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ล ำดับท่ี เรียน หัวหน้ำส่วนรำชกำร
๑ ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี

๒ ปลัดกระทรวงกลำโหม

๓ ปลัดกระทรวงกำรคลัง

๔ ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

๕ ปลัดกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ

๖ ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์

๗ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๘ ปลัดกระทรวงคมนำคม

๙ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

๑๐ ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

๑๑ ปลัดกระทรวงพลังงำน

๑๒ ปลัดกระทรวงพำณิชย์

๑๓ ปลัดกระทรวงมหำดไทย

๑๔ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑๕ ปลัดกระทรวงแรงงำน

๑๖ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๑๗ ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๘ ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

๑๙ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
๒๐ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒๑ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒๒ เลขาธิการสภาการศึกษา
๒๓ ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๒๔ ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

๒๕ เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
๒๖ เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี



๒๗ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
๒๘ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ
๒๙ เลขำธิกำรสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
๓๐ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๓๑ เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๓๒ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
๓๓ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
๓๔ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
๓๕ เลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ
๓๖ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
๓๗ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนขับเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
๓๘ ผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร
๓๙ ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ
๔๐ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๔๑ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๔๒ อธิบดีกรมธนารักษ์
๔๓ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
๔๔ อธิบดีกรมศุลกากร
๔๕ อธิบดีกรมสรรพสามิต
๔๖ อธิบดีกรมสรรพากร
๔๗ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๔๘ ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
๔๙ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
๕๐ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
๕๑ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
๕๒ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๕๓ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๕๔ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๕๕ อธิบดีกรมพลศึกษา
๕๖ อธิบดีกรมการท่องเท่ียว



๕๗ อธิบดีกรมชลประทาน
๕๘ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๕๙ อธิบดีกรมประมง
๖๐ อธิบดีกรมปศุสัตว์
๖๑ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน
๖๒ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
๖๓ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
๖๔ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
๖๕ เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
๖๖ เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๖๗ เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๖๘ อธิบดีกรมการข้าว
๖๙ อธิบดีกรมหม่อนไหม
๗๐ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๗๑ อธิบดีกรมเจ้าท่า
๗๒ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
๗๓ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
๗๔ อธิบดีกรมทางหลวง
๗๕ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
๗๖ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
๗๗ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๗๘ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
๗๙ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
๘๐ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า
๘๑ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล
๘๒ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
๘๓ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช
๘๔ อธิบดีกรมป่าไม้
๘๕ เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๘๖ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
๘๗ ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ
๘๘ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๘๙ อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
๙๐ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
๙๑ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



๙๒ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๙๓ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
๙๔ อธิบดีกรมการค้าภายใน
๙๕ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
๙๖ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
๙๗ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๙๘ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
๙๙ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

๑๐๐ อธิบดีกรมการปกครอง
๑๐๑ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
๑๐๒ อธิบดีกรมท่ีดิน
๑๐๓ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๐๔ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๐๕ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
๑๐๖ อธิบดีกรมคุมประพฤติ
๑๐๗ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๑๐๘ อธิบดีกรมบังคับคดี
๑๐๙ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๑๑๐ อธิบดีกรมราชทัณฑ์
๑๑๑ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๑๒ ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม
๑๑๓ ผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๑๑๔ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑๑๕ อธิบดีกรมการจัดหางาน
๑๑๖ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๑๗ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๑๑๘ เลขาธิการส านักงานประกันสังคม
๑๑๙ อธิบดีกรมการศาสนา
๑๒๐ อธิบดีกรมศิลปากร
๑๒๑ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๑๒๒ ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๑๒๓ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๑๒๔ เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๑๒๕ อธิบดีกรมการแพทย์
๑๒๖ อธิบดีกรมควบคุมโรค



๑๒๗ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๑๒๘ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๒๙ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๓๐ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
๑๓๑ อธิบดีกรมอนามัย
๑๓๒ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
๑๓๓ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๑๓๔ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๑๓๕ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
๑๓๖ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย
๑๓๗ เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๑๓๘ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๑๓๙ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑๔๐ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๑๔๑ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
๑๔๒ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑๔๓ เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๔๔ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๑๔๕ อธิบดีกรมกำรกงสุล
๑๔๖ อธิบดีกรมพิธีกำรทูต
๑๔๗ อธิบดีกรมยุโรป
๑๔๘ อธิบดีกรมควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ
๑๔๙ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
๑๕๐ อธิบดีกรมสนธิสัญญำและกฎหมำย
๑๕๑ อธิบดีกรมสำรนิเทศ
๑๕๒ อธิบดีกรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ
๑๕๓ อธิบดีกรมอเมริกำและแปซิฟิกใต้
๑๕๔ อธิบดีกรมอำเซียน
๑๕๕ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
๑๕๖ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ
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