
 
 
 

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ 
เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๔ ปี ๒๕๖๕ 

        --------------------------------------------- 
 
 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ก าหนดจัด 
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๔ ปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ และรับสมัครข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่ปฏิบัติงานทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  
และข้าราชการจากส่วนราชการอ่ืนที่มีส านักงานในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานที่มีภารกิจ 
มีความร่วมมือและมีการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ นั้น  
  คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) 
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) และหลักสูตรอ่ืนใดที่เทียบเท่าหลักสูตรนักบริหารระดับสูง โดยปลัดกระทรวง
การต่างประเทศเป็นประธาน ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) 
รุ่นที่ ๑๔ ปี ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับการคัดเลือกจ านวน ๓๖ คน โดยมีรายชื่อดังแนบ จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๔ ปี ๒๕๖๕ มา ณ ที่นี ้
  อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
จะถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมมาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมแก่ต้นสังกัดไม่ว่ากรณีใด 
 
 
                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
                 (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 ๑๔ ปี ๒๕๖๕ 

 

ส านักงานอัยการสูงสุด 
๑. นางสาวรววีรรณ อัศวกุล    รองอธิบดีอัยการ  
       ส านักงานต่างประเทศ 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
๒. นางสาวรุ่งทิพย์ ลิมปาภินันท์    นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ 
       ปฏิบัติราชการผู้อ านวยการกองมาตรฐานงบประมาณ ๒ 
       ส านักงบประมาณ 

กระทรวงการคลัง  
๓. นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรภาคท่ี ๒ 
       กรมศุลกากร 
๔. นายอาทิตย์ ศรัทธาวรสิทธิ์   สรรพากรพื้นที่อ่างทอง 
       กรมสรรพากร 
๕. นายดนันท์ เชาว์วิศิษฐ    นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ 
       ปฏิบัติราชการหัวหน้ากลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
       ให้แก่นักท่องเที่ยว 
       กรมสรรพากร 

กระทรวงการต่างประเทศ 
๖. นางสาวอุทุมพร อ าไพวิทย์    อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงกาฐมาณฑุ   
๗. นางสาววัลลภา จิตรสมบูรณ์    รองกงสุลใหญ่  สกญ. ณ เมืองเซี่ยเหมิน  
๘. นางพิมพ์พิรีย์ มณีรัตน์     นักการทูตช านาญการพิเศษ   
   กรมองค์การระหว่างประเทศ 
๙. นายระพีพงศ์ บรรจงศิลป   ผู้อ านวยการกองเอเชียตะวันออก ๓ 
       กรมเอเชียตะวันออก 
๑๐. นายร่มเดช พิศาลพงศ ์    อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงโตเกียว  
๑๑. นางสาวนันทพร เหล่าบุญเจริญ   รองกงสุลใหญ่  สกญ. ณ เมืองดูไบ  
๑๒. นางสาวปิลัญญา นิยมไทย    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
๑๓. นางสาววัลยา จริยธรรม    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
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๑๔. นายอ านาจ พละพลีวัลย์    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       กรมเอเชียตะวันออก 
๑๕. นางณัฏฐิรา กระแสร์สาร    อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงปักกิ่ง 
๑๖. นางจอมขวัญ ภิญโญวิทย์   นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       ส านักบริหารบุคคล   
๑๗. นางสิริชาดา ทองตัน    อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงจาการ์ตา 
๑๘. นางสาวณัฐฐ์สิริ นิ่มยี่สุ่น    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑๙. นายปรินทร อภิญญานันท์    อัครราชทูตที่ปรึกษา  คผถ. ณ กรุงจาการ์ตา 
๒๐. นายจักรพันธ์ ยุวรี     นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน   
๒๑. นางสาววรมน สินสุวรรณ    รองกงสุลใหญ่  สกญ. ณ นครเฉิงตู 
๒๒. นางสายรุ้ง ธรรมเจริญ    อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน 
๒๓. นางสาวรัชนี เอ้ือไพโรจน์กิจ    อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงนิวเดลี 
๒๔. นายวรวฒุิ สมุทรกลิน   นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       กลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ าโขง 
๒๕. นายภราดร รังสิมาภรณ์    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       กรมยุโรป 
๒๖. นายเกษมสันต์ ทองศิริ    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
       กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
๒๗. นางสาวจีระพร จีระนันทกิจ   รองกงสุลใหญ่  สกญ. ณ นครนิวยอร์ก 
๒๘. นางสาววรพร กาญจนะวงศ์   อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ 
๒๙. นายณัฐพล ทรัพย์สินสุนทร   อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงปราก 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
๓๐. นายมาฆะ ภู่จินดา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 
    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบบริหาร 
    ส านักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓๑. นายสุวชิ น้อยอิ่ม  สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
    กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๓๒. นางสาวหิรัญญา สระสม   ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
       ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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กระทรวงพาณิชย์  
๓๓. นางสาวสุพัตรา แสวงศรี  กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) 
       ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ 
       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
๓๔. นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์    นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 
       ปฏิบัติราชการผู้อ านวยการส านักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล 
       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงยุติธรรม 
๓๕. นายณรงค์ หนูคง    ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช 
       กรมราชทัณฑ์ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๓๖. นางสาวภวูดี ตู้จินดา    ผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 
       กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

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


