
ลําดับ รายช่ือแจ�งท�าย

๑ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๒ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๓ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๔ ผู�อํานวยการสํานักข!าวกรองแห!งชาติ

๕ ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ

๖ เลขาธิการสภาความม่ันคงแห!งชาติ

๗ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

๘ เลขาธิการคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน

๙ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๑๐ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ

๑๑ เลขาธิการคณะกรรมการส!งเสริมการลงทุน

๑๒ ปลัดกระทรวงการคลัง

๑๓ ปลัดกระทรวงการต!างประเทศ

๑๔ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย9

๑๕ ปลัดกระทรวงการท!องเท่ียวและกีฬา

๑๖ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ9

๑๗ ปลัดกระทรวงคมนาคม  

๑๘ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

๑๙ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

๒๐ ปลัดกระทรวงพลังงาน

๒๑ ปลัดกระทรวงพาณิชย9

๒๒ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒๓ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

๒๔ ปลัดกระทรวงแรงงาน

๒๕ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒๖ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร9 วิจัยและนวัตกรรม

๒๗ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๘ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๙ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๓๐ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



๓๑ เลขาธิการสภาการศึกษา

๓๒ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓๓ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๓๔ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห!งชาติ

๓๕ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๓๖ เลขาธิการคณะกรรมการป?องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

๓๗ เลขาธิการคณะกรรมการป?องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๓๘ เลขาธิการศูนย9อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต�

๓๙ เลขาธิการสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ

๔๐ อัยการสูงสุด

๔๑ เลขาธิการวุฒิสภา

๔๒ เลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร

๔๓ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง

๔๔ เลขาธิการคณะกรรมการป?องกันและปราบปรามการทุจริตแห!งชาติ

๔๕ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห!งชาติ

๔๖ เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง

๔๗ เลขาธิการสํานักงานผู�ตรวจการแผ!นดิน

๔๘ เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9

๔๙ ผู�ว!าการธนาคารแห!งประเทศไทย

๕๐ ผู�ว!าการการไฟฟ?าฝCายผลิตแห!งประเทศไทย

๕๑ ผู�ว!าการการประปานครหลวง

๕๒ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ9

๕๓ เลขาธิการคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค

๕๔ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห!งชาติ



๕๕ อธิบดีกรมธนารักษ9

๕๖ อธิบดีกรมบัญชีกลาง

๕๗ อธิบดีกรมศุลกากร

๕๘ อธิบดีกรมสรรพสามิต

๕๙ อธิบดีกรมสรรพากร

๖๐ ผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๖๑ ผู�อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

๖๒ ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

๖๓ อธิบดีกรมพลศึกษา

๖๔ อธิบดีกรมการท!องเท่ียว

๖๕ อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

๖๖ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

๖๗ อธิบดีกรมกิจการผู�สูงอายุ

๖๘ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๖๙ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๗๐ อธิบดีกรมส!งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๗๑ อธิบดีกรมชลประทาน

๗๒ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ9

๗๓ อธิบดีกรมประมง

๗๔ อธิบดีกรมปศุสัตว9

๗๕ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน

๗๖ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

๗๗ อธิบดีกรมส!งเสริมการเกษตร

๗๘ อธิบดีกรมส!งเสริมสหกรณ9

๗๙ เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

๘๐ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห!งชาติ

๘๑ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๘๒ อธิบดีกรมการข�าว

๘๓ อธิบดีกรมหม!อนไหม

๘๔ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร



๘๕ อธิบดีกรมการขนส!งทางบก

๘๖ อธิบดีกรมท!าอากาศยาน

๘๗ อธิบดีกรมเจ�าท!า

๘๘ อธิบดีกรมทางหลวง

๘๙ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

๙๐ ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส!งและจราจร

๙๑ อธิบดีกรมการขนส!งทางราง

๙๒ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

๙๓ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

๙๔ อธิบดีกรมส!งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม

๙๕ เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

๙๖ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝHIง

๙๗ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา

๙๘ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

๙๙ อธิบดีกรมอุทยานแห!งชาติ  สัตว9ปCา  และพันธุ9พืช

๑๐๐ อธิบดีกรมปCาไม�

๑๐๑ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

๑๐๒ ผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห!งชาติ

๑๐๓ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ 

๑๐๔ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ9พลังงาน

๑๐๕ ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๑๐๖ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

๑๐๗ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

๑๐๘ อธิบดีกรมการค�าต!างประเทศ

๑๐๙ อธิบดีกรมการค�าภายใน

๑๑๐ อธิบดีกรมเจรจาการค�าระหว!างประเทศ

๑๑๑ อธิบดีกรมทรัพย9สินทางปHญญา

๑๑๒ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า

๑๑๓ อธิบดีกรมส!งเสริมการค�าระหว!างประเทศ

๑๑๔ ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร9การค�า

๑๑๕ อธิบดีกรมการปกครอง



๑๑๖ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๑๑๗ อธิบดีกรมท่ีดิน

๑๑๘ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๑๙ อธิบดีกรมป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๒๐ อธิบดีกรมส!งเสริมการปกครองท�องถ่ิน

