
 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมธนารักษ์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมประมง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมอนามัย 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙



 
 
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๙ 

 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๖๙๕๑  
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สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒ 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และขอเชิญผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
         ๒. กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒  
ซึ ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที ่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานของท่านได้ส่ง
ข้าราชการตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นั้น 

บัดนี้ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอส่งข้าราชการ 
ที ่เข ้าร ับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัต ิราชการตามปกติ  และขอเรียนเชิญผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม 
ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๑๒ 
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโปรดแจ้งให้ผู ้สำเร็จการฝึกอบรม 
ดังกล่าวทราบ รวมทั้งส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านทางลิงก์ https://1th.me/w6JCn 
ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ)  
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