
สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

1 0100200014 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทยเพื่อกำรศึกษำกรุงเทพฯ รังสิต จ.ปทมุธำนี1300 ปทมุธำนี 1
2 0100200015 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทยเพื่อกำรศึกษำ จ.จันทบรีุ2200 จันทบรีุ 1
3 0100200016 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทยเพื่อกำรศึกษำ จ.อุบลรำชธำนี3400 อุบลรำชธำนี 1
4 0100200017 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทยเพื่อกำรศึกษำ จ.ขอนแก่น4000 ขอนแก่น 1
5 0100200018 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทยเพื่อกำรศึกษำ จ.แม่ฮ่องสอน5800 แม่ฮ่องสอน 1
6 0100200019 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทยเพื่อกำรศึกษำ จ.ล ำปำง5200 ล ำปำง 1
7 0100200020 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทยเพื่อกำรศึกษำ จ.นครสวรรค์6000 นครสวรรค์ 1
8 0100200021 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทยเพื่อกำรศึกษำ จ.กระบี่8100 กระบี่ 1
9 0100200022 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทยเพื่อกำรศึกษำ จ.สุรำษฎร์ธำนี8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
10 0100200023 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทยเพื่อกำรศึกษำ จ.ระนอง8500 ระนอง 1
11 0100200024 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทยเพื่อกำรศึกษำ จ.สงขลำ9000 สงขลำ 1
12 0100200027 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักประชำสัมพนัธเ์ขต 1 4000 ขอนแก่น 1
13 0100200029 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
14 0100200031 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัมหำสำรคำม4400 มหำสำรคำม 1
15 0100200032 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัเลย 4200 เลย 1
16 0100200036 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
17 0100200039 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
18 0100200040 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวนครรำชสีมำ3000 นครรำชสีมำ 1
19 0100200046 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักประชำสัมพนัธเ์ขต 2 3400 อุบลรำชธำนี 1
20 0100200048 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัรีรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
21 0100200049 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
22 0100200050 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
23 0100200051 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
24 0100200052 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
25 0100200055 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
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26 0100200060 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักประชำสัมพนัธเ์ขต 3 5000 เชียงใหม่ 1
27 0100200061 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
28 0100200063 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
29 0100200064 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
30 0100200065 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
31 0100200066 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัแม่ฮ่องสอน5800 แม่ฮ่องสอน 1
32 0100200067 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
33 0100200068 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
34 0100200069 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
35 0100200070 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน5800 แม่ฮ่องสอน 1
36 0100200079 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักประชำสัมพนัธเ์ขต 4 6500 พษิณุโลก 1
37 0100200081 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัก ำแพงเพชร6200 ก ำแพงเพชร 1
38 0100200082 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
39 0100200083 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
40 0100200084 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัตำก 6300 ตำก 1
41 0100200085 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย อ.แม่สอด จังหวดัตำก6300 ตำก 1
42 0100200086 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
43 0100200087 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดันครสวรรค์6000 นครสวรรค์ 1
44 0100200093 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักประชำสัมพนัธเ์ขต 5 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
45 0100200095 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
46 0100200096 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดันครศรีธรรมรำช8000 นครศรีธรรมรำช 1
47 0100200097 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
48 0100200098 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
49 0100200099 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
50 0100200100 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
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51 0100200101 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย อ.ตะกั่วปำ่ จังหวดัพงังำ8200 พงังำ 1
52 0100200102 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย อ.ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมรำช8000 นครศรีธรรมรำช 1
53 0100200105 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุโทรทศัน์แหง่ประเทศไทย จังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
54 0100200106 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุโทรทศัน์แหง่ประเทศไทย จังหวดันครศรีธรรมรำช8000 นครศรีธรรมรำช 1
55 0100200107 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
56 0100200108 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
57 0100200110 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักประชำสัมพนัธเ์ขต 6 9000 สงขลำ 1
58 0100200111 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
59 0100200112 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย อ.เบตง จังหวดัยะลำ9500 ยะลำ 1
60 0100200113 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
61 0100200114 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
62 0100200115 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
63 0100200117 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
64 0100200118 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
65 0100200119 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย อ.สุไหงโกลก จังหวดันรำธวิำส9600 นรำธวิำส 1
66 0100200121 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
67 0100200122 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักประชำสัมพนัธเ์ขต 7 2200 จันทบรีุ 1
68 0100200123 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
69 0100200124 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
70 0100200125 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
71 0100200126 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
72 0100200127 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
73 0100200132 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักประชำสัมพนัธเ์ขต 8 7100 กำญจนบรีุ 1
74 0100200133 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
75 0100200134 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
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76 0100200135 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
77 0100200136 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
78 0100200137 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
79 0100200138 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
80 0100200139 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย อ.สังขละบรีุ จังหวดักำญจนบรีุ7100 กำญจนบรีุ 1
81 0100200141 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีเคร่ืองส่งโทรทศัน์ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
82 0100200146 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
83 0100200147 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
84 0100200148 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
85 0100200149 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
86 0100200150 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
87 0100200151 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
88 0100200152 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
89 0100200153 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
90 0100200154 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
91 0100200155 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
92 0100200156 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
93 0100200157 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
94 0100200158 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
95 0100200159 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
96 0100200160 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
97 0100200161 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
98 0100200162 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
99 0100200163 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
