


 
 

รายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

๑. นายวิชญะ  บรรทัดเที่ยง นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๒. นางสาวบุษกร  บุญจันทึก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

๓. นางสาวรวีรตัน์  สพโชค นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

๔. นางสาวสุภาวดี  ช่อบุญนาค นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

๕. นางสาวรวิรินทร์  เตชะปลูก นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

๖. นางสาวมนสิการ  เทพไหว นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

๗. นายธนชาติ  ภัทรทิพากร นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

๘. นายจตุรพัฒน ์ เชาวลติ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

๙. นางสาวณุภา  นันทเกียรต ิ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัตกิาร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

๑๐. นายอุกฤษฎ์  สุวรรณประภา นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

กระทรวงการคลัง 

๑๑. นายนพวา  วงศ์กิจเจริญ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัตกิาร กรมธนารักษ์ 

๑๒. นายพรชัย  ชาติพหล นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง 

๑๓. นางสาวบุณยาพร  หาญยืนยงสกลุ นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง 

๑๔. นางจารุณี  เวียงธีรวัฒน ์ นิติกรชำนาญการ กรมสรรพสามิต 

๑๕. นางสาวชมพูนุท  คำสอน นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรมสรรพสามิต 

๑๖. นางสาวพิมปภา  จานทอง นักวิชาการสรรพสามติปฏิบตัิการ กรมสรรพสามิต 

๑๗. นายชลันวิทย์  อุ่ยอุทัย นักตรวจสอบภาษีปฏิบตัิการ กรมสรรพากร 

๑๘. นายรดิศ  ทองใบใหญ ่ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรมสรรพากร 

๑๙. นางสาวปวิตรา  มายิ่งเจรญิ นักวิชาการภาษีชำนาญการ กรมสรรพากร 

๒๐. นางสาวโปรดปราน  นนทสุวรรณ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ กรมสรรพากร 

๒๑. นายสณัหณัฐ  เศรษฐศักดาศิร ิ เศรษฐกรชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

๒๒. นายชัยวัฒน์  หาญพิทักษ์พงศ์ เศรษฐกรชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

๒๓. นางสาวศิวพร  พรหมวงษ์ เศรษฐกรชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 
 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 
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๒๔. นายชีวานนท ์ บุญจันทร์ นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 

๒๕. นางสาวจิตฐมาศ  คุปตจิตต ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 

๒๖. นางสาววัชรี  พงศ์เพิ่มกิจวัฒนา เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

๒๗. นายปภาวิน  พื้นชมภ ู นักจิตวิทยาชำนาญการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

๒๘. นายปุณพจน์  พละเดช นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ กรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๒๙. นายธีรธร  ลิขิตพงศธร นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 

๓๐. นางสาวหนึ่งนุช  ธนาศุภวัฒน์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัตกิาร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๓๑. นางสาวชนนิกานต์  ชูขจร นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

๓๒. นางสาววิภาดา  วรรณธัญญารัตน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว 

๓๓. นางสาวอาภาวี  ศุภพงศ ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว 

๓๔. นายกุมรินทร์  ไพบูลย ์ นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ กรมชลประทาน 

๓๕. นายรัฐพงศ ์ พลายเถื่อน นักเดินเรือปฏิบัติการ กรมประมง 

๓๖. นางสาวปุญชรสัมิ์  ก่อเจรญิวัฒน ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ กรมประมง 

๓๗. นายเขมพิชญ์  ศรีวิทยานันต ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิาร กรมส่งเสรมิการเกษตร 

๓๘. นายพันธมิตร  แซ่ค่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตักิาร กรมส่งเสรมิการเกษตร 

๓๙. นางสาวอลิสา  สะหะหิรญั นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสรมิการเกษตร 

๔๐. นายปริม  พูลสวัสดิ ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิัติการ กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

๔๑. นางมนัสวีร์ อ่อนแย้ม นักวิชาการมาตรฐานปฏิบตัิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

๔๒. นางสาวกิตตภิรณ์ พ่วงสุข นักวิชาการมาตรฐานปฏิบตัิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

กระทรวงคมนาคม 

๔๓. นายกิดานนท์  พรหมวงษ์ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 

๔๔. นายศาตธัช  รอดวรรณะ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 

๔๕. นายวริศ  สุกิตติพัฒนากุล วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 

 
 
 



๓ 
 

๔๖. นายดิษรินทร์  วงศ์เกษมจติต ์ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 

๔๗. นายกิจติศักดิ์  รำไพรจุิพงศ์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ กรมการขนส่งทางราง 

