
ลําดับ รายชื่อแจ้งท้าย

1 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

2 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

4 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

5 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

6 เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ

7 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

8 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

9 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

10 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

11 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

12 ปลัดกระทรวงการคลัง

13 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

14 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

15 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

16 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17 ปลัดกระทรวงคมนาคม  

18 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

19 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

20 ปลัดกระทรวงพลังงาน

21 ปลัดกระทรวงพาณิชย์

22 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

23 ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

24 ปลัดกระทรวงแรงงาน

25 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

26 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

27 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

28 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

29 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

30 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



31 เลขาธิการสภาการศึกษา

32 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

33 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

34 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

35 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

36 เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

37 อธิบดีกรมธนารักษ์

38 อธิบดีกรมบัญชีกลาง

39 อธิบดีกรมศุลกากร

40 อธิบดีกรมสรรพสามิต

41 อธิบดีกรมสรรพากร

42 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

43 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

44 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

45 อธิบดีกรมพลศึกษา

46 อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

47 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

48 อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

49 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

50 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

51 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

52 อธิบดีกรมชลประทาน

53 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

54 อธิบดีกรมประมง

55 อธิบดีกรมปศุสัตว์

56 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

57 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

58 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

59 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

60 เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

61 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

62 เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

63 อธิบดีกรมการข้าว

64 อธิบดีกรมหม่อนไหม

65 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร



66 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

67 อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

68 อธิบดีกรมเจ้าท่า

69 อธิบดีกรมทางหลวง

70 อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

71 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

72 อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

73 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

74 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

75 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

76 เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

77 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

78 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา

79 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

80 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธ์ุพืช

81 อธิบดีกรมป่าไม้

82 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

83 ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

84 เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

85 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

86 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

87 อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

88 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

89 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

90 อธิบดีกรมการค้าภายใน

91 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

92 อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

93 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

94 อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

95 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

96 อธิบดีกรมการปกครอง

97 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

98 อธิบดีกรมที่ดิน

99 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

100 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



101 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

102 อธิบดีกรมบังคับคดี

103 อธิบดีกรมคุมประพฤติ

104 อธิบดีกรมราชทัณฑ์

105 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

106 อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

107 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

108 ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

109 ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

110 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   

111 อธิบดีกรมการจัดหางาน

112 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

113 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

114 เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม

115 อธิบดีกรมการศาสนา

116 อธิบดีกรมศิลปากร

117 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

118 ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

119 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

120 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

121 เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

122 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

123 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

124 เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

125 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

126 อธิบดีกรมการแพทย์

127 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

128 อธิบดีกรมอนามัย

129 อธิบดีกรมควบคุมโรค

130 อธิบดีกรมสุขภาพจิต

131 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

132 อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

133 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

134 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

135 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



136 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

137 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

138 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

139 เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

140 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

141 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

142 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

143 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

144 เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

145 ผู้อำนวยการสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

146 อัยการสูงสุด

147 ปลัดกรุงเทพมหานคร

148 เลขาธิการวุฒิสภา

149 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

150 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง

151 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

152 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

153 เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง

154 เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

155 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

156 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

157 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

158 เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

159 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

160 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

161 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

162 เลขาธิการสภากาชาดไทย

163 เลขาธิการ กสทช.

164 ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

165 ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

166 เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

167 เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

168 ผู้ว่าการการประปานครหลวง

169 ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

170 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)



171 ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

172 ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

173 เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

174 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

175 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

176 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

177 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

178 ประธานกรรมการ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

179 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

180 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

181 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน)

182 ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

183 ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

184 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดด้ิง จำกัด

185 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

186 ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

187 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (มหาชน)

188 ประธานกรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

189 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

190 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

191 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

192 ประธานกรรมการ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

193 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน)

194 ประธานกรรมการ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

195 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

196 ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 

197 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

198 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด

199 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด

200 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)


