






ล ำดบั เรียน ชื่อทุนหมุนเวียน
1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวิจัย กองทนุสนบัสนนุกำรวิจัย
2 ผู้จัดกำรกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
3 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม กองทนุส่งเสริมวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม
4 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ กองทนุเพื่อกำรพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
5 ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัมำตรวิทยำแหง่ชำติ กองทนุเพื่อกำรพฒันำระบบมำตรวิทยำ
6 ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัวิจัยระบบสำธำรณสุข กองทนุเพื่อกำรพฒันำระบบสำธำรณสุข
7 เลขำธิกำรสถำบนัพระปกเกล้ำ กองทนุเพื่อกำรพฒันำและเผยแพร่ประชำธิปไตย
8 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงินทนุหมนุเวียนเพื่อพฒันำกฎหมำย
9 ผู้อ ำนวยกำรกำรทำ่เรือสัตหบี ฐำนทพัเรือสัตหบี เงินทนุหมนุเวียนเพื่อกำรบริหำรทำ่เรือพำณิชย์สัตหบี - กองทพัเรือ
10 เจ้ำกรมแผนที่ทหำร เงินทนุหมนุเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ำยทำงอำกำศ
11 ผู้อ ำนวยกำรโรงงำนเภสัชกรรมทหำร ศูนย์กำรอตุสำหกรรมปอ้งกนั

ประเทศและพลังงำนทหำร
เงินทนุหมนุเวียนโรงงำนเภสัชกรรมทหำร

12 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรอตุสำหกรรมปอ้งกนัประเทศและพลังงำนทหำร เงินทนุหมนุเวียนอตุสำหกรรมปอ้งกนัประเทศ
13 ผู้อ ำนวยกำรโรงงำนวัตถุระเบดิทหำร กรมกำรอตุสำหกรรมทหำร 

ศูนย์กำรอตุสำหกรรมปอ้งกนัประเทศและพลังงำนทหำร
เงินทนุหมนุเวียนโรงงำนผลิตวัตถุระเบดิทหำร

14 ผู้บญัชำกำรศูนย์อ ำนวยกำรสร้ำงอำวุธ ศูนย์กำรอตุสำหกรรมปอ้งกนั
ประเทศและพลังงำนทหำร

เงินทนุหมนุเวียนศูนย์อ ำนวยกำรสร้ำงอำวุธ

15 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองทนุเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ
16 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ เงินทนุหมนุเวียนเพื่อแกไ้ขปญัหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู
17 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทนุสงเครำะหเ์กษตรกร
18 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทนุหมนุเวียนเพื่อกำรกู้ยืมแกเ่กษตรกรและผู้ยำกจน
19 อธิบดีกรมชลประทำน เงินทนุหมนุเวียนเพื่อกำรชลประทำน
20 อธิบดีกรมประมง เงินทนุหมนุเวียนในกำรผลิตพนัธุป์ลำ พนัธุก์ุ้ง และพนัธุสั์ตว์น้ ำอื่น ๆ
21 อธิบดีกรมปศุสัตว์ เงินทนุหมนุเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ ำหนำ่ย
22 อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร เงินทนุหมนุเวียนยำงพำรำ
23 อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร เงินทนุหมนุเวียนในกำรผลิตเชื้อไรโซเบยีม
24 อธิบดีกรมกำรข้ำว เงินทนุหมนุเวียนเพื่อผลิตและขยำยพนัธุพ์ชื
25 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กองทนุพฒันำสหกรณ์ (กพส.)
26 เลขำธิกำรส ำนกังำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   กองทนุกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
27 เลขำธิกำรส ำนกังำนกองทนุฟื้นฟแูละพฒันำเกษตรกร กองทนุฟื้นฟแูละพฒันำเกษตรกร
28 อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก เงินทนุหมนุเวียนเพื่อจัดท ำแผ่นปำ้ยทะเบยีนรถ
29 อธิบดีกรมทำงหลวง เงินทนุค่ำธรรมเนยีมผ่ำนทำง
30 อธิบดีกรมทำงหลวง เงินทนุหมนุเวียนค่ำเคร่ืองจักรกลของกรมทำงหลวง
31 อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง เงินทนุหมนุเวียนสถำนแสดงพนัธุสั์ตว์น้ ำ จังหวัดภเูกต็
32 เลขำธิกำรส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม
กองทนุส่ิงแวดล้อม

