
ล ำดบัที่ หัวหน้ำส่วนรำชกำร

1 ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี

2 อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์

3 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

4 เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

5 เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

6 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ

7 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ

8 เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

9 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

10 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

11 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

12 เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

13 เลขำธิกำรศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้

14 ปลัดกระทรวงกำรคลัง

15 อธิบดีกรมธนำรักษ์

16 อธิบดีกรมบัญชีกลำง

17 อธิบดีกรมศุลกำกร

18 อธิบดีกรมสรรพสำมิต

19 อธิบดีกรมสรรพำกร

20 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ

21 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ

22 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

23 ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

24 อธิบดีกรมกำรกงสุล

หัวหน้ำส่วนรำชกำร

แจ้งท้ำยหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ดว่นทีสุ่ด ที ่นร ๑๐๑๓.๓/๘๐ ลงวันที ่๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๔



2

ล ำดบัที่ หัวหน้ำส่วนรำชกำร

25 อธิบดีกรมพิธีกำรทูต

26 อธิบดีกรมยุโรป

27 อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ

28 อธิบดีกรมสนธิสัญญำและกฎหมำย

29 อธิบดีกรมสำรนิเทศ

30 อธิบดีกรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ

31 อธิบดีกรมอเมริกำและแปซิฟิกใต้

32 อธิบดีกรมอำเซียน

33 อธิบดีกรมเอเซียตะวันออก

34 อธิบดีกรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ

35 อธิบดีกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

36 ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

37 อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

38 อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว

39 กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน

40 กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ

41 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

42 ปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย่วและกีฬำ

43 อธิบดีกรมพลศึกษำ

44 อธิบดีกรมกำรท่องเทีย่ว

45 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ

46 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

47 อธิบดีกรมชลประทำน

48 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

49 อธิบดีกรมประมง

50 อธิบดีกรมปศุสัตว์
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51 อธิบดีกรมพัฒนำทีดิ่น

52 อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร

53 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร

54 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

55 เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

56 เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ

57 เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

58 อธิบดีกรมกำรข้ำว

59 อธิบดีกรมหม่อนไหม

60 ปลัดกระทรวงคมนำคม  

61 อธิบดีกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร

62 อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก

63 อธิบดีกรมท่ำอำกำศยำน

64 อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ

65 อธิบดีกรมทำงหลวง

66 อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท

67 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร

68 ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

69 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

70 อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี

71 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม

72 เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

73 อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

74 อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำ

75 อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล

76 อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ  สัตว์ป่ำ  และพันธุพ์ืช
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77 อธิบดีกรมป่ำไม้

78 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

79 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ

80 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

81 ปลัดกระทรวงพลังงำน

82 อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน

83 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน

84 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ

85 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน

86 ปลัดกระทรวงพำณิชย์

87 อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ

88 อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน

89 อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

90 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

91 อธิบดีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

92 อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ

93 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

94 ปลัดกระทรวงมหำดไทย

95 อธิบดีกรมกำรปกครอง

96 อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน

97 อธิบดีกรมทีดิ่น

98 อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

99 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

100 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

101 ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

102 อธิบดีกรมบังคับคดี
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103 อธิบดีกรมคุมประพฤติ

104 อธิบดีกรมรำชทัณฑ์

105 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

106 อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน

107 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

108 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

109 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์

110 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด   

111 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

112 ปลัดกระทรวงแรงงำน

113 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน

114 อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน

115 อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

116 เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม

117 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

118 อธิบดีกรมกำรศำสนำ

119 อธิบดีกรมศิลปำกร

120 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

121 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

122 อธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

123 ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

124 อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร

125 เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพือ่สันติ

126 ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

127 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

128 เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
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129 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน

130 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

131 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

132 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน

133 เลขำธิกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

134 ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

135 อธิบดีกรมกำรแพทย์

136 อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

137 อธิบดีกรมอนำมัย

138 อธิบดีกรมควบคุมโรค

139 อธิบดีกรมสุขภำพจิต

140 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

141 อธิบดีกรมพัฒนำแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

142 อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

143 ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

144 อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม

145 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

146 เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

147 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

148 อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่

149 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย

150 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

151 รำชเลขำธิกำร 

152 เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ

153 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ

154 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
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155 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

156 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน   

157 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกระบี่

158 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์

159 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี

160 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร

161 ปลัดกรุงเทพมหำนคร

162 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปัตตำนี

163 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น

164 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจันทบุรี

165 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ

166 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี

167 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำท

168 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ

169 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชุมพร

170 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย

171 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่

172 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง

173 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรำด

174 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำก

175 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครนำยก

176 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม

177 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม

178 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ

179 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช

180 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครสวรรค์
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181 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี

