
ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู�อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร ชาติ และการสร�างความสามัคคีปรองดอง 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู�อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู�อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู�อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมพลศึกษา 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร บริการ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมการข�าว 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ  

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว  

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมส�งเสริมการเกษตร 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห�งชาติ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมเจ�าท�า 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมการขนส�งทางบก 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมท�าอากาศยาน 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู�อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงาน 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู�อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย  

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมการค�าภายใน 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมเจรจาการค�าระหว�างประเทศ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมส�งเสริมการค�าระหว�างประเทศ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมป\องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ  

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมศิลปากร 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู�อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร�วมสมัย 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการสภาการศึกษา 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมการแพทย  

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร การแพทย  

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมอนามัย 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู�อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป\องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป\องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป\องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู�ว�าการธนาคารแห�งประเทศไทย 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู�ว�าการการไฟฟ\าฝ_ายผลิตแห�งประเทศไทย 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู�ว�าการตรวจเงินแผ�นดิน 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการ กสทช. 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู�อำนวยการองค การเภสัชกรรม 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน กรรมการผู�จัดการใหญ� บริษัท ปูนซิเมนต ไทย จำกัด (มหาชน) 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ประธานหอการค�าไทย 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ๑-๔ 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง แจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ ๒๘ 
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห�งชาติ 

อ�างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑. รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรฯ 
 ๒. หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก 
 ๓. กำหนดการคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที ่อ�างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให�ส�วนราชการและหน�วยงานต�าง ๆ พิจารณาส�ง
ข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงาน ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม�เกิน 
๔๕ ป8 หรือ ข�าราชการผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป8 หรือเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท�า สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือฝ@กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๘ ประจำป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการรับสมัครระหว�างวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต�อมาส�วนราชการ/
หน�วยงาน ได�พิจารณาส�งรายชื่อผู�สมัครให�สำนักงาน ก.พ. แล�ว นั้น 

บัดนี ้ สำนักงาน ก.พ. ได�ตรวจสอบคุณสมบัติผู �ที ่ได�ร ับการเสนอชื ่อให�สมัครเข�ารับ 
การคัดเลือกซึ่งได�นำส�งเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแล�ว 
จึงขอแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกเพื่อฝ@กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ ในการนี้  
ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกตามรายชื่อที่ระบุจะต�องเข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียนสอบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ชั้น ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก กำหนดการ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ – ๔) ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกจะต�อง
เข�ารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู�ใดไม�เข�ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามวัน 
และเวลา ท่ีกำหนด จะถือว�าสละสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกมาต้ังแต�ต�น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ หรือพนักงาน 
ในสังกัดเข�ารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุด�วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 
           ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต�อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๘๕ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔, ๐๙ ๑๗๙๒ ๔๔๕๑ และ ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ อีเมล cstiocsc@gmail.com 


