


ล ำดับ เรียน

๑ ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี

๒ อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์

๓ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

๔ เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

๕ เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

๖ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ

๗ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

๘ เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

๙ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

๑๐ เลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ

๑๑ อธิบดีกรมธนำรักษ์

๑๒ อธิบดีกรมบัญชีกลำง

๑๓ อธิบดีกรมศุลกำกร

๑๔ อธิบดีกรมสรรพสำมิต

๑๕ อธิบดีกรมสรรพำกร

๑๖ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ

๑๗ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรหนี สำธำรณะ

๑๘ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

๑๙ ปลัดกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ

๒๐ อธิบดีกรมกำรท่องเท่ียว

๒๑ ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์

๒๒ อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน

๒๓ อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์

กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

กระทรวงกำรคลัง



ล ำดับ เรียน

๒๔ ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๒๕ อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร

๒๖ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

๒๗ เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ

๒๘ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๙ อธิบดีกรมกำรข้ำว

๓๐ อธิบดีกรมชลประทำน

๓๑ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๓๒ อธิบดีกรมประมง

๓๓ อธิบดีกรมปศุสัตว์

๓๔ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๓๕ อธิบดีกรมหม่อนไหม

๓๖ เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

๓๗ เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ

๓๘ เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

๓๙ ปลัดกระทรวงคมนำคม  

๔๐ อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ

๔๑ อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก

๔๒ อธิบดีกรมท่ำอำกำศยำน

๔๓ อธิบดีกรมทำงหลวง

๔๔ อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท

๔๕ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงคมนำคม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ล ำดับ เรียน

๔๖ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

๔๗ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ

๔๘ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

๔๙ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

๕๐ ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

๕๑ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

๕๒ อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

๕๓ อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี

๕๔ อธิบดีกรมทรัพยำกรน  ำ

๕๕ อธิบดีกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล

๕๖ อธิบดีกรมป่ำไม้

๕๗ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม

๕๘ อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ  สัตว์ป่ำ  และพันธ์ุพืช

๕๙ เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

๖๐ ปลัดกระทรวงพลังงำน

๖๑ อธิบดีกรมเชื อเพลิงธรรมชำติ

๖๒ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน

๖๓ อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน

๖๔ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน

๖๕ อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน

๖๖ อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ

๖๗ อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

๖๘ อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

กระทรวงพำณิชย์

กระทรวงพลังงำน

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม



ล ำดับ เรียน

๖๙ ปลัดกระทรวงมหำดไทย

๗๐ อธิบดีกรมกำรปกครอง

๗๑ อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน

๗๒ อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

๗๓ อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

๗๔ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

๗๕ อธิบดีกรมคุมประพฤติ

๗๖ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

๗๗ อธิบดีกรมบังคับคดี

๗๘ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน

๗๙ อธิบดีกรมรำชทัณฑ์

๘๐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๘๑ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์

๘๒ ปลัดกระทรวงแรงงำน

๘๓ อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน

๘๔ อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน

๘๕ อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

๘๖ เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม

๘๗ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๘๘ อธิบดีกรมศิลปำกร

๘๙ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๙๐ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงแรงงำน

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงมหำดไทย



ล ำดับ เรียน

๙๑ ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

๙๒ เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

๙๓ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน

๙๔ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

๙๕ ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๙๖ อธิบดีกรมควบคุมโรค

๙๗ อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

๙๘ อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

๙๙ อธิบดีกรมสุขภำพจิต

๑๐๐ อธิบดีกรมอนำมัย

๑๐๑ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

๑๐๒ อธิกำรบดีสถำบันพระบรมรำชชนก

๑๐๓ ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

๑๐๔ อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม

๑๐๕ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

๑๐๖ อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่

๑๐๗ เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

๑๐๘ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

๑๐๙ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

๑๑๐ เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ

๑๑๑ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน   

ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

กระทรวงอุตสำหกรรม

กระทรวงสำธำรณสุข

กระทรวงศึกษำธิกำร


















