
รวม (รัฐวิสาหกจิ องค์กรมหาชน กองทุน) 

ที ่ เรียน 

๑ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

๒ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง 

๓ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

๔ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย 

๕ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

๖ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

๗ ผู้ว่าการการประปานครหลวง 

๘ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 

๙ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย 

๑๐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๑๑ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

๑๒ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

๑๓ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

๑๔ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 

๑๕ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา 

๑๖ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

๑๗ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 

๑๘ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

๑๙ ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

๒๐ กรรมการผู้จัดการธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 

๒๑ กรรมการและผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

๒๒ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

๒๓ ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

๒๔ ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

๒๕ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน 



รวม (รัฐวิสาหกจิ องค์กรมหาชน กองทุน) 

ที ่ เรียน 

๒๖ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

๒๗ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

๒๘ ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 

๒๙ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

๓๐ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า 

๓๑ ผู้อำนวยการองค์การตลาด 

๓๒ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 

๓๓ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๓๔ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ 

๓๕ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

๓๖ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

๓๗ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด 

๓๘ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด 

๓๙ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

๔๐ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 

๔๑ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

๔๒ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

๔๓ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

๔๔ ประธานกรรมการ บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด 

๔๕ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

๔๖ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

๔๗ ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

๔๘ ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

๔๙ ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

๕๐ ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 



รวม (รัฐวิสาหกจิ องค์กรมหาชน กองทุน) 

ที ่ เรียน 

๕๑ กรรมการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

๕๒ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 

๕๓ ผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด 

๑ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  

๔ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

๕ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

๖ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  

๗ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา  

๘ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

๙ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

๑๐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๑๑ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 

๑๒ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ  

๑๓ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

๑๔ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๑๕ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  

๑๖ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

๑๗ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  

๑๘ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

๑๙ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  

๒๐ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  

๒๑ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ  

๒๒ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 



รวม (รัฐวิสาหกจิ องค์กรมหาชน กองทุน) 

ที ่ เรียน 

๒๓ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๒๔ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

๒๕ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ 

๒๖ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

๒๗ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

๒๘ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  

๒๙ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

๓๐ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

๓๑ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม 

๓๒ ผู้อำนวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  

๓๓ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร 

๓๔ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

๓๕ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

๓๖ ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๓๗ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๓๘ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๓๙ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

๔๐ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

๔๑ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔๒ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๔๓ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

๔๔ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

๔๕ เลขาธิการคุรุสภา 

๔๖ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔๗ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 



รวม (รัฐวิสาหกจิ องค์กรมหาชน กองทุน) 

ที ่ เรียน 

๔๘ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

๔๙ ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

๕๐ เลขาธิการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

๕๑ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

๕๒ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

๕๓ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

๕๔ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

๕๕ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๕๖ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

๕๗ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

๕๘ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

๕๙ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  

๖๐ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

๑ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

๒ ผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

๓ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

๔ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

๕ ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ 

๖ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

๗ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต 

๘ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย 

๙ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 

๑๐ ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

๑๑ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ   

๑๒ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา i 



รวม (รัฐวิสาหกจิ องค์กรมหาชน กองทุน) 

ที ่ เรียน 

๑๓ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม  

๑๔ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

๑๕ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

 

 


