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1 0116                ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
2 0122                ส ำนักงำนบริหำรกำรแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
3 0123                องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือกำรท่องเท่ียวอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
4 0124                ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
5 0125                ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
6 0128                สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรท่ีดิน (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
7 0129                สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
8 0131                ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร(องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
9 0137                ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
10 0209                สถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
11 0312                ส ำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
12 0606                สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
13 0716                ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
14 0717                สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
15 0719                ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
16 0913                ส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
17 0914                องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
18 1106                ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
19 1107                ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
20 1108                ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
21 1207                ส ำนักงำนกองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิง องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
22 1311                ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
23 1312                สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
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24 1613                สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
25 1614                สถำบันอนุญำโตตุลำกำร องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
26 1707                สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
27 1807                ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
28 1809                หอภำพยนตร์ องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
29 1810                ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
30 1905                ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
31 1906                ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
32 1907                สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
33 1908                สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
34 1909                ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
35 1910                สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
36 1911                สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
37 1912                สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
38 1913                ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
39 1914                ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
40 2112                โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
41 2115                สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
42 2116                สถำบันวัคซีนแห่งชำติ องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
43 2210                ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
44 901300000           ส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำน ชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
45 A301                สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
46 A302                โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
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47 A308                สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ(องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน
48 A311                สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) องค์กำรมหำชน องค์กำรมหำชน


