


ล ำดบัที่ เรียน
1 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
2 ลขาธิการคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค
3 ลขาธิการนายกรัฐมนตรี
4 ลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
5 ผูຌอ านวยการส านักขาวกรองหงชาติ
6 ผูຌอ านวยการส านักงบประมาณ
7 ลขาธิการสภาความมัไนคงหงชาติ
8 ลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
9 ลขาธิการคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
10 ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกจิละสังคมหงชาติ
11 ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
12 ลขาธิการศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ
13 อธิบดีกรมธนารักษ์
14 อธิบดีกรมบัญชกีลาง
15 อธิบดีกรมศุลกากร
16 อธิบดีกรมสรรพสามิต
17 อธิบดีกรมสรรพากร
18 ผูຌอ านวยการส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกจิ
19 ผูຌอ านวยการส านักงานบริหารหนีๅสาธารณะ
20 ผูຌอ านวยการส านักงานศรษฐกจิการคลัง
21 ปลัดกระทรวงการตางประทศ
22 อธิบดีกรมพลศึกษา
23 อธิบดีกรมการทองทีไยว
24 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมละสวัสดิการ
25 อธิบดีกรมกจิการสตรีละสถาบันครอบครัว
26 อธิบดีกรมกจิการดใกละยาวชน
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ล ำดบัที่ เรียน
27 อธิบดีกรมกจิการผูຌสูงอายุ
28 อธิบดีกรมสงสริมละพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ
29 อธิบดีกรมชลประทาน
30 อธิบดีกรมตรวจบัญชสีหกรณ์
31 อธิบดีกรมประมง
32 อธิบดีกรมปศุสัตว์
33 อธิบดีกรมพัฒนาทีไดิน
34 อธิบดีกรมวิชาการกษตร
35 อธิบดีกรมสงสริมการกษตร
36 อธิบดีกรมสงสริมสหกรณ์
37 ลขาธิการส านักงานการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม
38 ผูຌอ านวยการส านักงานมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหารหงชาติ
39 ลขาธิการส านักงานศรษฐกจิการกษตร
40 อธิบดีกรมการขຌาว
41 อธิบดีกรมหมอนเหม
42 อธิบดีกรมฝนหลวงละการบินกษตร
43 อธิบดีกรมการขนสงทางบก
44 อธิบดีกรมทาอากาศยาน
45 อธิบดีกรมทาอากาศยาน
46 อธิบดีกรมทางหลวง
47 อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
48 ผูຌอ านวยการส านักงานนยบายละผนการขนสงละจราจร
49 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
50 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะลละชายฝ่ัง
51 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
52 อธิบดีกรมทรัพยากรนๅ า
53 อธิบดีกรมทรัพยากรนๅ าบาดาล
54 อธิบดีกรมอทุยานหงชาติ  สัตว์ปຆา  ละพันธุ์พืช



ล ำดบัที่ เรียน
55 อธิบดีกรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม
56 ลขาธิการส านักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
57 อธิบดีกรมปຆาเมຌ
58 อธิบดีกรมอตุุนิยมวิทยา
59 ผูຌอ านวยการส านักงานสถติิหงชาติ
60 อธิบดีกรมชืๅอพลิงธรรมชาติ
61 อธิบดีกรมธุรกจิพลังงาน
62 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงาน
63 ผูຌอ านวยการส านักงานนยบายละผนพลังงาน
64 อธิบดีกรมการคຌาตางประทศ
65 อธิบดีกรมการคຌาภาย฿น
66 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกจิการคຌา
67 อธิบดีกรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ
68 อธิบดีกรมจรจาการคຌาระหวางประทศ
69 อธิบดีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา
70 ผูຌอ านวยการส านักงานนยบายละยทุธศาสตร์การคຌา
71 อธิบดีกรมการปกครอง
72 อธิบดีกรมการพัฒนาชมุชน
73 อธิบดีกรมทีไดิน
74 อธิบดีกรมปງองกนัละบรรทาสาธารณภัย
75 อธิบดีกรมยธาธิการละผังมือง
76 อธิบดีกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
77 อธิบดีกรมคุมประพฤติ
78 อธิบดีกรมคุຌมครองสิทธิละสรีภาพ
79 อธิบดีกรมบังคับคดี
80 อธิบดีกรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน
81 อธิบดีกรมราชทัณฑ์
82 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิศษ



ล ำดบัที่ เรียน
83 ผูຌอ านวยการส านักงานกจิการยติุธรรม
84 ผูຌอ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
85 ลขาธิการคณะกรรมการปງองกนัละปราบปรามยาสพติด   
86 ลขาธิการคณะกรรมการปງองกนัละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ
87 อธิบดีกรมการจดัหางาน
88 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือรงงาน
89 อธิบดีกรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน
90 ลขาธิการส านักงานประกนัสังคม
91 อธิบดีกรมการศาสนา
92 อธิบดีกรมศิลปากร
93 อธิบดีกรมสงสริมวัฒนธรรม
94 ผูຌอ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
95 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
96 ลขาธิการส านักงานปรมาณูพืไอสันติ
97 ลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศึกษา
98 ลขาธิการสภาการศึกษา
99 ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
100 ลขาธิการคณะกรรมการการอาชวีศึกษา
101 ลขาธิการคณะกรรมการขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา
102 ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาอกชน
103 ลขาธิการส านักงานสงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอธัยาศัย
104 อธิบดีกรมการพทย์
105 อธิบดีกรมควบคุมรค
106 อธิบดีกรมพัฒนาพทย์ผนเทยละการพทยท์างลือก
107 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การพทย์
108 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
109 อธิบดีกรมสุขภาพจติ
110 อธิบดีกรมอนามัย



ล ำดบัที่ เรียน
111 ลขาธิการคณะกรรมการอาหารละยา
112 อธิบดีกรมรงงานอตุสาหกรรม
113 อธิบดีกรมสงสริมอตุสาหกรรม
114 อธิบดีกรมอตุสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร
115 ลขาธิการคณะกรรมการอຌอยละนๅ าตาลทราย
116 ลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม
117 ผูຌอ านวยการส านักงานศรษฐกจิอตุสาหกรรม
118 ลขาธิการคณะกรรมการสงสริมการลงทุน
119 ลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
120 ผูຌอ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ
121 ลขาธิการคณะกรรมการพิศษพืไอประสานงานครงการอนันืไองมาจากพระราชด าริ
122 ลขาธิการคณะกรรมการวิจยัหงชาติ
123 ลขาธิการคณะกรรมการปງองกนัละปราบปรามการฟอกงิน   
124 ลขาธิการคณะกรรมการปງองกนัละปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหงชาติ


