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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมประชาสัมพันธ# 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมศุลกากร 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมสรรพากร 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร#บริการ 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมปศุสัตว# 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมการขนส<งทางบก 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมท<าอากาศยาน 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมทางหลวง 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  



 - ๒ -

Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   ผู1อำนวยการสำนักงานสถิติแห<งชาติ 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมส<งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล1อม 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   ปลัดกระทรวงพาณิชย# 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมการค1าต<างประเทศ 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค1า 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  



 - ๒ -

Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมส<งเสริมการค1าระหว<างประเทศ 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   ผู1อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร#การค1า 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมปvองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมคุมประพฤติ 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมบังคับคดี 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   ผู1อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร# 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
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และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
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               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
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การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
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 - ๒ -

Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   ผู1อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร<วมสมัย 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   เลขาธิการสภาการศึกษา 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  



 - ๒ -

Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมการแพทย# 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  



 - ๒ -

Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร#การแพทย# 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   เลขาธิการสภาผู1แทนราษฎร 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต<อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท#มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   ผู1ว<าการธนาคารแห<งประเทศไทย 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
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Line Group 

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๕๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท# จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แจ1งรายชื ่อผู 1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู 1นำคลื ่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ <นที ่ ๒๗ 

ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน   กรรมการผู1จัดการใหญ< บริษัท ปูนซิเมนต#ไทย จำกัด (มหาชน) 
อ1างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ 
สิ่งท่ีส<งมาด1วย ๑. รายชื่อผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ 
 ๒. กำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ตามหนังสือที่อ1างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ1งรายชื่อผู 1มีสิทธิ ์เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๑๐ คน และขอให1ผู1มีสิทธิ์เข1ารับการฝ8กอบรมแจ1งการตอบรับเข1ารับการฝ8กอบรม ภายในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ# ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ความละเอียดแจ1งแล1ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1ผลการตอบรับการเข1ารับการฝ8กอบรมเรียบร1อยแล1ว จึงขอแจ1งรายช่ือ 
ผู1เข1ารับการฝ8กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู1นำคลื่นลูกใหม<ในราชการไทย รุ<นที่ ๒๗ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๑ มาเพ่ือทราบ และเพื่อให1การฝ8กอบรมเปKนไปด1วยความเรียบร1อย 
และผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมได1รับทราบ และเกิดความเข1าใจอันดีต<อหลักสูตรการฝ8กอบรมดังกล<าว 
จึงขอความอนุเคราะห#เรียนเชิญผู1บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ของผู1เข1ารับการฝ8กอบรมพร1อมกับผู1เข1ารับ 
การฝ8กอบรมเข1าร<วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ1อมความเข1าใจในการฝ8กอบรมกับผู1บังคับบัญชาของผู1เข1ารับ
การฝ8กอบรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (ทั้งนี้ ผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
จะเข1าร<วมกิจกรรมในวันดังกล<าว ตั้งแต<เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.) ผ<านโปรแกรม Zoom  Meeting ID : 433 
084 0268 Passcode : NWL27-65  รายละเอียดตามสิ่งที่ส<งมาด1วย ๒ 

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได1จัดตั้งกลุ<มไลน#ทางการภายใต1ชื่อ “New Wave Leaders รุ<นที่ ๒๗” 
เพื่อสื่อสารข1อมูลไปยังผู1เข1ารับการฝ8กอบรมอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยผู1เข1ารับการฝ8กอบรม
สามารถเข1ากลุ<มด1วยการแสกน QR-code ด1านล<างนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห#ให1บุคลากรในสังกัดของท<านเข1าร<วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล<าวต<อไปด1วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

                    
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู1อำนวยการสถาบันพัฒนาข1าราชการพลเรือน  
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