


ล ำดบั เรียน  (ก) ชื่อทุนหมุนเวียน
1 ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนสนับสนุนการวิจัย
2 ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
5 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
6 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
7 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
8 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เงินทุนหมุนเวียนส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
9 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย

10 ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนกีฬามวย
11 ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
12 เจ้ากรมแผนที่ทหาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ
13 ผู้อ านวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศและพลังงานทหาร
เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร

14 ผู้อ านวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
15 ผู้อ านวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์

การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร

16 ผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร

เงินทุนหมุนเวียนศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ

17 อธิบดีกรมธนารักษ์ เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
18 อธิบดีกรมธนารักษ์ เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการท าของ
19 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กองทุนส าหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
20 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
21 เลขาธิการ ก.ค.ศ. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
22 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
23 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
24 อธิบดีกรมชลประทาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
25 อธิบดีกรมประมง เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ
26 อธิบดีกรมปศุสัตว์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย
27 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เงินทุนหมุนเวียนยางพารา
28 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม
29 อธิบดีกรมการข้าว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช
30 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
31 เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
32 เลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
33 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดท าแผ่นป้ายทะเบียนรถ
34 อธิบดีกรมการบินพลเรือน เงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเรือน
35 อธิบดีกรมทางหลวง เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง
36 อธิบดีกรมทางหลวง เงินทุนหมุนเวียนค่าเคร่ืองจักรกลของกรมทางหลวง
37 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดภูเก็ต
38 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
39 ผู้อ านวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง
40 อธิบดีกรมการค้าภายใน กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
41 อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
42 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
43 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
44 อธิบดีกรมการจัดหางาน กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ
45 อธิบดีกรมการจัดหางาน กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน
46 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
47 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน



ล ำดบั เรียน  (ก) ชื่อทุนหมุนเวียน
48 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
49 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
50 เลขาธิการส านักงานประกันสังคม กองทุนประกันสังคม
51 เลขาธิการส านักงานประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
52 อธิบดีกรมศิลปากร เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต
53 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
54 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด
55 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
56 เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
57 ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย
58 เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เงินทุนหมุนเวียนการพิมพ์หนังสือพจนานุกรมและเอกสารทางวิชาการ
59 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อช าระ

หนี้สิน
60 เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กองทุนส่ิงแวดล้อม

61 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
62 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
63 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
64 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
65 เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ

ประเทศ
66 อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
67 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล กองทุนพัฒนาน้ าบาดาล
68 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
69 ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
70 ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
71 ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต 
72 อธิบดีกรมการศาสนา กองทุนส าหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
73 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองทุนยุติธรรม
74 ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
75 อธิบดีกรมการศาสนา กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
76 เลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเมือง กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
77 ผู้อ านวยการกองทุนสงเคราะห์ กองทุนสงเคราะห์
78 เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
79 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
80 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
81 อธิบดีกรมการจัดหางาน กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
82 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน

ประเทศ
83 เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

และพลังงานทหาร
เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอร่ีทหาร 

84 อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กองทุนคุ้มครองธุรกิจน าเที่ยว
85 เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
86 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กองทุนจัดการซากดึกด าบรรพ์
87 เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

88 ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันชีวิต
89 ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย กองทุนประกันวินาศภัย
90 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ
91 ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
92 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์



ล ำดบั เรียน  (ก) ชื่อทุนหมุนเวียน
93 เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
94 เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
95 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
96 เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ
97 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
98 ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
99 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

100 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนต้ังตัวได้
101 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
102 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
103 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
104 อธิบดีกรมศิลปากร กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
105 อธิบดีกรมธนารักษ์ กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
106 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
107 อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กองทุนผู้สูงอายุ
108 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์
109 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กองทุนคุ้มครองเด็ก
110 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
111 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
112 ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ
113 ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
114 อธิบดีกรมชลประทาน กองทุนจัดรูปที่ดิน
115 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์
116 เลขาธิการ กสทช. กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

เพื่อประโยชน์สาธารณะ
117 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ


