
 
 
 

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ 
เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๓ 

        --------------------------------------------- 
 
 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ก าหนดจัด 
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ โดยรับสมัครข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งที่ปฏิบัติงานในประเทศและในต่างประเทศ  
และข้าราชการจากหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ที่มีส านักงานในต่างประเทศ รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานที่มี 
ความร่วมมือและประสานงานใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศ  

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)  
โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
นักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับการคัดเลือกจ านวน ๕๐ คน  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)  
รุ่นที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๓ ดังรายชื่อที่แนบ  
 
 
                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                   (ลงชื่อ)      บษุยา มาทแล็ง 

 (นางบุษยา มาทแล็ง) 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ส าเนา - 

รับรองส าเนาถูกต้อง 

 
(นายชรินทร์ สายพชร) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
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รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๓ 

 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
๑. นายภาคภูมิ มิ่งมิตร     ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
๒. นายศรายุธ ทองกูล     นักการข่าวเชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
       ที่ปรึกษาส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
       ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
๓. นางสาวชลดา โชติสุวรรณ    ผู้อ านวยการส านัก ๘ 
       ส านักข่าวกรองแห่งชาติ   
๔. นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์    ผู้อ านวยการกองนวัตกรรม รักษาราชการแทน 
       รองผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. 
       ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  
       และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
๕. นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย ์   ผู้อ านวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ   
       ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

กระทรวงการคลัง  
๖. นางสาวจิตรา ณีศะนันท์    ผู้อ านวยการกองส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ  
       กรมสรรพากร 
๗. นางสาวเสาวคนธ์ มีแสง   นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ 
       กองวิชาการแผนภาษี  
       กรมสรรพากร 
๘. นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช    ผู้อ านวยการส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
      ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
๙. นางเขมฤทัย สุมาวงศ์    ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
       ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
๑๐. นายนรพรรษ เพ็ชรตระกูล   ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น 
       ส านักนโยบายการคลัง 
       ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการต่างประเทศ 
๑๑. นางพิชญ์นาฎ วะยาค า    ผู้อ านวยการกองบรรณสารและห้องสมุด  
       ส านักงานปลัดกระทรวง 
๑๒. นางสาวบาจรีย์ พ่ึงพักตร์    อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงสตอกโฮล์ม  
๑๓. นางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ   รองกงสุลใหญ่  สกญ. ณ นครชิคาโก   
๑๔. นายรังสรรค์ ศรีมังกร   รองกงสุลใหญ่  สกญ. ณ เมืองดูไบ 
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๑๕. นางวิภาว ีรังสิมาภรณ์     อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงลอนดอน  
๑๖. นายนฤชัย นินนาท      รองกงสุลใหญ่  สกญ. ณ นครโอซากา 
๑๗. นางสาวจันทรรัตน์ งามชนะ    รองกงสุลใหญ่  สกญ. ณ เมืองโกตาบารู 
๑๘. นางสาวแคทรียา ปทุมรส    ผู้อ านวยการกองกิจการเพ่ือการพัฒนา 
       กรมองค์การระหว่างประเทศ 
๑๙. นายชูเกียรติ ประเสริฐสขุ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒๐. นางณัฏฐา สุนทราภา    รองกงสุลใหญ่  สกญ. ณ เมืองฮ่องกง 
๒๑. นางมาระตี นะลิตา อันดาโม    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       กองเศรษฐกิจ  
       กรมอาเซียน 
๒๒. นางฉัตรวดี จินดาวงษ์    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       กองการเมืองและความมั่นคง  
       กรมอาเซียน 
๒๓. นางสาวจิตวิภา เบญจศีล    อัครราชทูตที่ปรึกษา  คผถ. ณ นครนิวยอร์ก 
๒๔. นายพฤทธิพงษ์ ปุณฑริโกบล    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ 
       กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
๒๕. นายวรพันธุ์ ศรีวรนารถ    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       กองเอเชียตะวันออก ๒  
       กรมเอเชียตะวันออก 
๒๖. นายภรศิษฐ์ พิบูลนครินทร์    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ 
       กรมการกงสุล 
๒๗. นายจักก์ แสงชัย     นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       กองยุโรปกลาง  
       กรมยุโรป 
๒๘. นายสมภพ เสริมสวัสดิ์ศรี    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว 
       กรมการกงสุล 
๒๙. นางสาวสุนทริยา กาญจนะ    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       ส านักงานเลขานุการกรม  
       กรมสารนิเทศ 
๓๐. นายคมกฤช จองบุญวัฒนา    อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
๓๑. นางกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ    อัครราชทูตที่ปรึกษา  คผถ. ณ นครเจนีวา 
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๓๒. นางสาวอุรวัชร สุกแสงดาว    หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ  
       ส านักนโยบายและแผน 
๓๓. นายณัฐพล ณ สงขลา   รองกงสุลใหญ่  สกญ. ณ นครโฮจิมินห์ 
๓๔. นางสาวศิรินธรา อัตถากร    อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ สิงคโปร์ 
๓๕. นายพนม ทองประยูร    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว  
       กรมสารนิเทศ  
๓๖. นางสาวเพ็ญแข อินทรสุวรรณ   อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงราบัต 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
๓๗. นายอภิกฤช บัวขาว   เลขานุการกรม 
    ส านักงานเลขานุการกรม  
    กรมพลศึกษา 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
๓๘. นางสาวสิรวิรรณ เย็นตั้ง  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน   
   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓๙. นายโสภัชย์ ชวาลกุล  ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) 
        ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
      กรมปศุสัตว์ 
๔๐. นางมาลินี ยุวนานนท์   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
       กรมส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔๑. นางสุรีย์ สตภูมินทร ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล 
        กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๔๒. นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ    ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร 
       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    
       กรมทรัพยากรน้ า 

กระทรวงพาณิชย์  
๔๓. นายผกายเนติ์ เล่งอ้ี  พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 
       ส านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 
๔๔. นางแววดาว ด ารงผล      ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย   
       กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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กระทรวงแรงงาน 
๔๕. นางสาวชุลรีัตน์ ทองทิพย์    ผู้อ านวยการส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
       ส านักงานปลัดกระทรวง 
๔๖. นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์    ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 
       ส านักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 
       ส านักงานประกันสังคม 

กระทรวงวัฒนธรรม 
๔๗. นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์    ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ 
       ส านักงานปลัดกระทรวง 
๔๘. นายวสุ โปษยะนันทน์    สถาปนิกเชี่ยวชาญ 
       ส านักสถาปัตยกรรม  
       กรมศิลปากร 

กระทรวงสาธารณสุข 
๔๙. นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพันธุกรรมและชีวเคมี 
       (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 
       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๕๐. นายอรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ    รองเลขาธิการ 
 

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