100 0100200164 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
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101 0100200165 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
102 0100200166 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
103 0100200167 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
104 0100200168 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
105 0100200169 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
106 0100200170 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
107 0100200171 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
108 0100200172 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
109 0100200173 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
110 0100200174 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
111 0100200175 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
112 0100200176 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
113 0100200177 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
114 0100200178 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
115 0100200179 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัเลย 4200 เลย 1
116 0100200180 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
117 0100200181 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
118 0100200182 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
119 0100200183 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
120 0100200184 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
121 0100200185 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
122 0100200186 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
123 0100200187 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
124 0100200188 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
125 0100200189 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
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126 0100200190 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
127 0100200191 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
128 0100200192 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
129 0100200193 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัตำก 6300 ตำก 1
130 0100200194 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
131 0100200195 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
132 0100200196 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
133 0100200197 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
134 0100200198 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
135 0100200199 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
136 0100200200 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
137 0100200201 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
138 0100200202 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
139 0100200203 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
140 0100200204 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
141 0100200205 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
142 0100200206 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
143 0100200207 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
144 0100200208 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
145 0100200209 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
146 0100200210 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
147 0100200211 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
148 0100200212 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
149 0100200213 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
150 0100200214 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
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151 0100200215 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
152 0100200216 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
153 0100200217 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
154 0100200218 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
155 0100200219 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
156 0100200220 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
157 0100200224 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงแหง่ประเทศไทย อ.ฝำง 5000 เชียงใหม่ 1
158 0100200228 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนประชำสัมพนัธจ์ังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
159 0101200002 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจเเละสังคมเเหง่ชำติส ำนักงำนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมภำคเหนือ 5000 เชียงใหม่ 1
160 0101200003 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจเเละสังคมเเหง่ชำติส ำนักงำนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมภำคตะวนัออก 4000 ขอนแก่น 1
161 0101200004 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจเเละสังคมเเหง่ชำติส ำนักงำนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมภำคใต้ 9000 สงขลำ 1
162 0101900014 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน ภำค2 3000 นครรำชสีมำ 1
163 0101900015 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กอ.รมน.ภำค2 สย.1 4100 อุดรธำนี 1
164 0101900016 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กอ.รมน.ภำค2 สย.2 3200 สุรินทร์ 1
165 0101900017 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน ภำค3 6500 พษิณุโลก 1
166 0101900018 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน ภำค4 8000 นครศรีธรรมรำช 1
167 0101900019 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กอ.รมน.ภำค4 สย.1 8600 ชุมพร 1
168 0101900020 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
169 0101900021 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
170 0101900022 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
171 0101900023 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
172 0101900024 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
173 0101900025 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
174 0101900026 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
175 0101900027 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1

หนา้ที ่7 จาก 281



สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

176 0101900028 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
177 0101900029 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
178 0101900030 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัอุบลรำชธำน3ี400 อุบลรำชธำนี 1
179 0101900031 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
180 0101900032 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
181 0101900033 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
182 0101900034 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัเลย 4200 เลย 1
183 0101900035 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัอ ำนำจเจริญ3700 อ ำนำจเจริญ 1
184 0101900036 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
185 0101900037 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
186 0101900038 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
187 0101900039 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัตำก 6300 ตำก 1
188 0101900040 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
189 0101900041 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
190 0101900042 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
191 0101900043 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
192 0101900044 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
193 0101900045 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
194 0101900046 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
195 0101900047 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
196 0101900048 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
197 0101900049 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
198 0101900050 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
199 0101900051 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน ภำค1 ส่วนแยก 2 จ.กำญจนบรีุ7100 กำญจนบรีุ 1
200 0101900052 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน ภำค3 ส่วนแยก 1 จ.ตำก6300 ตำก 1
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201 0101900053 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน ภำค3 ส่วนแยก 2 จ.เชียงใหม่5000 เชียงใหม่ 1
202 0101900054 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน ภำค1 ส่วนแยก 1 จ.สระแก้ว2700 สระแก้ว 1
203 0101900057 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในนนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
204 0101900058 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
205 0101900059 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวดัสมุทรปรำกำร1100 สมุทรปรำกำร 1