182 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส

183 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน

184 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์

185 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบึงกำฬ

186 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปทุมธำนี

187 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

188 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี

189 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

190 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพังงำ

191 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง

192 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจิตร

193 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิษณุโลก

194 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรี

195 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์

196 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแพร่

197 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภูเก็ต

198 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

199 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมหำสำรคำม

200 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยะลำ

201 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด

202 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระนอง

203 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระยอง

204 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรี

205 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลพบุรี

206 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง
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207 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำพูน

208 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย

209 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ

210 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสกลนคร

211 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ

212 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล

213 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร

214 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสงครำม

215 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำคร

216 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสระบุรี

217 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสิงห์บุรี

218 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย

219 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี

220 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

221 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรินทร์

222 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำย

223 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง

224 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี

225 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์

226 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุทัยธำนี

227 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี

228 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยโสธร

229 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำ

230 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมุกดำหำร

231 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู

232 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสระแก้ว
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233 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ ำนำจเจริญ

234 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลกลำง

235 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์

236 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตำกสิน 

237 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

238 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึก

239 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช

240 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรำมำธิบดี

241 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเลิดสิน

242 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวชิรพยำบำล

243 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช 

244 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสงฆ์

245 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จเจ้ำพระยำ

246 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันมะเร็งแห่งชำติ

247 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ

248 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันประสำทวิทยำ

249 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี

250 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ 

251 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีธัญญำ

252 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันโรคทรวงอก

253 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันบ ำรำศนรำดูร

254 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเวชศำสตร์เขตร้อน

255 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลขอนแก่น

256 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหำดใหญ่ 

257 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชลประทำน

258 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์
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259 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรำชพิพัฒน์

260 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเวชกำรุณย์รัศมิ์

261 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสิรินธร

262 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรำชวิถี  

263 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพุทธชินรำช 

264 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลล ำปำง

265 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์

266 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์

267 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอุตรดิตถ์

268 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

269 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์

270 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอุดรธำนี

271 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีสะเกษ

272 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสุรินทร์

273 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบุรีรัมย์

274 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชลบุรี

275 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลระยอง

276 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร

277 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรำชบุรี

278 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสระบุรี

279 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจ้ำพระยำยมรำช

280 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนครปฐม

281 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ

282 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมหำรำช นครศรีธรรมรำช

283 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี

284 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลยะลำ
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285 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตรัง

286 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพิจิตร

287 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนครพิงค์

288 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลน่ำน

289 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเพชรบูรณ์

290 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแพร่

291 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลล ำพูน

292 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพะเยำ

293 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเชียงค ำ

294 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่สำย

295 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีสังวำลย์

296 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีสังวร สุโขทัย

297 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช

298 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแม่สอด

299 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสวรรคโลก

300 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสุโขทัย

301 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลก ำแพงเพชร

302 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลร้อยเอ็ด

303 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสกลนคร

304 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลกำฬสินธุ์

305 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมหำสำรคำม

306 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชัยภูมิ

307 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลยโสธร

308 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองคำย

309 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนครพนม

310 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลภูเขียว
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311 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบึงกำฬ

312 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบัวล ำภู

313 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสิรินธร

314 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอ ำนำจเจริญ

315 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมุกดำหำร

316 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเลย

317 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมแพ

318 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพุทธโสธร

319 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตรำด 

320 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสระแก้ว 

321 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนโป่ง 

322 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพหลพลพยุหเสนำ

323 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร

324 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระพุทธบำท

325 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ

326 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช

327 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ

328 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอุทัยธำนี

329 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมุทรปรำกำร

330 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนครนำยก

331 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปทุมธำนี

332 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมุทรสำคร

333 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

334 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอ่ำงทอง

335 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสิงห์บุรี

336 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลระนอง
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337 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ

338 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพัทลุง

339 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปัตตำนี

340 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลกระบี่

341 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสงขลำ

342 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์

343 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตะกั่วป่ำ

344 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสุไหงโก-ลก

345 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเบตง

346 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสตูล

347 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพังงำ

348 เลขำธิกำรสภำทีป่รึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

349 เลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ

350 เลขำธิกำรส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

351 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี

352 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสันก ำแพง

353 ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน

354 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร


