


แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕ 
(ทุนส าหรับเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน)  

 

หนังสืออนุญาตให้แสดงความจ านงสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล 
ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) 

หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียนของสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ 
 
 

เขียนที.่.................................................................. 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ.................... 

 
  ข้าพเจ้า (๑)............................................................................................................................ ........... 
ต าแหน่ง..................................................................................กรม...................................................................... .......... 
กระทรวง...................................................................อนุญาตให้ (๒)............................................................................. 
ต าแหน่ง...................................................ระดับ...................................................กอง/ส านัก........................................ 
กรม..........................................................................กระทรวง......................................................................................  
แสดงความจ านงสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) (ทุนส าหรับ
เตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนของสถาบันชั้นน าใน
ต่างประเทศ 
 
 
      (ลงชื่อ)  ................................................................................. .... 
                          (............................................................................. ......) 
      ต าแหน่ง................................................................................... .. 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  (๑)  ชื่อผู้อนุญาตและให้ความยินยอม จะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด ซึ่งมีต าแหน่งเทียบได้ 
   ไม่ต่ ากว่าปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนเท่านั้น 
                (๒)  ชื่อข้าราชการที่ขออนุญาตให้แสดงความจ านงสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุน 



แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕.๑ 
(ทุนส าหรับเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) 

 

หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการ 
 

       เขียนที่………………………..………………………………….. 
      วันที่……….เดือน………………………..พ.ศ……………………..…….. 
 

  ข้าพเจ้า (๑) …………………………………………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง…………………………………………………………ระดับ……………………………………………………………………………….
กรม……………………………….……………………..….…...กระทรวง…………………..…………………………………………………….
ขอให้ค ารับรองว่า (๒) …………………..……………………….………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง…………………………………………………………………………..ระดับ………………………..………………………………..… 
กรม…………………………………………….…………………กระทรวง……………….…………………………………..………………….. 
ผู้สมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) (ทุนส าหรับเตรียมความ
พร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) เป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจประจ าที่รับผิดชอบ หรือจะมอบหมายภารกิจประจ า
ให้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะไปฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดของภารกิจประจ าที่รับผิดชอบ หรือจะ
มอบหมายภารกิจประจ าให้รับผิดชอบ ดังนี้ 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
........................................................ ..........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ ...................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
................................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
                   

       (ลงชื่อ)…………………………………………………………… 
                (.……………………………………………………….) 
               ต าแหน่ง……………………………………………………………. 
 

หมายเหตุ   :  (๑)  ชื่อผู้อนุญาตและให้ความยินยอม จะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด ซึ่งมีต าแหน่งเทียบ
    ได้ไม่ต่ ากว่าปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนเท่านั้น 
                 (๒)  ชื่อข้าราชการที่ขออนุญาตให้แสดงความจ านงสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุน 



 
ติดรูปถ่ายขนาด   

๑ X ๑.๕ น้ิว 
ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๑ ปี 

   (ทุนส าหรับเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซยีน) 

      
 
 
 
 

แบบแสดงความจ านงสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนรัฐบาล 
ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) 

(ทุนส าหรับการเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซยีน) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

เรียน  เลขาธิการ ก.พ. 
 

 ข้าพเจ้าขอแสดงความจ านงสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๔  (เพ่ิมเติม)  
(ทุนส าหรับเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) และขอแจ้งรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา
ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ          นาย  .  นาง     นางสาว …………………..….......……นามสกุล………………..…………….………….... 
Name      Mr.     Mrs.    Miss…………………….........…………Surname……………………….…….…..…….... 
 

เลขประจ าตัวประชาชน                     
เกิดวันที่…………….เดือน……………………………..พ.ศ……………….อายุ……………ปี………..เดือน  
สถานภาพปัจจุบัน   โสด   สมรส   หม้าย    แยกกันอยู่    หย่าร้าง 
 

๒. สังกัดของผู้แสดงความจ านง 
กระทรวง ……………………………………………………... กรม ……………………………………………………..………………………… 
แผนก / ฝ่าย / กอง………………………………………ต าแหน่ง…………..……………………………….ระดับ…………………………
โทรศัพท์…………………………………….……โทรสาร………………………………………… 

 

๓.  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด  
      บ้านเลขท่ี………………..ตรอก/ซอย……………………หมู่ที…่….ถนน……........................................…………………………...             
      ต าบล/แขวง………………………..........…อ าเภอ/เขต………................……………จังหวัด…………...........………………………                
      รหสัไปรษณีย.์.................................…โทรศัพท…์…….....................……………e-mail: …..…………………………………... 
 