206 0101900060 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในสมุทรสงคร 7500 สมุทรสงครำม 1
207 0101900061 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในนครปฐม 7300 นครปฐม 1
208 0101900062 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
209 0101900063 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
210 0101900064 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
211 0101900065 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
212 0101900066 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
213 0101900067 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
214 0101900068 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
215 0101900069 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
216 0101900070 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
217 0101900071 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในนครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
218 0101900072 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
219 0101900073 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในระยอง 2100 ระยอง 1
220 0101900074 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
221 0101900075 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในนครนำยก 2600 นครนำยก 1
222 0101900076 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
223 0101900077 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
224 0101900078 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
225 0101900079 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในพจิิตร 6600 พจิิตร 1
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226 0101900080 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
227 0101900081 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
228 0101900082 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในแพร่ 5400 แพร่ 1
229 0101900083 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
230 0101900084 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในกำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
231 0101900085 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
232 0101900086 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
233 0101900087 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวดันครรำชสีมำ3000 นครรำชสีมำ 1
234 0101900088 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
235 0101900089 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในยโสธร 3500 ยโสธร 1
236 0101900090 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
237 0101900091 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในสกลนคร 4700 สกลนคร 1
238 0101900092 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวดัหนองบวัล ำภ3ู900 หนองบวัล ำภู 1
239 0101900093 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
240 0101900094 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
241 0101900095 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวดันครศรีธรรมรำช8000 นครศรีธรรมรำช 1
242 0101900096 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในกระบี่ 8100 กระบี่ 1
243 0101900097 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในพงังำ 8200 พงังำ 1
244 0101900098 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
245 0101900099 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในตรัง 9200 ตรัง 1
246 0101900100 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในพทัลุง 9300 พทัลุง 1
247 0101900103 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำฯภำค 4 ส่วนแยกกองทพัเรือ 8300 ภเูก็ต 1
248 0101900108 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
249 0101900109 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค 1 1000 ส่วนกลำง 1
250 0101900110 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใจภำค 1 ส่วนแยก 3 2200 จันทบรีุ 1

หนา้ที ่10 จาก 281



สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

251 0101900111 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน(กอ.รมน.)กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในกรุงเทพมหำนคร 1000 ส่วนกลำง 1
252 0103500013 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแหง่ชำติ ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแหง่ชำติภำค ๑ 5200 ล ำปำง 1
253 0103500014 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแหง่ชำติ ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแหง่ชำติภำค ๒ 1900 สระบรีุ 1
254 0103500015 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแหง่ชำติ ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแหง่ชำติภำค ๓ 4000 ขอนแก่น 1
255 0103500016 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแหง่ชำติ ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแหง่ชำติภำค ๔ 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
256 0103800001 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ระยอง2100 ระยอง 1
257 0103800002 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล สงขลำ9000 สงขลำ 1
258 0103800003 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
259 0200100017 กระทรวงกลำโหม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม โรงงำนวตัถุระเบดิทหำร 6000 นครสวรรค์ 1
260 0200100018 กระทรวงกลำโหม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม ศูนย์อ ำนวยกำรสร้ำงอำวธุ 1600 ลพบรีุ 1
261 0200400004 กระทรวงกลำโหม กองทพับก กองพลทหำรรำบที่ 9 7100 กำญจนบรีุ 1
262 0200400007 กระทรวงกลำโหม กองทพับก กองบญัชำกำรช่วยรบที่ 1 2000 ชลบรีุ 1
263 0200400009 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 17 7100 กำญจนบรีุ 1
264 0200400010 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 15 7600 เพชรบรีุ 1
265 0200400011 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 16 7000 รำชบรีุ 1
266 0200400012 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 12 2500 ปรำจีนบรีุ 1
267 0200400013 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 19 2700 สระแก้ว 1
268 0200400014 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 13 1600 ลพบรีุ 1
269 0200400015 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 18 1900 สระบรีุ 1
270 0200400016 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 14 2000 ชลบรีุ 1
271 0200400021 กระทรวงกลำโหม กองทพับก กองบญัชำกำรช่วยรบที่ 2 3000 นครรำชสีมำ 1
272 0200400022 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 21 3000 นครรำชสีมำ 1
273 0200400023 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 26 3100 บรีุรัมย์ 1
274 0200400024 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 25 3200 สุรินทร์ 1
275 0200400025 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 22 3400 อุบลรำชธำนี 1
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276 0200400026 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 27 4500 ร้อยเอ็ด 1
277 0200400027 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 23 4000 ขอนแก่น 1
278 0200400028 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 28 4200 เลย 1
279 0200400029 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 24 4100 อุดรธำนี 1
280 0200400030 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 210 4800 นครพนม 1
281 0200400031 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 29 4700 สกลนคร 1
282 0200400036 กระทรวงกลำโหม กองทพับก กองบญัชำกำรช่วยรบที่ 3 6500 พษิณุโลก 1
283 0200400037 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 31 6000 นครสวรรค์ 1
284 0200400038 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 310 6300 ตำก 1
285 0200400039 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 36 6700 เพชรบรูณ์ 1
286 0200400040 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 39 6500 พษิณุโลก 1
287 0200400041 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 32 5200 ล ำปำง 1
288 0200400042 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 34 5600 พะเยำ 1
289 0200400043 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 38 5500 น่ำน 1
290 0200400044 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 35 5300 อุตรดิตถ์ 1
291 0200400045 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 33 5000 เชียงใหม่ 1
292 0200400046 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 37 5700 เชียงรำย 1
293 0200400050 กระทรวงกลำโหม กองทพับก กองบญัชำกำรช่วยรบที่ 4 8000 นครศรีธรรมรำช 1
294 0200400051 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 41 8000 นครศรีธรรมรำช 1
295 0200400052 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 44 8600 ชุมพร 1
296 0200400053 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 43 8000 นครศรีธรรมรำช 1
297 0200400054 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 45 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
298 0200400055 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 42 9000 สงขลำ 1
299 0200400056 กระทรวงกลำโหม กองทพับก มณฑลทหำรบกที่ 46 9400 ปตัตำนี 1
