
ล ำดับ รำยช่ือหัวหน้ำส่วนรำชกำร

1 ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี

2  อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์

3  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

4  เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

5  เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

6  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ

7  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ

8  เลขำธิกำรสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

9  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

10  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

11  เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

12  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

13  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

14  เลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ

15  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนขับเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง

16  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ

17  ปลัดกระทรวงกำรคลัง

18  อธิบดีกรมธนำรักษ์

19  อธิบดีกรมบัญชีกลำง

20  อธิบดีกรมศุลกำกร

21  อธิบดีกรมสรรพสำมิต

22  อธิบดีกรมสรรพำกร

23  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ

24  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรหนี สำธำรณะ

25  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

26  ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

27  ปลัดกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ

28  อธิบดีกรมพลศึกษำ

29  อธิบดีกรมกำรท่องเท่ียว

30  ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์

31  อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
32  อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ
33  อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว



ล ำดับ รำยช่ือหัวหน้ำส่วนรำชกำร

34  อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
35  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
36  ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
37  อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
38  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ
39  เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ
40  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
41  อธิบดีกรมกำรข้ำว
42  อธิบดีกรมชลประทำน
43  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
44  อธิบดีกรมประมง
45  อธิบดีกรมปศุสัตว์
46  อธิบดีกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
47  อธิบดีกรมพัฒนำท่ีดิน
48  อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร
49  อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
50  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
51  อธิบดีกรมหม่อนไหม
52  เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
53  เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
54  เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
55  ปลัดกระทรวงคมนำคม
56  อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ
57  อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก
58  อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงรำง
59  อธิบดีกรมท่ำอำกำศยำน
60  อธิบดีกรมทำงหลวง
61  อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท
62  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร
63  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
64  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ
65  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
66  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
67  ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม



ล ำดับ รำยช่ือหัวหน้ำส่วนรำชกำร
68  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
69  อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง
70  อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี
71  อธิบดีกรมทรัพยำกรน  ำ
72  อธิบดีกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล
73  อธิบดีกรมป่ำไม้
74  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม
75  อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช
76  เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
77  ปลัดกระทรวงพลังงำน
78  อธิบดีกรมเชื อเพลิงธรรมชำติ
79  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน
80  อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
81  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
82  ปลัดกระทรวงพำณิชย์
83  อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
84  อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน
85  อธิบดีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
86  อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
87  อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
88  อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
89  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
90  ปลัดกระทรวงมหำดไทย
91  อธิบดีกรมกำรปกครอง
92  อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน
93  อธิบดีกรมท่ีดิน
94  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
95  อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
96  อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
97  ปลัดกระทรวงยุติธรรม
98  อธิบดีกรมคุมประพฤติ
99  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
100  อธิบดีกรมบังคับคดี
101  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน



ล ำดับ รำยช่ือหัวหน้ำส่วนรำชกำร
102  อธิบดีกรมรำชทัณฑ์
103  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
104  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
105  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์
106  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
107  ปลัดกระทรวงแรงงำน
108  อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
109  อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
110  อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
111  เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม
112  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
113  อธิบดีกรมกำรศำสนำ
114  อธิบดีกรมศิลปำกร
115  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
116  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
117  ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
118  เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
119  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน
120  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
121  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
122  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
123  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
124  เลขำธิกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
125  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
126  อธิบดีกรมกำรแพทย์
127  อธิบดีกรมควบคุมโรค
128  อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
129  อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
130  อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
131  อธิบดีกรมสุขภำพจิต
132  อธิบดีกรมอนำมัย
133  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
134  ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
135  อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
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136  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม
137  อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่
138  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอ้อยและน  ำตำลทรำย
139  เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
140  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
141  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
142  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

143  เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ

144  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

145  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

146  เลขำธิกำรกองอ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร

147  เลขำธิกำรศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้

148  เลขำธิกำรศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล
149 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ
150 อัยกำรสูงสุด
151 ปลัดกรุงเทพมหำนคร
152 เลขำธิกำรวุฒิสภำ
153 เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
154 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง
155 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
156 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
157 เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลปกครอง
158 เลขำธิกำรส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
159 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
160 ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
161 ผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
162 ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน
163 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
164 เลขำธิกำรสภำกำชำดไทย
165 เลขำธิกำร กสทช.
166 ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม
167 ผู้ว่ำกำรกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
168 เลขำธิกำรสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ
169 เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
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170 ผู้ว่ำกำรกำรประปำนครหลวง
171 ผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำนครหลวง
172 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)
173 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)
174 ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื นท่ีพิเศษเพ่ือกำรท่องเท่ียวอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน)
175 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกองทุนกำรออมแห่งชำติ
176 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)
177 กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)
178 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน)
179 ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)
180 ประธำนกรรมกำร บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)
181 กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)
182 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)
183 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)
184 ประธำนกรรมกำร บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน)
185 ประธำนคณะกรรมกำร บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด
186 ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ง จ ำกัด
187 ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)
188 ประธำนกรรมกำร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ ำกัด (มหำชน)
189 ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน)
190 ประธำนกรรมกำร บริษัท โกลว์ พลังงำน จ ำกัด (มหำชน)
191 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ำกัด (มหำชน)
192 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จ ำกัด (มหำชน)

193 กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน)
194 ประธำนกรรมกำร บริษัท เดลต้ำ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
195 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท อินทัช โฮลดิ งส์ จ ำกัด (มหำชน)
196 ประธำนกรรมกำร บริษัท ซำบีน่ำ จ ำกัด (มหำชน)
197 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน)
198 ประธำนกรรมกำร บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ำกัด (มหำชน) 
199 ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน)
200 กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
201 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ำกัด
202 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนคณะผู้บริหำร บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)
203 ประธำนหอกำรค้ำไทย



ล ำดับ รำยช่ือหัวหน้ำส่วนรำชกำร
204 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
205 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ
206 ผู้ว่ำกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย
207 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ


