
 

 

  

 

เร่ือง  รับ
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 

 ด�วยสํานักงาน ก.พ. ได�ร
ว�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (
ทูลกระหม�อมถวายทุนการศึกษา แด
นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข�อกําห
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Na
๕ ทุน ดังรายละเอียดต�อไปน้ี 

 ๑.   ทุนที่รับสมัคร จํานว
  รายละเอียดของทุน

 ๒.  คุณสมบัติของผู"มีสิท
  ๒.๑  ผู�มีสิทธิสมัคร
   ๒.๑.๑  เป9นผ
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕
   ๒.๑.๒  เป9น
             (๑
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบได�ในระดับเด
รวมทุกภาคการศึกษา ที่ผ�านมาในระด
B = ๓  C= ๒  D = ๑  E หรือ F= ๐) 
            (๒
ท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิช
การศึกษาในระดับปริญญาตรีไม�ต่ํากว
E หรือ F= ๐) หรือร�อยละ ๘๕.๐๐ 
  ๒.๒  ผู�สมัครสอบท
การศึกษาไม�เป9นไปตามหลักเกณฑJท่ีกํา
มาแสดงว�าเป9นผู�มีผลการเรียนเทียบ
หนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จ
 
 

      

   ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
ง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา  
ยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธ

ประจาํปDการศึกษา ๒๕๖๒ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ได�รับแจ�งจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยีแ
(Nanyang Technological University) สาธารณรัฐสิง

แด�สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ
กําหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตรJ 

Nanyang Technological University) ประจําปZการศึกษ

จํานวน  ๕ ทุน 
งทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบท�าย ๑ 

ผู"มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
ิสมัครคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

ป9นผู�มีคุณสมบัติทั่วไปและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖ 
๒๕๕๑ ตามเอกสารแนบท�าย ๒ 
เป9นผู�มีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังน้ี 
๑)   กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท�ายของหลักสูตร

ดับเดียวกันในสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท�าย ๑ และต�องได�ค
นระดับปริญญาตรี ไม�ต่ํากว�า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลท่ีคิด

 หรือร�อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบได�ไม�ต่ํากว�าน้ี หรือได�เกียรตินิย
๒)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หร

ขาวิชา ตามเอกสารแนบท�าย ๑ และต�องได�คะแนนเฉลี่ยสะส
�ต่ํากว�า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให� A = ๔  B = 

 หรือเทียบได�ไม�ต่ํากว�านี้ หรือได�เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
อบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ�านมา หร

ฑJที่กําหนดไว� ตามข�อ ๒.๑.๒ จะต�องมีหนังสือรับรองผลการเรีย
เทียบเท�ากับผลการเรียนที่กําหนดไว�ตามเอกสารแนบท�าย
ดง จะถือว�าไม�มีสิทธิในการสมัครคัดเลือกคร้ังนี้ 

(สําเนา) 

 
(สําเนา) 

สาธารณรัฐสงิคโปรB 

โลยีแห�งชาติ (สวทช.)  
รัฐสิงคโปรJ ได�ทูลเกล�า
รี เพื่อพระราชทานแด�
ตรJ ระดับปริญญาเอก 
ศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน  

๓๖ แห�งพระราชบัญญัติ

สูตรระดับปริญญาตรี 
งได�คะแนนเฉลี่ยสะสม
ท่ีคิดคะแนนให� A = ๔  
รตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ 

หรือคุณวุฒิอย�างอ่ืน 
ี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
B = ๓  C= ๒  D = ๑  

หรือตลอดหลักสูตร
ารเรียนจากสถานศึกษา 
บท�าย ๑ หากผู�ใดไม�มี



๒ 
 
  ๒.๓  ได�คะแนนผลการทดสอบ GRE ไม�ต่ํากว�า ๑๒๐๐/๓.๕ (ถ�ามี) ท้ังนี้ ผลการทดสอบ GRE 
มีอายุไม�เกิน ๒ ปZนับถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธB ๒๕๖๒ 
  ๒.๔  ได�คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม�ต่ํากว�า ๕๗๐ คะแนน (Paper-based) 
หรือ ๘๘ คะแนน (Internet-based) (ถ�ามี) ท้ังนี้ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต�องมีอายุไม�เกิน ๒ ปZนับถึงวันที่  
๒๑ กุมภาพันธB ๒๕๖๒  
  ๒.๕  ผู�สมัครสอบซ่ึงเป9นผู�รับทุนรัฐบาลและอยู�ระหว�างดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต�างประเทศ 
ไม�มีสิทธิสมัครสอบในคร้ังนี้ 