300 0200400077 กระทรวงกลำโหม กองทพับก กรมกำรสัตวท์หำรบก 7300 นครปฐม 1
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301 0200400078 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ศูนย์สุนัขทหำร 3000 นครรำชสีมำ 1
302 0200400082 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 2600 นครนำยก 1
303 0200400085 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ศูนย์กำรบนิทหำรบก 1600 ลพบรีุ 1
304 0200400088 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ศูนย์สงครำมพเิศษ 1600 ลพบรีุ 1
305 0200400099 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
306 0200400100 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
307 0200400101 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
308 0200400102 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
309 0200400103 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
310 0200400104 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
311 0200400105 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
312 0200400106 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
313 0200400107 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
314 0200400108 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
315 0200400109 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
316 0200400110 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
317 0200400111 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
318 0200400112 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
319 0200400113 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
320 0200400114 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
321 0200400115 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
322 0200400116 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
323 0200400117 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
324 0200400118 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
325 0200400119 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
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326 0200400120 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
327 0200400121 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
328 0200400122 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
329 0200400123 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
330 0200400124 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
331 0200400125 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
332 0200400126 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
333 0200400127 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
334 0200400128 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
335 0200400129 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
336 0200400130 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
337 0200400131 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
338 0200400132 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
339 0200400133 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
340 0200400134 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
341 0200400135 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
342 0200400136 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
343 0200400137 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
344 0200400138 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
345 0200400139 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
346 0200400140 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
347 0200400141 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
348 0200400142 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
349 0200400143 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
350 0200400144 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
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351 0200400145 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
352 0200400146 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
353 0200400147 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
354 0200400148 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
355 0200400149 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
356 0200400150 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
357 0200400151 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
358 0200400152 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัเลย 4200 เลย 1
359 0200400153 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
360 0200400154 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
361 0200400155 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
362 0200400156 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
363 0200400157 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
364 0200400158 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
365 0200400159 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
366 0200400160 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
367 0200400161 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
368 0200400162 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
369 0200400163 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
370 0200400164 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
371 0200400165 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
372 0200400166 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
373 0200400167 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
374 0200400168 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
375 0200400169 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
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376 0200400170 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
377 0200400171 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
378 0200400172 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
379 0200400173 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดัอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
380 0200400174 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ศูนย์กำรทหำรรำบ 7600 เพชรบรีุ 1
381 0200400175 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ศูนย์กำรทหำรม้ำ 1900 สระบรีุ 1
382 0200400176 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ศูนย์กำรทหำรปนืใหญ่ 1600 ลพบรีุ 1
383 0200400177 กระทรวงกลำโหม กองทพับก กองก ำลังสุรศักด์ิมนตรี 4100 อุดรธำนี 1
384 0200400178 กระทรวงกลำโหม กองทพับก กอ.รมน.ภำค4 สย 2 8000 นครศรีธรรมรำช 1
385 0200400180 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ทภ3 /กอ.รมน.ภำค 3/ศปก.ทภ.3 6500 พษิณุโลก 1
386 0200400181 กระทรวงกลำโหม กองทพับก กองโรงงำนวตัถุระเบดิ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
387 0200400182 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ทภ2 สน 3000 นครรำชสีมำ 1
388 0200400183 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ศูนย์ซ่อมสร้ำงส่ิงอุปกรณ์สำยสรรพำวธุ 1300 ปทมุธำนี 1
389 0200400185 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 1000 ส่วนกลำง 1
390 0200400186 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยธนะรัชต์ 7600 เพชรบรีุ 1
391 0200400187 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยรำมรำชนิเวศน์ 7600 เพชรบรีุ 1
392 0200400188 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยนวมินทรำชินี 2000 ชลบรีุ 1
393 0200400189 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลสุรสิงหนำท 2700 สระแก้ว 1
394 0200400190 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำฯ 2600 นครนำยก 1
395 0200400191 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยอดิศร 1900 สระบรีุ 1
396 0200400192 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลอำนันทมหดิล 1600 ลพบรีุ 1
397 0200400193 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยภำณุรังษี 7000 รำชบรีุ 1
398 0200400194 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยจักรพงษ์ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
399 0200400195 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยสุรสีห์ 7100 กำญจนบรีุ 1
400 0200400196 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยพระยอดเมืองขวำง 4800 นครพนม 1
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401 0200400197 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยวรีวฒัน์โยธนิ 3200 สุรินทร์ 1
402 0200400198 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยสรรพสิทธปิระสงค์ 3400 อุบลรำชธำนี 1
403 0200400199 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยกฤษณ์สีวะรำ 4700 สกลนคร 1
404 0200400200 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยสมเด็จพระพทุธยอดฟำ้จุฬำโลกมหำรำช 4500 ร้อยเอ็ด 1
405 0200400201 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยสุรนำรี 3000 นครรำชสีมำ 1
