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๑ อธิบดีกรมชลประทาน กรมชลประทาน

๒ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๓ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔ เลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๕ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

๖ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

๗ ปลัดกระทรวงการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๘ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๙ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

๑๐ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท

๑๑ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๒ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๓ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

๑๔ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๕ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน

๑๖ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๑๗ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี

๑๘ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

๑๙ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๒๐ อธิบดีกรมบังคับคดี กรมบังคับคดี

๒๑ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

๒๒ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กรมการขนส่งทางราง

๒๓ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๔ เลขาธิการ ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒๕ อธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร

๒๖ ประธานกรรมการ บริษัท ราชศักด์ิไทย จํากัด บริษัท ราชศักด์ิไทย จํากัด

๒๗ เลขาธิการ กศน. สํานักงาน กศน.

๒๘ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๒๙ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓๐ ปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๓๑ เลขาธิการ กสทช. สํานักงาน กสทช.

๓๒ เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง สํานักงานศาลปกครอง

๓๓ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม

๓๔ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย

๓๕ ปลัดกระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๓๖ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๓๗ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

๓๘ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๓๙ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๔๐ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๔๑ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

๔๒ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

๔๓ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย หอการค้าไทย

๔๔ อธิบดีกรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์

๔๕ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๔๖ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม

๔๗ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๔๘ ปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

๔๙ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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๕๐ อธิบดีกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต

๕๑ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๕๒ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

๕๓ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

๕๔ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๕๕ ปลัดกระทรวงพลังงาน สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๕๖ เลขาธิการ ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ช.

๕๗ เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

๕๘ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

๕๙ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชน

๖๐ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๖๑ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๖๒ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๖๓ เลขาธิการ ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.ร.

๖๔ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก

๖๕ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๖๖ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๖๗ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

๖๘ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๖๙ อธิบดีกรมศิปากร กรมศิลปากร

๗๐ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

๗๑ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๗๒ อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

๗๓ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๗๔ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ

๗๕ เลขาธิการ ก.พ. สํานักงาน ก.พ.

๗๖ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ท.

๗๗ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๗๘ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๗๙ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๘๐ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๘๑ อธิบดีกรมอนามัย กรมอนามัย

๘๒ อธิบดีกรมการแพทย์ กรมการแพทย์

๘๓ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

๘๔ อธิบดีกรมการปกครอง กรมการปกครอง

๘๕ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๘๖ อธิบดีกรมสรรพากร กรมสรรพากร

๘๗ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

๘๘ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส.

๘๙ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๙๐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๙๑ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๙๒ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๙๓ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

๙๔ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๙๕ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๙๖ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๙๗ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๙๘ อธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค

๙๙ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
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๑๐๐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๑๐๑ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

๑๐๒ ผู้อำนวยการ อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)