    ๒.๖   ผู�สมัครสอบที่เคยได�รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต�างประเทศมาแล�ว ต�องเป9นผู�ซ่ึง
หมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช�ทุนตามสัญญาที่ได�ทําไว�กับ ก.พ. หรือส�วนราชการแล�ว นับถึงวันที่  
๒๑ กุมภาพันธB ๒๕๖๒  และจะต�องแสดงหนังสืออนุญาตให�สมัครสอบจากหัวหน�าส�วนราชการเจ�าสังกัด  
หากมิได�แสดงหนังสือดังกล�าว จะพิจารณาไม�ให�มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให�ทุน 
  ๒.๗ ผู�สมัครสอบท่ีเคยได�รับทุนอ่ืน ๆ ไปศึกษาวิชา ณ ต�างประเทศ หรือในประเทศ และยังมี 
ข�อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช�ทุน ให�แสดงหนังสืออนุญาตให�สมัครสอบจากหัวหน�าส�วนราชการเจ�าสังกัด/ 
หน�วยงานท่ีเป9นต�นสังกัด หากมิได�แสดงหนังสือดังกล�าว จะพิจารณาไม�ให�มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให�ทุน 
  ๒.๘ ผู�สมัครสอบที่เป9นข�าราชการ/เจ�าหน�าที่ของรัฐ ต�องมีหนังสืออนุญาตให�สมัครสอบจาก
หัวหน�าส�วนราชการเจ�าสังกัด/หน�วยงานที่เป9นต�นสังกัด หากไม�มีหนังสือดังกล�าว จะพิจารณาไม�ให�มีสิทธิสมัครสอบ 
หรือเพิกถอนการให�ทุน 

 ๒.๙ มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณJ 

 ๓.  การรับสมัคร  
  ๓.๑  ผู�ประสงคJจะสมัครคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอรJเน็ต ในเว็บไซตJของ 
สํานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หัวข�อ "ทุนศึกษาต�อ/ทุนฝsกอบรม" หัวข�อย�อย "ทุนสําหรับบุคคลทั่วไป" 
หัวข�อย�อย “ทุนในพระราชานุเคราะหJสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” หัวข�อย�อย      
“ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง”พร�อมทั้งสามารถพิมพJแบบฟอรJมที่ใช�ในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซตJ
ดังกล�าวได� 
  ๓.๒  ผู�ประสงคJจะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได�ตั้งแต�บัดนี้ จนถึงวันที่  ๒๑ กุมภาพันธB ๒๕๖๒  
  ๓.๓ กําหนดการและวิธีการย่ืนใบสมัครคัดเลือก ผู�สมัครคัดเลือกจะต�องกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครคัดเลือกให�ครบถ�วนและถูกต�อง พร�อมทั้งลงลายมือชื่อด�วยตนเอง และส�งใบสมัคร หลักฐาน 
และเอกสารต�าง ๆ  ไปที่สํานักงานประสานโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
(ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) เลขท่ี ๗๓/๑ 
อาคาร สวทช. ถนนพระรามท่ี ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่  ๒๑ กุมภาพันธB ๒๕๖๒  
ทางไปรษณียBลงทะเบียน ดKวนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณียJต�นทางประทับตรารับเอกสาร 
เป9นสําคัญ และหากผู�สมัครคัดเลือกนําส�งเอกสารเอง จะถือวันที่งานสารบรรณ ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรJ
และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) ประทับตรารับเอกสารเป9นสําคัญ  