406 0200400202 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยประจักษศิ์ลปำคม 4100 อุดรธำนี 1
407 0200400203 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยสมเด็จเจ้ำพระยำมหำกษตัริย์ศึก 3100 บรีุรัมย์ 1
408 0200400204 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยศรีสองรัก 4200 เลย 1
409 0200400205 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยศรีพชัรินทร์ 4000 ขอนแก่น 1
410 0200400206 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยวชิรปรำกำร 6300 ตำก 1
411 0200400207 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยพชิัยดำบหกั 5300 อุตรดิตถ์ 1
412 0200400208 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยสุรศักด์ิมนตรี 5200 ล ำปำง 1
413 0200400209 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยเม็งรำยมหำรำช 5700 เชียงรำย 1
414 0200400210 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยพอ่ขุนผำเมือง 6700 เพชรบรูณ์ 1
415 0200400211 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยจิรประวติั 6000 นครสวรรค์ 1
416 0200400212 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยกำวลิะ 5000 เชียงใหม่ 1
417 0200400213 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยขุนเจืองธรรมิกรำช 5600 พะเยำ 1
418 0200400214 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 6500 พษิณุโลก 1
419 0200400215 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยสุริยพงษ์ 5500 น่ำน 1
420 0200400216 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยเทพสตรีศรีสุนทร 8000 นครศรีธรรมรำช 1
421 0200400217 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยอิงคยุทธบริหำร 9400 ปตัตำนี 1
422 0200400218 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยเสนำณรงค์ 9000 สงขลำ 1
423 0200400219 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยเขตอุดมศักด์ิ 8600 ชุมพร 1
424 0200400220 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยวภิำวดีรังสิต 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
425 0200400221 กระทรวงกลำโหม กองทพับก โรงพยำบำลค่ำยวชิรำวธุ 8000 นครศรีธรรมรำช 1
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426 0200400272 กระทรวงกลำโหม กองทพับก ส ำนักงำนสัสดีจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
427 0200500012 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ กองเรือยุทธกำร 2100 ระยอง 1
428 0200500013 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ ทพัเรือภำคที่ 1 2100 ระยอง 1
429 0200500014 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ ทพัเรือภำคที่ 2 9000 สงขลำ 1
430 0200500015 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ ทพัเรือภำคที่ 3 8300 ภเูก็ต 1
431 0200500027 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ กองเรือปอ้งกันฝ่ัง 2100 ระยอง 1
432 0200500031 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ หน่วยบญัชำกำรนำวกิโยธนิ 2100 ระยอง 1
433 0200500034 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ กรมทหำรรำบที่ 3 9600 นรำธวิำส 1
434 0200500035 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ กองพนัทหำรรำบที่ 2  กรมทหำรรำบที่ 1 2200 จันทบรีุ 1
435 0200500036 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ กองพนัทหำรรำบที่ 7  กรมทหำรรำบที่ 3 2100 ระยอง 1
436 0200500040 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ หน่วยบญัชำกำรต่อสู้ อำกำศยำนและรักษำฝ่ัง 2100 ระยอง 1
437 0200500048 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ ฐำนทพัเรือสัตหบี 2100 ระยอง 1
438 0200500057 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ ฐำนทพัเรือสงขลำ ทพัเรือภำคที่ 2 9000 สงขลำ 1
439 0200500058 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ ฐำนทพัเรือพงังำ ทพัเรือภำคที่ 3 8200 พงังำ 1
440 0200500067 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ อู่รำชนำวมีหดิลอลุลยเดช 2100 ระยอง 1
441 0200500070 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ กรมสรรพำวธุทหำรเรือ 2100 ระยอง 1
442 0200500071 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ กรมพลำธกิำรทหำรเรือ 1000 ส่วนกลำง 1
443 0200500075 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ โรงพยำบำลสมด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ 2100 ระยอง 1
444 0200500084 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ 2100 ระยอง 1
445 0200500087 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ หน่วยเรือรักษำควำมสงบเรียบร้อยตำมล ำแม่น  ำโขง 4800 นครพนม 1
446 0200500091 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ กำรทำ่อำกำศยำนอู่ตะเภำ 2100 ระยอง 1
447 0200500092 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ ทนุหมุนเวยีนเพื่อกำรบริหำรทำ่เรือพำณิชย์ 2100 ระยอง 1
448 0200500099 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ ศูนย์ส่งก ำลัง กรมพลำธกิำรทหำรเรือ 2100 ระยอง 1
449 0200500101 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ กองบญัชำกำรปอ้งกันชำยแดนจันทบรีุและตรำด 2200 จันทบรีุ 1
450 0200500102 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ กรมอู่ทหำรเรือ 2100 ระยอง 1
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451 0200500107 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ กรมทหำรรำบที่ 2 กองพลนำวกิโยธนิ หน่วยบญัชำกำรนำวกิโยธนิ8100 กระบี่ 1
452 0200500113 กระทรวงกลำโหม กองทพัเรือ กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ 7300 นครปฐม 1
453 0200600013 กระทรวงกลำโหม กองทพัอำกำศ กองบนิ 2 1600 ลพบรีุ 1
454 0200600016 กระทรวงกลำโหม กองทพัอำกำศ กองบนิ 1 3000 นครรำชสีมำ 1
455 0200600017 กระทรวงกลำโหม กองทพัอำกำศ กองบนิ 21 3400 อุบลรำชธำนี 1
456 0200600018 กระทรวงกลำโหม กองทพัอำกำศ กองบนิ 23 4100 อุดรธำนี 1
457 0200600020 กระทรวงกลำโหม กองทพัอำกำศ กองบนิ 4 1800 ชัยนำท 1
458 0200600021 กระทรวงกลำโหม กองทพัอำกำศ กองบนิ 41 5000 เชียงใหม่ 1
459 0200600022 กระทรวงกลำโหม กองทพัอำกำศ กองบนิ 46 6500 พษิณุโลก 1
460 0200600024 กระทรวงกลำโหม กองทพัอำกำศ กองบนิ 5 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
461 0200600025 กระทรวงกลำโหม กองทพัอำกำศ กองบนิ 56 9000 สงขลำ 1
462 0200600026 กระทรวงกลำโหม กองทพัอำกำศ กองบนิ 7 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
463 0200600029 กระทรวงกลำโหม กองทพัอำกำศ โรงเรียนกำรบนิ 7300 นครปฐม 1
464 0200600033 กระทรวงกลำโหม กองทพัอำกำศ กองซ่อมอำกำศยำน 1 1800 ชัยนำท 1
465 0200600034 กระทรวงกลำโหม กองทพัอำกำศ กองซ่อมอำกำศยำน 2 1600 ลพบรีุ 1
466 0200600041 กระทรวงกลำโหม กองทพัอำกำศ โรงพยำบำลจันทรุเบกษำ 7300 นครปฐม 1
467 0200600070 กระทรวงกลำโหม กองทพัอำกำศ กองบนิ 3 2700 สระแก้ว 1
468 0200800027 กระทรวงกลำโหม กองบญัชำกำรกองทพัไทย โรงเรียนเตรียมทหำร สถำบนัวชิำกำรปอ้งกันประเทศ 2600 นครนำยก 1
469 0200800033 กระทรวงกลำโหม กองบญัชำกำรกองทพัไทย ส ำนักงำนพฒันำภำค 1 หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
470 0200800034 กระทรวงกลำโหม กองบญัชำกำรกองทพัไทย ส ำนักงำนพฒันำภำค 2 หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ 4100 อุดรธำนี 1
471 0200800035 กระทรวงกลำโหม กองบญัชำกำรกองทพัไทย ส ำนักงำนพฒันำภำค 3 หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ 5000 เชียงใหม่ 1
472 0200800036 กระทรวงกลำโหม กองบญัชำกำรกองทพัไทย ส ำนักงำนพฒันำภำค 4 หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ 9300 พทัลุง 1
473 0200800037 กระทรวงกลำโหม กองบญัชำกำรกองทพัไทย ส ำนักงำนพฒันำภำค 5 หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ 3000 นครรำชสีมำ 1
474 0300300021 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่นนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
475 0300300022 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
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476 0300300023 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่พระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
477 0300300024 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
478 0300300025 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
479 0300300026 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
480 0300300027 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
481 0300300028 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
482 0300300029 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่สมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
483 0300300030 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
484 0300300031 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ระยอง 2100 ระยอง 1
485 0300300032 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
486 0300300033 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ตรำด 2300 ตรำด 1
487 0300300034 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
488 0300300035 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
489 0300300036 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่นครนำยก 2600 นครนำยก 1
490 0300300037 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
491 0300300038 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
492 0300300039 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