๔๘. นายกฤษณ์  สุขประสิทธ์ิ วิศวกรโยธาปฏบิัติการ กรมทางหลวง 

๔๙. นายชนัญญู  มณจีันทร ์ วิศวกรโยธาปฏบิัติการ กรมทางหลวง 

๕๐. นายณัฐวุฒิ  จิวัธยากูล วิศวกรโยธาปฏบิัติการ กรมทางหลวงชนบท 

๕๑. นางสาวธนธร  อุบลสถติย ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมทางหลวงชนบท 

๕๒. นางสาวฟ้าสาง  ประยรูพันธ ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัตกิาร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม 

๕๓. นายชิน  ปุ้งเผ่าพันธ ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัตกิาร สำนักงานปลัดกระทรวงดจิิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

๕๔. นางสาวภทรณัฐ  พรหมมาศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบตัิการ กรมอุตุนิยมวิทยา 

๕๕. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขต่าย นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

๕๖. นางอภิญญา  จรเสนาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕๗. นางสาวปริศนา  สตุะพันธ ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมควบคุมมลพิษ 

๕๘. นางสาวชุนิณธรณ์  ชามาทอง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

๕๙. นายอนุวัฒน ์ สุรินทร์ทิพย ์ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

๖๐. นายธาตรี  อินทรสตู นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัตกิาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

๖๑. นางสาวศิรลิักษณ์  ธรรมน ุ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรมป่าไม ้

๖๒. นายวิรัตน ์ สงศร ี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๖๓. นางสาวชลธิดา  เชิญขุนทด นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช 

๖๔. นายบุณณ์เดชน์  จรุงศักดิเ์ศรษฐ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖๕. นางสาวสุรรีัตน์  ชูวาพิทักษ ์ นิติกรชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงพลังงาน 

๖๖. นางสาวกฤติยา  เพียพยัคฆ ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

๖๗. นางสาวอรวรา  วัฒนวิศาล นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

๖๘. นางสาวเยาวพา  นาเกลือ วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

๖๙. นางสาวฉัตรแก้ว  เพ็ญศริ ิ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัตกิาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
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๗๐. นายธนรัตน์  สังขชาต ิ วิศวกรปิโตรเลยีมชำนาญการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

๗๑. นายณัฐวุฒิ  คงชุม นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

๗๒. นายธนภูมิ  ไทยเจรญิ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

๗๓. นางสาวพิมพ์พร  อินเสน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมธุรกิจพลังงาน 

๗๔. นางสิริโสภา  ศรศีกุน นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ กรมธุรกิจพลังงาน 

๗๕. นางสาววิสาขะ  ชุนหกรณ ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัตกิาร กรมธุรกิจพลังงาน 

๗๖. นางสาวดวงทิพย์  ลาวณัษ์เสถียร นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพาณิชย์ 

๗๗. นายศุภศริิ  จันทระ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 

กระทรวงมหาดไทย 

๗๘. นางสาวฟ้าฤดี  ทรงลักษณ ์ นิติกรชำนาญการ กรมการปกครอง 

๗๙. นางสาวกมลฉตัร  ฉัตรไพฑรูย ์ นักผังเมืองชำนาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๘๐. นางสาวอริยา  เทภาสิต นักผังเมืองปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงยุติธรรม 

๘๑. นางสาวพิมพ์นภัส  โตสต ิ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 

๘๒. นางสาวธิรดา  มีทิพย ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

๘๓. นางสาวตรัยพร  สุนทรพฤกษ ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

๘๔. นายชัยสิริ  สุธาประดิษฐ ์ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

๘๕. นายเกษมพันธุ ์ จิตรเย็น นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏบิัติการ กรมราชทัณฑ ์

๘๖. นางสาวปิลันธนา  ไทรงาม นักทัณฑวิทยาปฏิบตัิการ กรมราชทัณฑ ์

๘๗. นายวัฒนชัย  อาพร นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์

๘๘. นายรณชัย  อิทธิวรรณพงศ ์ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์

๘๙. นางสาวอนิลดา  เนตตกลุ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์

๙๐. นางศศิศิศ  บุญสนธ ิ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์

กระทรวงแรงงาน 

๙๑. นางสาวทิพย์รัตน์  เลิศเมธา นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กรมการจดัหางาน 

๙๒. นายนิตินัย  เนียมขันธ ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กรมการจดัหางาน 
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๙๓. นางวันวิสาข ์ สุคนธวาร ี นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

๙๔. นายณัฐพงศ์  ทิพย์สกุลปญัญา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

๙๕. นางสาวเยาวลักษณ์  กงษ ี นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

๙๖. นายเทพพิทักษ ์ แก้วคำนวน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

