
กิจกรรมจุฬาฯ เพื ่อชาวสระบุรี กิจกรรมความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ
กับหน่วยงานภายนอก ฯลฯ

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "ภูมิพลังแผ่นดิน"
สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี ๒ โดยมีนายชวน หลีกภัย นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต
ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด นางเพ็ชรากรณ์ วัชรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
เป็นตัวแทนผู้เข้าอบรมรุ่นท่ี ๑ เข้าร่วมในพิธี

หลักสูตร "ภูมิพลังแผ่นดิน" สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี ๒
จัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๑๓ มิถุนายน - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ทุกวันพฤหัสบดี
ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักท่ีจะ "สร้างพ้ืนท่ี" เพ่ือผสานพลังอันเป็นภูมิพลังของประเทศ
ตลอดจนวางรากฐานความตระหนักรู ้และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการ
ธำรงไว้ซึ ่งสถาบันหลักของประเทศ โดยน้อมนำพระราชปณิธานและ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีได้ทรงมุ่งพัฒนาประเทศ
ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นบทเรียน ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง
ของประเทศท่ีจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศให้ย่ังยืนสืบไป



ปาฐกถา "เสาหลักของแผ่นดิน" เร่ือง "การประกันภัย เศรษฐกิจ ธุรกิจ"

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒

อาคารจามจุรี ๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานแถลงข่าวช้ีแจงข้อเท็จจริงกรณีท่ีสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้ย่ืนจดหมาย ลงวันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๕๖  เร่ืองขอให้จุฬาฯโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินคืนให้แก่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย
โดยมี รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้เช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ รศ.ดร.บุญไชย สถิตม่ันในธรรม
รองอธิการบดี และ ดร.คณพล จันทน์หอม ผู้เชี ่ยวชาญด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าว ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากสื ่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั ้งนี ้เป็นจำนวนมาก รวมทั ้งมีตัวแทนจาก มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
เข้ารว่มรบัฟังการชีแ้จงดว้ย

และในช่วงบ่าย ตัวแทนนักศึกษาอุเทนถวายจำนวนหนึง่ได้เดินทางมาย่ืนหนังสือซ่ึงไม่มีผู้ลงนาม ให้แก่ รศ.ดร.บุญไชย สถิตม่ันในธรรม
รองอธิการบดี บริเวณหน้าอาคารจามจุรี ๑ - ๒ (รายละเอียดติดตามในจุฬาสัมพันธ์ ฉบับวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖)

จุฬาฯ ช้ีแจงข้อเท็จจริง
กรณีอุเทนถวาย

เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาฯ ร่วมกับคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการสัมมนาวิชาการ เฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปีพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จัดปาฐกถา "เสาหลักของแผ่นดิน" ชุด "๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรสีวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า" เร่ือง "การประกันภัย เศรษฐกิจ ธุรกิจ" โดย คุณพณิตา ตู้จินดา  กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 "บริษัท สยามประกันภัย จำกัด" บริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทยถือกำเนิดขึ ้นในปี ๒๔๘๑ จากพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ด้วยมีพระราชดำริว่าควรจัดตั้งบริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น เพื่อมิให้
สูญเสียเงินตราแก่ต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ท่ีล้ำหน้ายุคสมัย เหนือสตรีใดในสมัยน้ัน

นายวัชรพงษ์  หงส์จำรัสศิลป์  นิสิตช้ันปีท่ี ๔ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิทยาศาสตร์ "The Hitachi Trophy 2013" จากการ
นำเสนองานวจิยัหวัข้อเรือ่ง "ชีววิทยารงัของแมลงภู ่ ชนดิไซโลโคปา้ นาซาลสิ ในประเทศไทย" โดยนายวชัรพงษ์
ได้รับรางวัลจาก  Mr.Kazuo Karasawa กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อเร็วๆนี้

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ชนะเลิศนำเสนอผลงานวิจัย "The Hitachi Trophy 2013"

พิธีไหว้ครูของนิสิตใหม่จุฬาฯ
 ปีการศึกษา ๒๕๕๖

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครูของนิสิตจุฬาฯ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ หอประชุมจุฬาฯ  โดยมีอธิการบดีเป็นประธานในพธีิ เพ่ือแสดง

ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงาม ในงานมีพิธีมอบรางวัลแก่นิสิต
ท่ีมีผลงานดเีด่นด้านต่างๆ รางวลัประกวดพานไหวค้รู  ในโอกาสนีอ้ธิการบดไีด้กล่าวใหโ้อวาทแกนิ่สิตใหมด้่วย



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