493 0300300040 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
494 0300300041 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
495 0300300042 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
496 0300300043 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ยโสธร 3500 ยโสธร 1
497 0300300044 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
498 0300300045 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
499 0300300046 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
500 0300300047 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
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501 0300300048 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
502 0300300049 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่เลย 4200 เลย 1
503 0300300050 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่หนองคำย 4300 หนองคำย 1
504 0300300051 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
505 0300300052 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
506 0300300053 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
507 0300300054 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่สกลนคร 4700 สกลนคร 1
508 0300300055 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่นครพนม 4800 นครพนม 1
509 0300300056 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
510 0300300057 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
511 0300300058 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
512 0300300059 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
513 0300300060 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
514 0300300061 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่แพร่ 5400 แพร่ 1
515 0300300062 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่น่ำน 5500 น่ำน 1
516 0300300063 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่พะเยำ 5600 พะเยำ 1
517 0300300064 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
518 0300300065 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
519 0300300066 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
520 0300300067 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
521 0300300068 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
522 0300300069 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ตำก 6300 ตำก 1
523 0300300070 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
524 0300300071 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
525 0300300072 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่พจิิตร 6600 พจิิตร 1
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526 0300300073 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
527 0300300074 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
528 0300300075 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
529 0300300076 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
530 0300300077 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่นครปฐม 7300 นครปฐม 1
531 0300300078 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
532 0300300079 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
533 0300300080 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
534 0300300081 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ประจวบคีร่ีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
535 0300300082 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
536 0300300083 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่กระบี่ 8100 กระบี่ 1
537 0300300084 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่พงังำ 8200 พงังำ 1
538 0300300085 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
539 0300300086 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่สุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
540 0300300087 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ระนอง 8500 ระนอง 1
541 0300300088 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ชุมพร 8600 ชุมพร 1
542 0300300089 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่สงขลำ 9000 สงขลำ 1
543 0300300090 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่สตูล 9100 สตูล 1
544 0300300091 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ตรัง 9200 ตรัง 1
545 0300300092 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่พทัลุง 9300 พทัลุง 1
546 0300300093 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
547 0300300094 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่ยะลำ 9500 ยะลำ 1
548 0300300095 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
549 0300300116 กระทรวงกำรคลัง กรมธนำรักษ์ ส ำนักงำนธนำรักษพ์ื นที่บงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
550 0300400018 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังเขต 1 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
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551 0300400019 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
552 0300400020 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
553 0300400021 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
554 0300400022 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
555 0300400023 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
556 0300400024 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
557 0300400025 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
558 0300400026 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
559 0300400027 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
560 0300400028 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
561 0300400029 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
562 0300400030 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
563 0300400031 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
564 0300400032 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังเขต 2 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
565 0300400033 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
566 0300400034 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
567 0300400035 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
568 0300400036 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
569 0300400037 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
570 0300400038 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
571 0300400039 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
572 0300400040 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
573 0300400041 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
574 0300400042 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
575 0300400043 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
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576 0300400044 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังเขต 3 3000 นครรำชสีมำ 1
577 0300400045 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
578 0300400048 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
579 0300400050 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
580 0300400051 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
581 0300400052 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
582 0300400053 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
583 0300400054 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
584 0300400055 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
585 0300400056 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังเขต 4 4100 อุดรธำนี 1
586 0300400057 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
587 0300400058 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
588 0300400059 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
589 0300400061 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
590 0300400062 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
591 0300400063 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
592 0300400064 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
593 0300400065 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัเลย 4200 เลย 1
594 0300400066 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
595 0300400067 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
596 0300400068 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
597 0300400069 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังเขต 5 5000 เชียงใหม่ 1
598 0300400070 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
599 0300400072 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
600 0300400073 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
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601 0300400074 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