๓ 
 
  ๓.๔ หลักฐานและเอกสารท่ีจะต�องส�งให�สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยี
แห�งชาติ (สวทช.) มีดังนี้ 
   (๑)   ใบสมัครท่ีพิมพJจากอินเทอรJเน็ต พร�อมติดรูปถ�ายหน�าตรง ไม�สวมหมวก ไม�สวมแว�นตาดํา 
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซ่ึงถ�ายไว�ไม�เกิน ๑ ปZ จํานวน ๑ ฉบับ พร�อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให�ครบถ�วน  
   (๒)  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษ 
ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ  
   (๓)  สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 
ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ หรือสําเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผู�สมัครที่
กําลังศึกษาอยู�ชั้นปZสุดท�ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   (๔)  หนังสือรับรองจากอาจารยJท่ีปรึกษาหรือผู�บังคับบัญชา จํานวน ๒ ท�าน รวม ๒ ฉบับ  
   (๕)  ประวัติส�วนตัวเป9นภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) จํานวน ๑ ฉบับ  
   (๖)  สําเนาผลการทดสอบ GRE ที่ได�คะแนนไม�ต่ํากว�า ๑๒๐๐/๓.๕ (ถ�ามี) 
   (๗) สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได�คะแนนไม�ต่ํากว�า ๕๗๐ คะแนน 
(Paper-based) หรือ ๘๘ คะแนน (Internet-based) (ถ�ามี) 
   (๘)  หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากหัวหน�า
ส�วนราชการ/หน�วยงานเจ�าสังกัด โดยใช�แบบฟอรJม สนง. ก.พ. ๕ (กรณีผู�สมัครเป9นข�าราชการ/เจ�าหน�าท่ีของรัฐ) 
   (๙)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
จํานวน ๑ ฉบับ 
   (๑๐) สําเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport) จํานวน ๑ ฉบับ (ถ�ามี) 
   ท้ังน้ี สามารถติดต�อสอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่คุณสาวิตรี  ภิรมยJกิจ เบอรJโทรศัพทJ 
๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ ต�อ ๘๑๘๗๔ 

 ๔.  วิธีการคัดเลือกผู"ได"รับทุน    
  ๔.๑  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) จะประเมินผู�สมัครคัดเลือก 
จากใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต�าง ๆ เพื่อประกาศรายช่ือผู" มีสิทธิเข"าสอบข"อเขียน ภายในวันที่  
๒๗ กุมภาพันธB ๒๕๖๒ ทางเว็บไซตB www.nstda.or.th/NTU   
  ๔.๒  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) จะดําเนินการสอบ
ข�อเขียน ในวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ (ช�วงเช�า) และผู�ท่ีผลการสอบข�อเขียนได�คะแนนผ�านเกณฑJที่มหาวิทยาลัย
กําหนด จะเข�ารับการสัมภาษณJ ในวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ (ช�วงบ�าย) 
  ๔.๓  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง จะแจ�งรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือกมายังสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรJ และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
  ๔.๔ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) จะประกาศรายชื่อ 
ผู�ได�รับทุนภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซตB www.nstda.or.th/r/ntu 
 
 



 
 
 ๕.  การเพิกถอนทุน 
  สํานักงานพัฒนาวิท
University จะพิจารณาเพิกถอนการใ
  ๕.๑  ไม�สามารถเด
  ๕.๒   ผู�ได�รับทุนส�ง
  ๕.๓   ผู�ได�รับทุนละ
  ๕.๔   ผู�ได�รับทุนม
ผู�ได�รับทุนไม�สามารถจะสําเร็จการศึก
  ๕.๕   ผู�ได�รับทุนได
  ๕.๖  รัฐบาลไทยข

 ๖.  เงื่อนไขการรับทุน
  ทุนการศึกษานี้เป9นท
สาธารณรัฐสิงคโปรJ ทูลเกล�าฯ ถวาย
ให�แก�นักศึกษาในพระราชานุเคราะห
ข�อผูกพัน ดังน้ัน หากผู"ที่ได"รับการค
จะเปYนการกระทบกระเทือนตKอช่ือเส
ในอนาคต 
 
                
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

 

