
Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมสรรพากร 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 

mailto:cstiocsc@gmail.com


Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 

mailto:cstiocsc@gmail.com


Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 

mailto:cstiocsc@gmail.com


Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 

mailto:cstiocsc@gmail.com


Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
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  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 

mailto:cstiocsc@gmail.com


Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 

mailto:cstiocsc@gmail.com


Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   ปลัดกระทรวงคมนาคม 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 

mailto:cstiocsc@gmail.com


Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมทางหลวง 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 

mailto:cstiocsc@gmail.com


Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 

mailto:cstiocsc@gmail.com


Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมการค้าภายใน 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 

mailto:cstiocsc@gmail.com


Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 

mailto:cstiocsc@gmail.com


Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 

mailto:cstiocsc@gmail.com


Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมการปกครอง 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 

mailto:cstiocsc@gmail.com


Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมคุมประพฤติ 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
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 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
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๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
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ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 
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            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมควบคุมโรค 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 

mailto:cstiocsc@gmail.com


Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมอนามัย 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 

mailto:cstiocsc@gmail.com


Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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Line Group 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๖๙  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   แจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียน   หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๒. กำหนดการ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อ
สำรอง จำนวน ๙ คน และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งการตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบผลการตอบรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ ่นที ่ ๒๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้นำตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับของผู้เข้ารับอบรมเข้าร่วมกิจกรรม “Pre-session : IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมกับ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ตั ้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom  Meeting ID : 595 245 6591 Passcode : NWL28-66  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ “New Wave Leaders #28” 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในระหว่างการฝึกอบรมตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้ารับ 
การฝ ึกอบรม และมอบหมายให้ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมเข้าร ่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 

                    

               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
            ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

                    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 
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