602 0300400075 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
603 0300400076 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
604 0300400078 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
605 0300400079 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
606 0300400080 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
607 0300400081 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังเขต 6 6500 พษิณุโลก 1
608 0300400082 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
609 0300400083 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
610 0300400084 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
611 0300400085 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
612 0300400087 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
613 0300400088 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
614 0300400089 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
615 0300400090 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
616 0300400091 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
617 0300400092 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังเขต 8 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
618 0300400093 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
619 0300400095 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
620 0300400096 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
621 0300400097 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
622 0300400098 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
623 0300400101 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
624 0300400102 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
625 0300400103 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
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626 0300400105 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
627 0300400106 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
628 0300400107 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
629 0300400109 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
630 0300400110 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
631 0300400111 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
632 0300400121 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังเขต 7 7300 นครปฐม 1
633 0300400122 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังเขต 9 9000 สงขลำ 1
634 0300400196 กระทรวงกำรคลัง กรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
635 0300500017 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ส ำนักงำนศุลกำกรทำ่เรือกรุงเทพ 1000 ส่วนกลำง 1
636 0300500019 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ส ำนักงำนศุลกำกรทำ่เรือแหลมฉบงั 2000 ชลบรีุ 1
637 0300500020 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ 1 1000 ส่วนกลำง 1
638 0300500021 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรมำบตำพดุ 2100 ระยอง 1
639 0300500022 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรคลองใหญ่ 2300 ตรำด 1
640 0300500023 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
641 0300500024 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ 2700 สระแก้ว 1
642 0300500025 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรแม่กลอง 7500 สมุทรสงครำม 1
643 0300500026 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรสังขละบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
644 0300500027 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
645 0300500028 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรระนอง 8500 ระนอง 1
646 0300500029 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรชุมพร 8600 ชุมพร 1
647 0300500030 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรบำ้นดอน 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
648 0300500031 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรเกำะสมุย 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
649 0300500032 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ 2 4300 หนองคำย 1
650 0300500033 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรหนองคำย 4300 หนองคำย 1
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651 0300500034 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
652 0300500035 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรช่องเม็ก 3400 อุบลรำชธำนี 1
653 0300500036 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรทำ่ล่ี 4200 เลย 1
654 0300500038 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรนครพนม 4800 นครพนม 1
655 0300500039 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรช่องจอม 3200 สุรินทร์ 1
656 0300500040 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรเขมรำฐ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
657 0300500041 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรเชียงคำน 4200 เลย 1
658 0300500042 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ 3 5000 เชียงใหม่ 1
659 0300500043 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรทำ่อำกำศยำนเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
660 0300500044 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรแม่สำย 5700 เชียงรำย 1
661 0300500045 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรแม่สอด 6300 ตำก 1
662 0300500046 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรเชียงของ 5700 เชียงรำย 1
663 0300500047 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
664 0300500048 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรแม่สะเรียง 5800 แม่ฮ่องสอน 1
665 0300500049 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรเชียงแสน 5700 เชียงรำย 1
666 0300500050 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรเชียงดำว 5000 เชียงใหม่ 1
667 0300500051 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรทุ่งช้ำง 5500 น่ำน 1
668 0300500052 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ 4 9000 สงขลำ 1
669 0300500053 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรสงขลำ 9000 สงขลำ 1
670 0300500054 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรสุไหงโก-ลก 9600 นรำธวิำส 1
671 0300500055 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรปำดังเบซำร์ 9000 สงขลำ 1
672 0300500056 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรเบตง 9500 ยะลำ 1
673 0300500057 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรตำกใบ 9600 นรำธวิำส 1
674 0300500058 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรทำ่อำกำศยำนหำดใหญ่ 9000 สงขลำ 1
675 0300500059 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรสะเดำ 9000 สงขลำ 1
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676 0300500060 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
677 0300500061 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
678 0300500062 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรสิชล 8000 นครศรีธรรมรำช 1
679 0300500063 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรทำ่อำกำศยำนภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
680 0300500064 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
681 0300500065 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรสตูล 9100 สตูล 1
682 0300500066 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรกระบี่ 8100 กระบี่ 1
683 0300500067 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรกันตัง 9200 ตรัง 1
684 0300500068 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรวงัประจัน 9100 สตูล 1
685 0300500072 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ฝ่ำยบริกำรศุลกำกรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 1000 ส่วนกลำง 1
686 0300500073 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ส่วนบริกำรศุลกำกร 2 ส ำนักงำนฯลำดกระบงั 1000 ส่วนกลำง 1
687 0300500074 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ฝ่ำยบริกำรศุลกำกร1ส่วนฯสมุทรปรำกำร/บำงปู 1100 สมุทรปรำกำร 1
688 0300500075 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำลำดกระบงั 1000 ส่วนกลำง 1
689 0300500076 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ฝ่ำยบริกำรศุลกำกรที่2ด่ำนศุลกำกรแม่กลอง 7400 สมุทรสำคร 1
690 0300500077 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ส่วนบริกำรศุลกำกรบำงเสำธง 1100 สมุทรปรำกำร 1
691 0300500078 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ฝ่ำยบริกำรศุลกำกรที่7ส่วนบริกำรฯ1/ทบัยำว 1000 ส่วนกลำง 1
692 0300500079 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ฝ่ำยบริกำรศุลกำกรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์ 1100 สมุทรปรำกำร 1
693 0300500080 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ส่วนบริกำรศุลกำกรส ำโรงใต้ 1100 สมุทรปรำกำร 1
694 0300500081 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ฝ่ำยบริกำรศุลกำกรที่2ส่วนฯสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
