- สาเนา -

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๑
--------------------------------------------ตามที่ ก ระทรวงการต่ า งประเทศ โดยสถาบั น การต่ า งประเทศเทวะวงศ์ ว โรปการ ก าหนดจั ด
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
โดยรับสมัครข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งที่ปฏิบัติงานในประเทศและในต่างประเทศ และข้าราชการ
จากหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่มีสานักงานในต่างประเทศ รวมถึง บุคลากรจากหน่วยงานที่มีความร่วมมือและ
ประสานงานใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศ
คณะกรรมการคั ด เลื อ กข้ า ราชการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารการทู ต (นบท.)
โดยปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศเป็ น ประธาน ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูต (นบท.) รุ่ นที่ ๑๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับการคัดเลือกจานวน ๕๔ คน จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๑ ดังรายชื่อ
ที่แนบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ) ภาสกร ศิริยะพันธุ์
(นายภาสกร ศิริยะพันธุ์)
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)

รับรองสาเนาถูกต้อง
ชรินทร์ สายพชร
(นายชรินทร์ สายพชร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๒
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๑
สานักาานเลขาิิการสาาผู้ททนราฎรร
๑. นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์
สานักข่าวกรอาทห่าชาติ
๒. นายธรรมรัตน์ รัตนมณี
สานักาานคณะกรรมการส่าเสริมการลาทุน
๓. นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล
กระทรวาการคลัา
๔. นายฤชา วราทร
๕. นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
๖. นายถาวร เสรีประยูร

๗. นายพลช หุตะเจริญ

๘. นายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ
๙. นางสาวสุขุมาลย์ ลัดพลี

กระทรวาการต่าาประเทศ
๑๐. นางวิภาวรรณ เบนนิแมน
๑๑. นายปิยะพงษ์ นันต์ธนะ

๑๒. นายเอกอรรถ ทิตาราม

ผู้อานวยการสานักภาษาต่างประเทศ
นักการข่าวเชี่ยวชาญ
สานักงานเลขานุการที่ปรึกษาการข่าว
ผู้อานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒
ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมธนารักษ์
ผู้อานวยการกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
กรมสรรพากร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง
สานักงานนโยบายและแผน
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาตลาดตราสารหนี้
สานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผู้อานวยการสานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงดาการ์
นักการทูตชานาญการพิเศษ
กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต
กรมพิธีการทูต
นักการทูตชานาญการพิเศษ
กองกลาง สานักงานปลัดกระทรวง

๓
๑๓. นางกษมา แฉ่ฉาย

๑๔. นายเสกสรรค์ สโรบล
๑๕. นางสาวมารินี สุวรรณโมลี
๑๖. นางสาวปรารถนา ดิษยทัต
๑๗. นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์
๑๘. นายอังกูร กุลวานิช
๑๙. นางสาวณุกุณ สีห์โสภณ
๒๐. นายวรพจน์ เจนสวัสดิชยั
๒๑. นายณรัฐ วิชญนันท์
๒๒. นายอนันต์ พิกุลทิพย์สาคร
๒๓. นางจิตติมา เอี่ยมสุทธา
๒๔. นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย

๒๕. นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี
๒๖. นายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล
๒๗. นางนิพดา เขียวอุไร
๒๘. นายอับดุลรอฮิม ดาตูมะดา
๒๙. นางสาวณัฏฐา สุนทราภา
๓๐. นายรัชภูมิ บุญรอด
๓๑. นายปัฐม์ ปัทมจิตร

๓๒. นางสาวจณา สินธวานนท์
๓๓. นางสาวธัชพร สุนทราจารย์

นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ
สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
เลขานุการกรม
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ เมืองฮ่องกง
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงลิมา
ผู้อานวยการกองกลาง
สานักงานปลัดกระทรวง
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงฮานอย
รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ นครแวนคูเวอร์
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงริยาด
รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ นครหนานหนิง
นักการทูตชานาญการพิเศษ
กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ
กรมสารนิเทศ
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ คูเวต
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงอังการา
นักการทูตชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการกรม กรมยุโรป
รองกงสุลใหญ่ สกญ. ณ เมืองเจดดาห์
นักการทูตชานาญการพิเศษ
สานักงานรัฐมนตรี
นักการทูตชานาญการพิเศษ
กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
นักการทูตชานาญการพิเศษ
กองเอเชียตะวันออก ๔
กรมเอเชียตะวันออก
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง
นักการทูตชานาญการพิเศษ
ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ
สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

๔
๓๔. นายกิตติพจน์ หงษ์สมบัติ
๓๕. นายวรพันธุ์ ศรีวรนารถ
๓๖. นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์
กระทรวาการท่อาเที่ยวทละกีฬา
๓๗. นายทวีโชค พงษ์ดี

๓๘. นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล
๓๙. นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์

นักการทูตชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการปลัดกระทรวง
อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. ณ กรุงวอชิงตัน
นักวิเทศสหการชานาญการพิเศษ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
เลขานุการกรม
สานักงานเลขานุการกรม
กรมพลศึกษา
ผู้อานวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยว
ผู้อานวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กระทรวาการพัฒนาสัาคมทละความมั่นคาขอามนุฎย์
๔๐. นางสาวแสงดาว อารีย์
ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวาเกฎตรทละสหกรณ์
๔๑. นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์

๔๒. นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์

๔๓. นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์
๔๔. นายวุฒินัย ยุวนานนท์
๔๕. นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์
๔๖. นางอังคณา พุทธศรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์
กองวิจัยและพัฒนาข้าว
กรมการข้าว
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ
กองประมงต่างประเทศ
กรมประมง
ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
กรมวิชาการเกษตร
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อานวยการกองแผนงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๕
กระทรวาทรัพยากริรรมชาติทละสิ่าทวดล้อม
๔๗. นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล
กระทรวาดิจิทัลเพื่อเศรฎฐกิจทละสัาคม
๔๘. นางสาวกัลยา ชินาธิวร
กระทรวาพาณิชย์
๔๙. นางอุมาพร ฟูตระกูล
๕๐. ร้อยตรีจักรา ยอดมณี
๕๑. นางสาวสุภาวดี แย้มกมล

๕๒. นายกิตตินันท์ ยิ่งเจริญ

กระทรวาสาิารณสุข
๕๓. นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล
๕๔. นายดารง ธารงเลาหะพันธุ์

ผู้อานวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวง
ผู้อานวยการสานักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ผู้อานวยการสานักบริหาร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย

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