33 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลังงำน กองทนุเพื่อส่งเสริมกำรอนรัุกษพ์ลังงำน
34 ผู้อ ำนวยกำรสถำบนับริหำรกองทนุพลังงำน กองทนุน้ ำมนัเชื้อเพลิง
35 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กองทนุส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
36 อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมอืง กองทนุจัดรูปที่ดินเพื่อพฒันำพื้นที่
37 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมยำเสพติด กองทนุปอ้งกนัและปรำบปรำมยำเสพติด
38 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กองทนุเพื่อช่วยเหลือคนหำงำนไปท ำงำนในต่ำงประเทศ
39 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กองทนุเพื่อผู้รับงำนไปท ำที่บำ้น
40 อธิบดีกรมพฒันำฝีมอืแรงงำน กองทนุพฒันำฝีมอืแรงงำน
41 อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กองทนุเพื่อผู้ใช้แรงงำน
42 อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กองทนุสงเครำะหลู์กจ้ำง



ล ำดบั เรียน ชื่อทุนหมุนเวียน
43 เลขำธิกำรส ำนกังำนประกนัสังคม กองทนุประกนัสังคม
44 เลขำธิกำรส ำนกังำนประกนัสังคม กองทนุเงินทดแทน
45 อธิบดีกรมศิลปำกร เงินทนุหมนุเวียนกำรสังคีต
46 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทนุส่งเสริมงำนวัฒนธรรม
47 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทนุส่งเสริมงำนวัฒนธรรมจังหวัด
48 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เงินทนุหมนุเวียนยำเสพติด
49 เลขำธิกำรส ำนกังำนหลักประกนัสุขภำพแหง่ชำติ กองทนุหลักประกนัสุขภำพแหง่ชำติ
50 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนกองทนุออ้ยและน้ ำตำลทรำย กองทนุออ้ยและน้ ำตำลทรำย
51 เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เงินทนุหมนุเวียนเพื่อใหข้้ำรำชกำรส ำนกัเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

กู้ยืมเพื่อช ำระหนี้สิน
52 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ เงินทนุหมนุเวียนเพื่อพฒันำสถำบนัอดุมศึกษำเอกชน 
53 อธิบดีกรมส่งเสริมอตุสำหกรรม เงินทนุหมนุเวียนเพื่อกำรส่งเสริมอำชีพอตุสำหกรรมในครอบครัว

และหตัถกรรมไทย
54 อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก กองทนุเพื่อควำมปลอดภยัในกำรใช้รถใช้ถนน
55 เลขำธิกำรส ำนกังำนเศรษฐกจิกำรเกษตร กองทนุปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ

กำรแข่งขันของประเทศ
56 อธิบดีกรมพฒันำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กองทนุภมูปิญัญำกำรแพทย์แผนไทย
57 อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล กองทนุพฒันำน้ ำบำดำล
58 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทนุคุ้มครองพนัธุพ์ชื
59 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนกองทนุหมู่บำ้นและชุมชนเมอืงแหง่ชำติ กองทนุหมู่บำ้นและชุมชนเมอืงแหง่ชำติ
60 ผู้บญัชำกำรต ำรวจแหง่ชำติ กองทนุเพื่อกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ
61 อธิบดีกรมกำรศำสนำ กองทนุส่งเสริมกำรเผยแผ่พระพทุธศำสนำเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษำ
62 เลขำธิกำรสถำบนัพระปกเกล้ำ กองทนุพฒันำกำรเมอืงภำคพลเมอืง
63 ผู้อ ำนวยกำรกองทนุสงเครำะห์ กองทนุสงเครำะห์
64 เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน กองทนุส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
65 ปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ กองทนุเพื่อส่งเสริมกำรทอ่งเที่ยวไทย
66 อธิบดีกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร กองทนุส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตคนพกิำร
67 ผู้อ านวยการส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ กองทนุบริหำรเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพฒันำ

ตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศ
68 เจ้ำกรมกำรอตุสำหกรรมทหำร ศูนย์กำรอตุสำหกรรมปอ้งกนัประเทศ

และพลังงำนทหำร
เงินทนุหมนุเวียนโรงงำนแบตเตอร่ีทหำร

69 อธิบดีกรมกำรทอ่งเที่ยว กองทนุคุ้มครองธุรกจิน ำเที่ยว
70 เลขำธิกำรสถำบนักำรแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชำติ กองทนุกำรแพทย์ฉุกเฉิน
71 อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี กองทนุจัดกำรซำกดึกด ำบรรพ์
72 เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบ

