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เรียน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
ผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
ผู้อำนวยกำรสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ
ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ผู้อำนวยกำรกำรท่ำเรือสัตหีบ ฐำนทัพเรือสัตหีบ
เจ้ำกรมแผนที่ทหำร
ผู้อำนวยกำรโรงงำนเภสัชกรรมทหำร ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงำนทหำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศและพลังงำนทหำร
ผู้อำนวยกำรโรงงำนวัตถุระเบิดทหำร กรมกำรอุตสำหกรรมทหำร
ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศและพลังงำนทหำร
ผู้บญ
ั ชำกำรศูนย์อำนวยกำรสร้ำงอำวุธ ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงำนทหำร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมชลประทำน
อธิบดีกรมประมง
อธิบดีกรมปศุสัตว์
อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร
อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร
อธิบดีกรมกำรข้ำว
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขำธิกำรสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
เลขำธิกำรสำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร
อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก
อธิบดีกรมทำงหลวง
อธิบดีกรมทำงหลวง
อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
เลขำธิกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
ผู้อำนวยกำรสถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน
อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
อธิบดีกรมพัฒนำฝีมอื แรงงำน
อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

ชื่อทุนหมุนเวียน

กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
กองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
กองทุนเพื่อกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนเพื่อกำรพัฒนำระบบมำตรวิทยำ
กองทุนเพื่อกำรพัฒนำระบบสำธำรณสุข
กองทุนเพื่อกำรพัฒนำและเผยแพร่ประชำธิปไตย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนำกฎหมำย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ำยทำงอำกำศ
เงินทุนหมุนเวียนโรงงำนเภสัชกรรมทหำร
เงินทุนหมุนเวียนอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ
เงินทุนหมุนเวียนโรงงำนผลิตวัตถุระเบิดทหำร
เงินทุนหมุนเวียนศูนย์อำนวยกำรสร้ำงอำวุธ
กองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู
กองทุนสงเครำะห์เกษตรกร
กองทุนหมุนเวียนเพื่อกำรกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยำกจน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรชลประทำน
เงินทุนหมุนเวียนในกำรผลิตพันธุป์ ลำ พันธุก์ ุ้ง และพันธุส์ ัตว์น้ำอื่น ๆ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ำย
เงินทุนหมุนเวียนยำงพำรำ
เงินทุนหมุนเวียนในกำรผลิตเชื้อไรโซเบียม
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยำยพันธุพ์ ชื
กองทุนพัฒนำสหกรณ์ (กพส.)
กองทุนกำรปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ำยทะเบียนรถ
เงินทุนค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำง
เงินทุนหมุนเวียนค่ำเครื่องจักรกลของกรมทำงหลวง
เงินทุนหมุนเวียนสถำนแสดงพันธุส์ ัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนสิ่งแวดล้อม
กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
กองทุนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กองทุนจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนำพื้นที่
กองทุนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหำงำนไปทำงำนในต่ำงประเทศ
กองทุนเพื่อผู้รับงำนไปทำที่บำ้ น
กองทุนพัฒนำฝีมอื แรงงำน
กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงำน
กองทุนสงเครำะห์ลูกจ้ำง

ลำดับ
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เรียน
เลขำธิกำรสำนักงำนประกันสังคม
เลขำธิกำรสำนักงำนประกันสังคม
อธิบดีกรมศิลปำกร
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
เลขำธิกำรสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำย
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

52
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เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

54
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อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก
เลขำธิกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

อธิบดีกรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนหมู่บำ้ นและชุมชนเมืองแห่งชำติ
ผู้บญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติ
อธิบดีกรมกำรศำสนำ
เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ
ผู้อำนวยกำรกองทุนสงเครำะห์
เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

68

เจ้ำกรมกำรอุตสำหกรรมทหำร ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงำนทหำร
อธิบดีกรมกำรท่องเที่ยว
เลขำธิกำรสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ
อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี
เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต
ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
เลขำธิกำรคณะกรรมกำร กบข.
เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
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82

ชื่อทุนหมุนเวียน

กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
เงินทุนหมุนเวียนกำรสังคีต
กองทุนส่งเสริมงำนวัฒนธรรม
กองทุนส่งเสริมงำนวัฒนธรรมจังหวัด
เงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด
กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
กองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้ำรำชกำรสำนักเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
กู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรส่งเสริมอำชีพอุตสำหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย
กองทุนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน
กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
กำรแข่งขันของประเทศ
กองทุนภูมปิ ญ
ั ญำกำรแพทย์แผนไทย
กองทุนพัฒนำน้ำบำดำล
กองทุนคุ้มครองพันธุพ์ ชื
กองทุนหมู่บำ้ นและชุมชนเมืองแห่งชำติ
กองทุนเพื่อกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ
กองทุนส่งเสริมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ
กองทุนพัฒนำกำรเมืองภำคพลเมือง
กองทุนสงเครำะห์
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวไทย
กองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
กองทุนบริหำรเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพัฒนำ
ตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศ
เงินทุนหมุนเวียนโรงงำนแบตเตอรี่ทหำร
กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว
กองทุนกำรแพทย์ฉุกเฉิน
กองทุนจัดกำรซำกดึกดำบรรพ์
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
กองทุนประกันชีวิต
กองทุนประกันวินำศภัย
กองทุนส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
กองทุนเพื่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ
กองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
กองทุนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
กองทุนกำรออมแห่งชำติ

ลำดับ
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เรียน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อธิบดีกรมศิลปากร
อธิบดีกรมธนารักษ์
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
อธิบดีกรมชลประทาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผู้อานวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
อธิบดีกรมธนารักษ์

105 ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
106 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
107 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
108
109
110
111
112
113
114
115
116

อธิบดีกรมกำรปกครอง
ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
อธิบดีกรมการค้าภายใน
อธิบดีกรมการจัดหางาน
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนประชำรัฐเพื่อเศรษฐกิจฐำนรำก
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ผู้จัดกำรกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ปลัดกระทรวงกลำโหม

ชื่อทุนหมุนเวียน

กองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
กองทุนส่งเสริมกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมำชิกรัฐสภำ
กองทุนส่งเสริมงำนจดหมำยเหตุ
กองทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของรัฐ
กองทุนช่วยเหลือเยียวยำนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ
กองทุนผู้สูงอำยุ
เงินทุนหมุนเวียนโรงงำนในอำรักษ์
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
กองทุนเพื่อพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ
กองทุนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ
กองทุนจัดรูปที่ดนิ
กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
กองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคม เพื่อประโยชน์สำธำรณะ
กองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ
กองทุนกำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ
เงินทุนหมุนเวียนกรมท่ำอำกำศยำน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
กองทุนพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
กองทุนยุตธิ รรม
เงินทุนหมุนเวียนกำรบริหำรจัดกำรเหรียญกษำปณ์ ทรัพย์สินมีคำ่ ของ
แผ่นดิน และกำรทำของ
กองทุนพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กองทุนพัฒนำดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กองทุนเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศสำหรับ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
กองทุนสำหรับผู้เดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์
กองทุนพัฒนำเอสเอ็มอีตำมแนวประชำรัฐ
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
กองทุนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
กองทุนประชำรัฐเพื่อเศรษฐกิจฐำนรำก
กองทุนเพื่อกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