๔ 

 
าวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) และ Nanyan
การให�ทุนแก�ผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
รถเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐสิงคโปรJได�ตามวันที่มหาวิท
ุนส�งหลักฐาน และเอกสารท่ีใช�ในการสมัครท่ีเป9นเท็จ 
ุนละเมิดสัญญาที่ทํากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง   

ทุนมีผลการเรียนที่ตํ่ากว�ามาตรฐาน หรือ อาจารยJที่ปรึกษ
ารศึกษาได�ตามที่หลักสูตรกําหนด 
ุนได�รับทุนจากหน�วยงานอ่ืน ๆ 
ทยขอให�เพิกถอนการให�ทุนแก�ผู�ได�รับทุน 

ทุน 
ี้เป9นทุนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technolo
ถวายแด�สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ราะหJของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร
ารคัดเลือกแล"ว ไมKสามารถรับเงื่อนไขและสละสิทธิการร

ชื่อเสียงของประเทศไทยและโอกาสได"รับความชKวยเหลือใน

      
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕

 

(ลงชื่อ)            พัชรภากร  เทวกุล 

 (หม�อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ 
 

ิเศษ 

nyang Technological 

หาวิทยาลัยกําหนด 

รึกษาให�ความเห็นว�า  

nological University) 
ุมารี เพื่อพระราชทาน
กุมารี ซ่ึงเป9นทุนที่ไม�มี 
ิการรับทุนในภายหลัง 
ลือในลักษณะดังกลKาว

๒๕๖๒ 

ทน 



รายละเอียดทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง  
(Nanyang Technological University : NTU) ประจาํปDการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
สาขาวิชา ระดับ ประเทศ จํานวนทุน คุณสมบัติเฉพาะ 

๑) Advanced Manufacturing / Industry 4.0 
๒) Artificial Intelligence / Machine Learning / 

Data Analytics 
๓) Robotics / Human-Machine Interface 
๔) Internet of Things 
๕) 3D Printing 
๖) Rehabilitation & Assistive Technologies / 

Biomedical Engineering 
๗) Neuroscience / Biomechanics 

เอก สาธารณรัฐสิงคโปรJ ๕ - กําลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท�ายของหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรJ สาขาวิชา
คอมพิวเตอรJ สาขาวิชาวิทยาศาสตรJกายภาพ ทางฟ�สิกสJ 
หรือทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรJชีวภาพ ทางชีววิทยา 
หรือสาขาวิชาคณิตศาสตรJและสถิติ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข�อง  

- ต�องได�คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ไม�ต่ํากว�า ๓.๕๐ หรือร�อยละ ๘๕ หรือเทียบได� 
ไม�ต่ํากว�านี้ หรือได�เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

 

 

เอกสารแนบท�าย ๑ 



   

ม ตร   หงพร ร ชบญญตร บยบข ร ชก รพล รือน พ.ศ.  

 

 ผู ຌที ไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนตຌองมีคุณสมบัติทั ไวเป ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม      
ดังตอเปนีๅ 
 ก.  คุณสมบัติทัไวเป 

      (ํ)   มีสัญชาติเทย 

      (๎)    มีอายุเมตไ่ากวาสิบปดปี 
      (๏)    ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ 

 ข.  ลักษณะตຌองหຌาม 

      (ํ)    ปຓนผูຌด่ารงต่าหนงทางการมือง    
  (๎)    ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ 

หรือปຓนรคตามทีไก่าหนด฿นกฎ ก.พ. 

      (๏)    ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน 

     (๐)   ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม 

      (๑)    ปຓนกรรมการหรือผูຌด่ารงต่าหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง 
       (๒)    ปຓนบุคคลลຌมละลาย 

      (๓)    ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจ่าคุกดยค่าพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ่าคุกพราะกระท่าความผิดทางอาญา  

วຌนตปຓนทษส่าหรับความผิดทีไเดຌกระท่าดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 

      (๔)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ 

      (๕)    ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน 

     (ํ์)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน 

     (ํํ)  ปຓนผูຌคยกระท่าการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ 
 

     ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (๐) (๒) (๓) (๔) (๕) (ํ์)   
หรือ (ํํ) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (๔) หรือ (๕) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม  (ํ์) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปีลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ 
                                               

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

อกสารนบทຌาย ๎ 