๑๒๑ อธิบดีกรมบังคับคดี

๑๒๒ อธิบดีกรมคุมประพฤติ

๑๒๓ อธิบดีกรมราชทัณฑ9

๑๒๔ อธิบดีกรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ

๑๒๕ อธิบดีกรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน

๑๒๖ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๑๒๗ ผู�อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม

๑๒๘ ผู�อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร9

๑๒๙ เลขาธิการคณะกรรมการป?องกันและปราบปรามยาเสพติด   

๑๓๐ อธิบดีกรมการจัดหางาน

๑๓๑ อธิบดีกรมพัฒนาฝKมือแรงงาน

๑๓๒ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

๑๓๓ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม

๑๓๔ อธิบดีกรมการศาสนา

๑๓๕ อธิบดีกรมศิลปากร

๑๓๖ อธิบดีกรมส!งเสริมวัฒนธรรม

๑๓๗ ผู�อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร!วมสมัย

๑๓๘ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปL

๑๓๙ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร9บริการ

๑๔๐ เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

๑๔๑ เลขาธิการคณะกรรมการข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๔๒ เลขาธิการคณะกรรมการส!งเสริมการศึกษาเอกชน

๑๔๓ เลขาธิการสํานักงานส!งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๑๔๔ ผู�อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน



๑๔๕ อธิบดีกรมการแพทย9

๑๔๖ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร9การแพทย9

๑๔๗ อธิบดีกรมอนามัย

๑๔๘ อธิบดีกรมควบคุมโรค

๑๔๙ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

๑๕๐ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

๑๕๑ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย9แผนไทยและการแพทย9ทางเลือก

๑๕๒ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๕๓ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

๑๕๔ อธิบดีกรมส!งเสริมอุตสาหกรรม

๑๕๕ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรม

๑๕๖ ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๑๕๗ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร!

๑๕๘ เลขาธิการคณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย

๑๕๙ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

๑๖๐ ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห!งชาติ

๑๖๑ ผู�ว!าการตรวจเงินแผ!นดิน

๑๖๒ ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีแห!งชาติ

๑๖๓ เลขาธิการสภากาชาดไทย

๑๖๔ เลขาธิการ กสทช.

๑๖๕ ผู�อํานวยการองค9การเภสัชกรรม

๑๖๖ ผู�ว!าการการท!องเท่ียวแห!งประเทศไทย

๑๖๗ เลขาธิการสถาบันการแพทย9ฉุกเฉินแห!งชาติ

๑๖๘ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๑๖๙ ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค9การมหาชน)

๑๗๐ ผู�อํานวยการศูนย9มานุษยวิทยาสิรินธร (องค9การมหาชน)

๑๗๑ ผู�อํานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค9การมหาชน)

๑๗๒ ผู�อํานวยการองค9การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท!องเท่ียวอย!างยั่งยืน (องค9การมหาชน)

๑๗๓ กรรมการผู�จัดการใหญ! ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

๑๗๔ กรรมการผู�อํานวยการใหญ! บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 



๑๗๕ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ! บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

๑๗๖ กรรมการผู�อํานวยการใหญ! บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

๑๗๗ กรรมการผู�จัดการใหญ! บริษัท ปูนซิเมนต9ไทย จํากัด (มหาชน)

๑๗๘ ประธานกรรมการและประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

๑๗๙ ประธานกรรมการ บริษัท เวิร9คพอยท9 เอ็นเทอร9เทนเมนท9 จํากัด (มหาชน)

๑๘๐ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย9 จํากัด (มหาชน)

๑๘๑ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร บริษัท แอดวานซ9 อินโฟร9 เซอร9วิส จํากัด (มหาชน)

๑๘๒ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

๑๘๓ ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล9 จํากัด (มหาชน)

๑๘๔ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต�า มอเตอร9 ประเทศไทย จํากัด

๑๘๕ ผู�อํานวยการ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จํากัด
๑๘๖ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิลีเวอร9 ไทย เทรดด้ิง จํากัด

๑๘๗ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร9เซ็นเตอร9 จํากัด (มหาชน)

๑๘๘ ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

๑๘๙ ประธานกรรมการและประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร บริษัท ไมเนอร9 อินเตอร9เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

๑๙๐ ประธานกรรมการ บริษัท โกลว9 พลังงาน จํากัด (มหาชน)

๑๙๑ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)

๑๙๒ ประธานบริหาร บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

๑๙๓ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

๑๙๔ กรรมการผู�อํานวยการใหญ! บริษัท ท!าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

๑๙๕ ประธานกรรมการ บริษัท เดลต�า อีเลคโทรนิคส9 (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

๑๙๖ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส9 จํากัด (มหาชน)

๑๙๗ ประธานกรรมการ บริษัท ซาบีน!า จํากัด (มหาชน)

๑๙๘ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ! บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

๑๙๙ ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

๒๐๐ ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 

๒๐๑ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

๒๐๒ กรรมการผู�จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท9 (ประเทศไทย) จํากัด

๒๐๓ กรรมการผู�จัดการใหญ! บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด

๒๐๔ กรรมการผู�จัดการใหญ!และประธานคณะผู�บริหาร บริษัท ทรู คอร9ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

๒๐๕ ประธานคณะผู�บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ9 จํากัด