๙๗. นายวภช  หลายวัฒนไพศาล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัตกิาร กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

๙๘. นางสาวพรสดุา  เจียมพัฒนาตระกูล นิติกรปฏิบตัิการ กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

๙๙. นายธโนดม  จริยะพันธ์ุ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม 

๑๐๐. นายสุขปรีชา  ตาคำ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐๑. นางสาวหงษ์ฟ้า  วีระนพรัตน ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐๒. นายพงศกร  รุทระวณิช นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐๓. นางสาวจุฑามาส  ตั้งจิตบำรุง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงสาธารณสุข 

๑๐๔. ร.ต.ต.หญิงสุธาสิน ี เพ็งนรพัฒน ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมการแพทย ์

๑๐๕. นางสาวรว ี นิธิยานนทกิจ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กรมควบคุมโรค 

๑๐๖. นางสาวมณีรัตนะมาลา  โมรินทร์ เภสัชกรปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

๑๐๗. นายธีรวุฒ ิ บุญรักษา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

๑๐๘. นางสาวสกุลรัตน ์ สมสันติสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

๑๐๙. นางสาวชลาธาร  แสงเรืองฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

๑๑๐. นางสาวธิติมา  ณรงค์ศักดิ ์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ กรมสุขภาพจิต  

๑๑๑. นางพรยุพา  เตียงพัฒนะวงษ์ เภสัชกรชำนาญการ กรมสุขภาพจิต  

๑๑๒. นายสงบ  ภูแดนแก่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรมสุขภาพจิต  

๑๑๓. นายธันวา  พิทักษ์มงคลกุล เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๑๑๔. นางสาวพัชราภรณ์  นนทสวัสดิ์ศรี เภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา      

กระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๑๕. นายชยางกูร  จินดา วิศวกรชำนาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๑๑๖. นางสาวเนตรชนก  มาสวัสดิ ์ วิศวกรชำนาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



๖ 
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๑๑๗. นางสาวเขมณัฏฐ์  เป็นเอกวงศ ์ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

๑๑๘. นางสาวฐาวลี  บุญเชิด นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

๑๑๙. นายอามีน  สัสดีวงศ ์ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม  

๑๒๐. นายสรศักดิ์  จงสมบตัิไพบูลย ์ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

๑๒๑. นายสิทธิกร  รัตนถาวร นักวิชาการมาตรฐานปฏิบตัิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

๑๒๒. นางสาวกัณฐิกา  นันทปรีชา นักวิชาการมาตรฐานปฏิบตัิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑๒๓. นางสาวภรวรรณ  นิจจรลักุล นักวิชาการมาตรฐานปฏิบตัิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑๒๔. นางสาวชนัสนันต์  บัวเกต ุ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

๑๒๕. นางสาวสุทธิพา  อาศิรพจน ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัตกิาร สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

๑๒๖. นายจรณินทร์  ตั้งเจรญิสมุทร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๑๒๗. นายอลงกรณ์  ถิระสตัย ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๑๒๘. นายกฤษณ์  เจนจิรวัฒนา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



ลำดับ เรียน 
๑ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๒ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
๓ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๔ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
๕ อธิบดีกรมธนารักษ์ 
๖ อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
๗ อธิบดีกรมสรรพสามิต 
๘ อธิบดีกรมสรรพากร 
๙ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

๑๐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
๑๑ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
๑๒ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
๑๓ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
๑๔ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๑๕ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑๖ อธิบดีกรมการข้าว 
๑๗ อธิบดีกรมชลประทาน 
๑๘ อธิบดีกรมประมง 
๑๙ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
๒๐ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๒๑ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
๒๒ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
๒๓ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 
๒๔ อธิบดีกรมทางหลวง 
๒๕ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 
๒๖ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
๒๗ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒๘ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
๒๙ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๓๐ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓๑ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
๓๒ อธิบดีกรมป่าไม้ 



๒ 

ลำดับ เรียน 
๓๓ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๓๔ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
๓๕ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓๖ ปลัดกระทรวงพลังงาน 
๓๗ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
๓๘ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
๓๙ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
๔๐ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
๔๑ อธิบดีกรมการปกครอง 
๔๒ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
๔๓ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๔๔ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
๔๕ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
๔๖ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
๔๗ อธิบดีกรมการจัดหางาน 
๔๘ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๕๙ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
๕๐ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 
๕๑ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๕๒ เลขาธิการสภาการศึกษา 
๕๓ อธิบดีกรมการแพทย์ 
๕๔ อธิบดีกรมควบคุมโรค 
๕๕ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๕๖ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  
๕๗ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
๕๘ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๕๙ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
๖๐ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
๖๑ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
๖๒ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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