ธุรกจิประกนัภยั
กองทนุทดแทนผู้ประสบภยั

73 ผู้จัดการกองทนุประกนัชีวิต กองทนุประกนัชีวิต
74 ผู้จัดการกองทนุประกนัวินาศภยั กองทนุประกนัวินำศภยั
75 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กองทนุส่งเสริมและพฒันำกำรศึกษำส ำหรับคนพกิำร
76 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั กองทนุส่งเสริมศิลปะร่วมสมยั
77 ปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนษุย์ กองทนุเพื่อกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรค้ำมนษุย์
78 เลขำธิกำรคณะกรรมกำร กบข. กองทนุบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำร
79 เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลังงำน กองทนุพฒันำไฟฟำ้
80 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กองทนุพฒันำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
81 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองทนุควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
82 เลขาธิการคณะกรรมการกองทนุการออมแหง่ชาติ กองทนุกำรออมแหง่ชำติ



ล ำดบั เรียน ชื่อทุนหมุนเวียน
83 เลขาธิการคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กองทนุกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
84 ผู้อ านวยการส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ กองทนุส่งเสริมกำรใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกจิกำรของรัฐ 
85 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กองทนุเพื่อผู้เคยเปน็สมำชิกรัฐสภำ 
86 อธิบดีกรมศิลปากร กองทนุส่งเสริมงำนจดหมำยเหตุ 
87 อธิบดีกรมธนารักษ์ กองทนุพฒันำอสังหำริมทรัพย์ของรัฐ
88 ปลัดกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา กองทนุช่วยเหลือเยียวยำนกัทอ่งเที่ยวชำวต่ำงชำติ
89 อธิบดีกรมกจิกำรผู้สูงอำยุ กองทนุผู้สูงอำยุ
90 อธิบดีกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร เงินทนุหมนุเวียนโรงงำนในอำรักษ์
91 อธิบดีกรมกจิการเด็กและเยาวชน กองทนุคุ้มครองเด็ก
92 อธิบดีกรมพฒันาสังคมและสวัสดิการ กองทนุส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
93 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กองทนุเพื่อพฒันำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ
94 ผู้ว่าการการกฬีาแหง่ประเทศไทย กองทนุพฒันำกำรกฬีำแหง่ชำติ
95 อธิบดีกรมชลประทาน กองทนุจัดรูปที่ดิน
96 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กองทนุพฒันำส่ือปลอดภยัและสร้ำงสรรค์
97 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทศัน ์

และกจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ
กองทนุวิจัยและพฒันำกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทศัน ์
และกจิกำรโทรคมนำคม เพื่อประโยชนส์ำธำรณะ

98 อธิบดีกรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว กองทนุส่งเสริมควำมเทำ่เทยีมระหว่ำงเพศ
99 ผู้อ านวยการการทา่อากาศยานอู่ตะเภา กองทนุกำรทำ่อำกำศยำนอู่ตะเภำ
100 อธิบดีกรมทา่อากาศยาน เงินทนุหมนุเวียนกรมทำ่อำกำศยำน
101 อธิบดีกรมการพฒันาชุมชน กองทนุพฒันำบทบำทสตรี
102 ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกจิการคลัง กองทนุพฒันำระบบสถำบนักำรเงินเฉพำะกจิ
103 ปลัดกระทรวงยุติธรรม กองทนุยุติธรรม
104 อธิบดีกรมธนารักษ์ เงินทนุหมนุเวียนกำรบริหำรจัดกำรเหรียญกษำปณ์ ทรัพย์สินมค่ีำของ

แผ่นดิน และกำรท ำของ
105 ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กองทนุพฒันำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
106 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำติ กองทนุพฒันำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
107 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ กองทนุเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศส ำหรับ

อตุสำหกรรมเปำ้หมำย
108 อธิบดีกรมกำรปกครอง กองทนุส ำหรับผู้เดินทำงไปประกอบพธิีฮัจย์
109 ปลัดกระทรวงอตุสำหกรรม กองทนุพฒันำเอสเอม็อตีำมแนวประชำรัฐ
110 อธิบดีกรมการค้าภายใน กองทนุรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
111 อธิบดีกรมการจัดหางาน กองทนุเพื่อกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว
112 ผู้จัดการกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา กองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
113 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนกองทนุประชำรัฐเพื่อเศรษฐกจิฐำนรำก กองทนุประชำรัฐเพื่อเศรษฐกจิฐำนรำก
114 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง กองทนุเพื่อกำรพฒันำพรรคกำรเมอืง
115 ผู้จัดกำรกองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ กองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
116 ปลัดกระทรวงกลำโหม