๔.  ในกรณีเร่งด่วนที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ให้ติดต่อผ่านทาง 
ชื่อ – นามสกุล......…………………………………….……….………เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น……..........................………… 
โทรศัพท์…………………………….……………….…โทรสาร………………………….……………………….. 
 
 



 
- ๒ - 

 
๕.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อสถานศึกษา 
ระหว่าง วุฒิท่ีได้รับ คะแนน 

พ.ศ. – พ.ศ. แผนการเรียน/สาขาวิชาเอก เฉลี่ย 

ปริญญาตรี  
   

 

ปริญญาโท 
 
 

   

ปริญญาเอก 
 
 

   

 
๖.  ประวัติการรับราชการ 

ต าแหน่ง / ระดับ / สังกัด หน้าที่ความรับผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
  

 
 

  
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
๗.  ความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ 
 

ภาษา 
ระดับความรู้ความสามารถ 

(ให้ระบุว่าใช้ได้ในระดับดีมาก ดี พอใช้ หรือใช้ไม่ได้) ศึกษาโดยวิธี 
เขียน อ่าน พูด 

     
     
     

 



- ๓ - 
 
๘.  ข้าพเจ้า    ไม่เคย     เคย  ได้รับทุนไปศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน  หรือสัมมนา  ณ ต่างประเทศ 

 
หลักสูตร ประเทศ ทุน วัน/เดือน/ปี * 

    
    
    
    
    
    

 
  วัน/เดือน/ปี *  หมายถึง  วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาที่ได้รับทุนไปศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน หรือ สัมมนา 
 
๙.  หน้าทีค่วามรับผิดชอบในปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๐.  หลักสูตรที่ได้รับการตอบรับให้เข้าอบรม 

       ชื่อหลักสูตร   ..................................................................................................................................................................................................................... 

       สถาบันที่จัดการฝึกอบรม   ........................................................................................................................................................................................ 

       ระยะเวลาของหลักสูตร  :  วันที่ .............................................  ถึงวันที่ ........................................................................................................... 

       สถานที่ฝึกอบรม  ............................................................................................................................................. ประเทศ  ........................................ 

 

 

 



 

๑๑.  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรมในบริบทของอาเซียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบแสดงความจ านงสมัครคัดเลือกเป็นความจริงทุกประการ  
และข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรง 
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที 
 
       (ลงลายมือชื่อ)…….………………………………………………..ผู้แสดงความจ านง
              (………………………………..……………………) 
                      วันที่………..เดือน……………………..พ.ศ……… 



 
 

(ส าเนา) 
 

ประกาศส านักงาน ก.พ. 
 

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล 
  ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) 

                (ทุนส าหรับการเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) 
---------------------------------------- 

 ด้วย ส านักงาน ก.พ. จะด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาลไป
ฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) (ทุนส าหรับเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน)  
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ระเบียบ ก.พ.  ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งก าหนดวิธีการคัดเลือก
และเกณฑ์การตัดสินเพ่ือรับทุน ดังต่อไปนี้ 

๑. จ านวนทุนที่จัดสรร 
      จ านวน ๑๐ ทุน 

 ๒. ข้อผูกพันในการรับทุน 
 

  ๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาท าประโยชน์ให้ราชการตามสัญญาที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 
 

  ๒.๒ กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาท าประโยชน์ให้แก่ราชการตามสัญญาที่ได้ท าไว้กับ
ส านักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจ านวน
เงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

                    ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

  ๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ
หรือช านาญการพิเศษ 
  ๓.๒ เป็นผู้มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (๘ สิงหาคม ๒๕๕๕) 
  ๓.๓ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
  ๓.๔ มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่างประเทศ 
  ๓.๕ เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรมและความประพฤติดี 
  ๓.๖ เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ 



- ๒ - 

 

  ๓.๗ เป็นผู้ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเพียงพอ 
สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และประสบการณ์เพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะกลับมาเป็นก าลังส าคัญของส่วน
ราชการ 
  ๓.๘ มีระยะเวลาส าหรับการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของระยะเวลาที่ไปฝึกอบรม 
  ๓.๙ มีหนังสือตอบรับให้เข้าฝึกอบรมจากสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ ในหลักสูตร
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๕ วัน แต่ไม่เกิน 
๑ เดือน 

