
 
 
 

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ 
เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๓ ปี ๒๕๖๔ 

        --------------------------------------------- 
 
 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ก าหนดจัด 
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๓ ปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑๗ กันยายน 
๒๕๖๔ และรับสมัครข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่ปฏิบัติงานทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  
และข้าราชการจากส่วนราชการที่มีส านักงานในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานที่มีภารกิจ 
ด้านต่างประเทศ มคีวามร่วมมือและประสานงานใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศ นั้น  
  คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) 
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) และหลักสูตรอ่ืนใดที่เทียบเท่าหลักสูตรนักบริหารระดับสูง โดยปลัดกระทรวง
การต่างประเทศเป็นประธาน ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) 
รุ่นที่ ๑๓ ปี ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับการคัดเลือกจ านวน ๔๖ คน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
การพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๓ ปี ๒๕๖๔ ดังรายชื่อที่แนบ  

อนึ่ง สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจะด าเนินการจัดการฝึกอบรมแบบผสมผสานทั้งผ่าน
ระบบออนไลน์และการอบรมในชั้นเรียนตามความเหมาะสมในสถานการณ์แต่ละช่วงเวลา โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 
 
                   ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                 (ลงชื่อ)        ธานี ทองภักดี 

 
 (นายธานี ทองภักดี) 

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) 
และหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

 
 
 
 
 

- ส าเนา - 

รับรองส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสิทธิธนโชติ ตรงดี) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
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รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๓ ปี ๒๕๖๔ 
 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๑. นางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ    ผู้อ านวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ส านักงานอัยการสูงสุด 
๒. นางรินฤทัย ชัชวาลวงศ์ พนมวัน   ผู้ช่วยเลขานุการอัยการสูงสุด 
๓. นางสาวมัชฌิมา บริสุทธิ์    อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
๔. นางสาวสตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข    ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
๕. นางสาวสถาพร บุญประเสริฐ    ผู้อ านวยการส านัก ๗ 
       ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
๖. นางสาวอัญชลี ดวงแก้ว    ผู้อ านวยการกองความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน   
       ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๗. นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล    ผู้อ านวยการศูนย์บริการลงทุน 
       ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

กระทรวงการคลัง  
๘. นายดุลยพล จูฑะพล     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต 
       ส านักตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม 
       กรมสรรพสามิต 
๙. นางสาวอภิรดี บุญยัง     นิติกรเชี่ยวชาญ 
       กองกฎหมาย กรมสรรพากร 
๑๐. นางสาวจิตรา พงษ์พานิช    นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ 
       ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
       กรมสรรพากร 
๑๑. นายสุภชัย ภูริเกษม     ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
๑๒. นางสุขมีนา ภาสะวณิช    ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงินการคลังระหว่างประเทศ 
       ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
       ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการต่างประเทศ 
๑๓. นายภูบดี ลออเงิน     ผู้อ านวยการส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน 
       ส านักงานปลัดกระทรวง 
๑๔. นางชลธิฌา เจริญรัตน์    นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
       กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวง  
๑๕. นายศฐา อารยะกุล      อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงไคโร   
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๑๖. นางปวรี ชโูต ชัยปฏิยุทธ   ผู้อ านวยการกองสหภาพยุโรป 
       กรมยุโรป 
๑๗. นางสาววรมน วรุตตมะ     อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงวอชิงตัน  
๑๘. นางสาวสุชาดา เมฆธารา     อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์ 
๑๙. นางสาวมธุรวีร ์วิสุทธกุล    ผู้อ านวยการกองสนเทศเศรษฐกิจ 
       กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
๒๐. นายกิตติพจน์ หงษ์สมบัติ    อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงลิสบอน 
๒๑. นางสาวชมพูนุช ชมภูค า    อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงเวียนนา 
๒๒. นางสาวคัทลียา ทองมิตรา    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ส านักงานปลัดกระทรวง 
๒๓. นางสาวพัชรา โกศินานนท์    นักวิเทศสหการช านาญการพิเศษ 
       ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ   
       กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๒๔. นางสาวนิภัสสร ค าภา    รองกงสุลใหญ่  สกญ. ณ นครกว่างโจว 
๒๕. นางสาวกฤษณา ชลวีระวงศ์    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ 
       กรมองค์การระหว่างประเทศ 
๒๖. นางบัณฑิตา พิชญากร วีรบุตร   อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงมอสโก 
๒๗. นางสาวเชาวน ีตังวงศ์ประเสริฐ   อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงออตตาวา 
๒๘. นางสาวแจ่มใส เมนะเศวต    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       ส านักงานรัฐมนตรี  
๒๙. นางพรพรรณ จันทร์กระจ่าง    หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ 
       ส านักนโยบายและแผน 
๓๐. นางสาววชิญา สินธุเสน    อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงลอนดอน 
๓๑. นายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       กลุ่มงานเอเชียกลาง 
       กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 
๓๒. นายไกรวัฒ ภมรบุตร    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       หัวหน้าส านักงานสัญชาติเเละนิติกรณ์ MRT คลองเตย 
       กรมการกงสุล 
๓๓. นายจีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ    อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงวอร์ซอ 
๓๔. นางสาวสุดารัตน์ อุ่นชัยยา   นักวิเทศสหการช านาญการพิเศษ 
       ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๓๕. นางชัชสรัญย์ เลิศเกียรติวงศ์    นักวิเทศสหการช านาญการพิเศษ 
       ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ 
       กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
๓๖. นายยศพนธ์ สุกุมลนันทน์   นักพัฒนาการกีฬาเชี่ยวชาญ 
    ส านักการกีฬา กรมพลศึกษา 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
๓๗. นางสาววิมลรัตน์ รชัชุกูล  ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ    
    ส านักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓๘. นางฉันทนี บูรณะไทย  นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ 
    คุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์) 
    ทีมนโยบาย ส านักเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ 
๓๙. นางปาลลิน พวงมี    ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
       กรมส่งเสริมการเกษตร 
๔๐. นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์    ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
       ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงพลังงาน 
๔๑. นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมัย  ผู้อ านวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี 
        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพาณิชย์  
๔๒. นายศิรพัทธ์ วัชราภัย  ผู้อ านวยการกองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา 
       กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
๔๓. นางพรพิมล เพชรกูล      นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ   
       ส านักอธิบดี 
       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงยุตธิรรม 
๔๔. พันต ารวจตรีหญิงพรรณทิพย์ เต็มเจริญ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 
       ส านักงานผู้เชี่ยวชาญ 
       กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กระทรวงวัฒนธรรม 
๔๕. นางสาวนวลวรรณ ดาระสวัสดิ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
       กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
       ส านักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงสาธารณสุข 
๔๖. นายกิตติ ลาภสมบัติศิริ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) 
       ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
       กรมอนามัย  

------------------------------------------------ 


