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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๔๐๑.๓/๐๘๖๘ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๑๒/ท๘๘๘ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการข(าราชการพลเรือน 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการข(าราชการพลเรือน ท่ี นร ๑๐๐๗.๔/๗๒ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห5งชาติ 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห5งชาติ ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๔๐๑/๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๑๒๒/๓๕๑  
     ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ปลัดกระทรวงการคลัง 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด5วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๒๐๕.๓/๑๑๒๔ ลงวนัท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด5วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๒๐๗.๕/๐๑๓๐๒ ลงวันท่ี 
     ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ท่ี วธ ๐๒๐๓.๕/๓๒๖ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม ด5วนมาก  
     ท่ี อว ๐๒๐๑.๒/๓๑๒ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการสภาการศึกษา 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด5วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๓๐๑/๒๓๓ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด5วนท่ีสุด ท่ี สธ ๐๒๐๘.๐๕/๑๘๑๓  
     ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมสรรพากร 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมสรรพากร ท่ี กค ๐๗๐๗/๓๒๙ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ผู(อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ ท่ี กค ๐๘๐๑.๓/๒๒๘ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมชลประทาน 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมชลประทาน ท่ี กษ ๐๓๒๙/๗๓๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมประมง 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมประมง ท่ี กษ ๐๕๐๓.๗/๓๒๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมวิชาการเกษตร ท่ี กษ ๐๙๐๒/๕๑๒ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมส5งเสริมการเกษตร 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมส5งเสริมการเกษตร ด5วนท่ีสุด ท่ี กษ ๑๐๐๘/๘๓๘ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมทางหลวง 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมทางหลวง ท่ี คค ๐๖๐๐๖/๖๙๔ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ผู(อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ท่ี พน ๐๖๐๑/๕๑ ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมการค(าภายใน 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมการค(าภายใน ท่ี พณ ๐๔๐๑/๙๖๒ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมเจรจาการค(าระหว5างประเทศ 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมเจรจาการค(าระหว5างประเทศ ท่ี พณ ๐๖๐๑/๒๑๓ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ผู(อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค(า 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค(า ท่ี พณ ๑๑๐๑/๑๔๕ ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมการปกครอง 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมการปกครอง ด5วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๓๐๒.๒/๒๑๗๔ ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมปXองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมปXองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ี มท ๐๖๐๓/๔๘๕ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมราชทัณฑ� 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมราชทัณฑ� ท่ี ยธ ๐๗๐๗.๓/๒๑๙๖ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ด5วนท่ีสุด ท่ี อว ๐๕๐๒/๓๕๓ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ด5วนท่ีสุด ท่ี อก ๐๓๑๘/๑๔๒๘ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการสภาผู(แทนราษฎร 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู(แทนราษฎร ท่ี สผ ๐๐๐๐๔/๙๐๕ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� - ลงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ผู(ว5าการธนาคารแห5งประเทศไทย 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือธนาคารแห5งประเทศไทย ท่ี สพบ.(๐๒)๓/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ผู(ว5าการการไฟฟXาฝ[ายผลิตแห5งประเทศไทย 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือการไฟฟXาฝ[ายผลิตแห5งประเทศไทย ท่ี กฟผ.S๑๑๒๐๒/๕๘๑๓ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

 

ด�วนท่ีสุด 



 - ๒ -

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๐   กุมภาพันธ�  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แจ(งรายชื่อผู( เข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ เพ่ือฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5 
ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ผู(ว5าการการไฟฟXานครหลวง 

อ(างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. หนังสือการไฟฟXานครหลวง ท่ี มท.๕๒๑๒/๐๑๗/๖๓ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด5วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ 

สิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑. รายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ 
 ๒. กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมิน  
     ด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) 

 ตามหนังสือท่ีอ(างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให(ส5วนราชการและหน5วยงานคัดเลือกผู(มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๕ ประจำป8
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงส5วนราชการและหน5วยงานได(จัดส5งรายชื่อผู(สมัครเข(ารับการฝ3กอบรมพร(อมท้ัง 
ใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ แล(ว ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. ได(จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ3กอบรมในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นแล(วในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ(งแล(ว นั้น 

 บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได(พิจารณาผลคะแนนการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ท่ีกำหนดเรียบร(อยแล(ว ดังมีรายชื่อผู(ผ5านเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๑  ในการนี้ ผู(มีรายชื่อดังกล5าวต(องเข(ารับการประเมินในข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการ
ศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method) ในวันท่ี ๓ หรือ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) 
กำหนดการและรายละเอียดการเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ปรากฏตามสิ่งท่ีส5งมาด(วย ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข(องต5อไปด(วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                                เลขาธกิาร ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

ด�วนท่ีสุด 