 ๔. การรับสมัครคัดเลือก 
  ๔.๑ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
  ๔.๒ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ต้องสมัครไปยังสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ 
และได้รับการตอบรับจากสถาบันให้เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงจะยื่นเอกสาร
และหลักฐานการสมัครได้  
 ๔.๓ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนสามารถ download แบบแสดงความจ านงสมัคร
คัดเลือก และแบบฟอร์มอ่ืน ๆ จากเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th  
 ๔.๔ เอกสาร และหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร มีดังนี้  
   (๑) แบบแสดงความจ านงสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน
ต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) (ทุนส าหรับเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน)  
   (๒) หนังสือตอบรับให้เข้าฝึกอบรมในสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่
มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน และเอกสารแสดงข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับ 
   (๓) หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจ
ประจ าที่รับผิดชอบหรือจะมอบหมายภารกิจประจ าให้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะไปฝึกอบรม 
ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด (แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕.๑) 
   (๔) หนังสืออนุญาตให้แสดงความจ านงสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนรัฐบาลไป
ฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) (ทุนส าหรับเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคม
อาเซียน) จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด (แบบฟอร์ม สนง.
ก.พ. ๕) 
   (๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๕ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนต้องส่งเอกสาร และหลักฐานการสมัครตามข้อ ๔.๔ ซึ่งบันทึก
เป็น pdf file ทาง e-mail ไปที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร  ส านักงาน ก.พ. ที่ asean_scholarship@ocsc.go.th  
โดยระบุในหัวข้อ (Subject) ว่า “สมัครทุนส าหรับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคม
อาเซียน”  

http://www.ocsc.go.th/
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 การรับสมัครจะถือวันที่ที่ส่ง  e-mail  ต้นทางเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ e-mail  ที่ส่งหลัง
วันที ่๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๔.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย ส านักงาน ก.พ. จะไม่รับสมัคร 

  ส านักงาน ก.พ. จะตอบรับการสมัครทาง  e-mail ภายใน ๓ วันท าการ หลังจากวันสมัคร 
กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบรับภายในก าหนด ขอให้ติดต่อโดยตรงทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๑๔  
หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๑๕  
  ๔.๖ ส าหรับต้นฉบับเอกสารและหลักฐานการสมัครให้จัดส่ง ไปที่กลุ่มงานบริหารการสอบ 
และระบบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ส านักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๐๑ ถนนติวานนท์ ซอย ๔ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ ภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่ได้ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทาง e-mail 

 ๕. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

  ส านักงานก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๕.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ก าหนด 
ในข้อ ๓. ของประกาศรับสมัครฉบับนี้    

  

   ๕.๒ ล าดับของการส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครเพ่ือแสดงความจ านงสมัคร
คัดเลือกตามที่ก าหนดในข้อ ๔.๕ ได้ครบถ้วน (หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา) ผู้ส่งก่อนจะ
ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนก่อน โดยถือวันที่ และเวลา ที่ส่ง  e-mail  ต้นทางเป็นส าคัญ   
  ๕.๓ หลักสูตรที่ได้รับการตอบรับเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประชาคม
อาเซียนของสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ  

 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน 
  ส านักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่านั้น ทาง website ของ
ส านักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพ่ือรับทุน” และจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนโดยตรง 
พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการของผู้มีสิทธิได้รับทุนด้วย  

 ๗. การยืนยันการรับทุน 
      ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องยืนยันการรับทุนภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับทุน 
 ๘. การท าสัญญา 
 

  ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องท าสัญญาตามแบบสัญญาที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

 ๙. เงื่อนไขการรับทุน 
  ๙.๑ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้า
ส่วนราชการเจ้าสังกัดให้ส านักงาน ก.พ. ก่อนเดินทางไปฝึกอบรม 
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 ๙.๒ ผู้ได้รับทุนจะต้องเขียนบทความเป็นภาษาไทยที่ชี้ให้เห็นถึงการน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในงานของส่วนราชการที่สังกัด  พร้อมข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลง ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม (ตามเอกสารแนบ) 

 ๑๐. ก าหนดการเดินทาง 
  ผู้ได้รับทุนจะต้องเดินทางไปฝึกอบรม ภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๕ มิฉะนั้นจะถูก 
เพิกถอนการให้ทุน 

  ๑๑. การเพิกถอนการให้ทุน 
  ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ไม่มีหนังสืออนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด  

   ๑๑.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการท าสัญญาตามที่ส านักงาน 
ก.พ. ก าหนด 
   ๑๑.๓ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
   ๑๑.๔ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงก าหนดการเดินทางไปฝึกอบรม 
   ๑๑.๕ ไม่สามารถเดินทางไปฝึกอบรม ภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๕   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสมชาย  การดี) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 
            ลงชื่อ        วิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ ์   

 

        (นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ์) 
      รองเลขาธิการ  ก.พ. 

      ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
      

 