695 0300500082 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ฝ่ำยบริกำร2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย/์พระประแดง 1100 สมุทรปรำกำร 1
696 0300500084 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ส่วนบริกำรศุลกำกรไปรษณีย์ 1000 ส่วนกลำง 1
697 0300500085 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ส่วนบริกำรศุลกำกรฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
698 0300500086 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ฝ่ำยบริกำรศุลกำกร1ส่วนฯอยุธยำ/บำ้นหวำ้ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
699 0300500087 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ฝ่ำยบริกำรศุลกำกร2ส่วนฯอยุธยำ/บำงปะอิน 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
700 0300500088 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร สนง.ฯ ตรวจสินค้ำทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมูิ 1000 ส่วนกลำง 1
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701 0300500089 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร สนง.ฯตรวจของผู้โดยสำรทำ่อำกำศฯสุวรรณภมูิ 1000 ส่วนกลำง 1
702 0300500090 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ฝ่ำยบริกำรศุลกำกร2ด่ำนฯเชียงใหม(่ล ำพนู) 5100 ล ำพนู 1
703 0300500091 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรบงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
704 0300500092 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ส ำนักงำนศุลกำกรทำ่อำกำศยำนดอนเมือง 1000 ส่วนกลำง 1
705 0300500093 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรบำ้นประกอบ 9000 สงขลำ 1
706 0300500095 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรบเูก๊ะตำ 9600 นรำธวิำส 1
707 0300500096 กระทรวงกำรคลัง กรมศุลกำกร ด่ำนศุลกำกรช่องสะง ำ 3300 ศรีสะเกษ 1
708 0300600016 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 1 1200 นนทบรีุ 1
709 0300600017 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่นนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
710 0300600020 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ปทมุธำนี 1 1300 ปทมุธำนี 1
711 0300600021 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ปทมุธำนี 2 1300 ปทมุธำนี 1
712 0300600022 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
713 0300600026 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
714 0300600030 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
715 0300600031 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
716 0300600032 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
717 0300600035 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่อยุธยำ 1 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
718 0300600036 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่อยุธยำ 2 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
719 0300600037 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค -ภำคที่ 2 (ชลบรีุ) 2000 ชลบรีุ 1
720 0300600038 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ชลบรีุ 1 2000 ชลบรีุ 1
721 0300600039 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ชลบรีุ 2 2000 ชลบรีุ 1
722 0300600040 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
723 0300600044 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
724 0300600047 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ตรำด 2300 ตรำด 1
725 0300600050 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
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726 0300600053 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ระยอง 1 2100 ระยอง 1
727 0300600054 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ระยอง 2 2100 ระยอง 1
728 0300600055 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่สมุทรปรำกำร 1 1100 สมุทรปรำกำร 1
729 0300600056 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่สมุทรปรำกำร 2 1100 สมุทรปรำกำร 1
730 0300600057 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
731 0300600060 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่นครนำยก 2600 นครนำยก 1
732 0300600061 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค -ภำคที่ 3(นครรำชสีมำ) 3000 นครรำชสีมำ 1
733 0300600062 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
734 0300600069 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
735 0300600073 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
736 0300600078 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
737 0300600082 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
738 0300600087 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
739 0300600092 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
740 0300600095 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
741 0300600102 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ยโสธร 3500 ยโสธร 1
742 0300600106 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค-ภำคที่ 4 (อุดรธำนี) 4100 อุดรธำนี 1
743 0300600107 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
744 0300600111 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
745 0300600117 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
746 0300600120 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
747 0300600123 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่หนองคำย 4300 หนองคำย 1
748 0300600128 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
749 0300600131 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่นครพนม 4800 นครพนม 1
750 0300600135 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่สกลนคร 4700 สกลนคร 1
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751 0300600139 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่เลย 4200 เลย 1
752 0300600143 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
753 0300600148 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค -ภำคที่ 5 (เชียงใหม)่ 5000 เชียงใหม่ 1
754 0300600149 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
755 0300600156 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
756 0300600161 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่น่ำน 5500 น่ำน 1
757 0300600165 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่พะเยำ 5600 พะเยำ 1
758 0300600168 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่แพร่ 5400 แพร่ 1
759 0300600171 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
760 0300600174 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
761 0300600178 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
762 0300600181 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
763 0300600184 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค -ภำคที่ 6 (พษิณุโลก) 6500 พษิณุโลก 1
764 0300600185 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
765 0300600189 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
766 0300600193 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ตำก 6300 ตำก 1
767 0300600196 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่พจิิตร 6600 พจิิตร 1
768 0300600199 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
769 0300600203 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
770 0300600206 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
771 0300600211 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
772 0300600214 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค -ภำคที่ 7 (นครปฐม) 7300 นครปฐม 1
773 0300600215 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่นครปฐม 1 7300 นครปฐม 1
774 0300600216 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่นครปฐม 2 7300 นครปฐม 1
775 0300600217 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
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776 0300600221 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
777 0300600226 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
778 0300600230 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
779 0300600233 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
780 0300600234 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
781 0300600235 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
782 0300600238 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค -ภำคที่ 8 (สุรำษฎร์ธำน)ี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
783 0300600239 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่สุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
784 0300600244 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
785 0300600245 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
786 0300600250 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ชุมพร 8600 ชุมพร 1
787 0300600253 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่กระบี่ 8100 กระบี่ 1
788 0300600256 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ระนอง 8500 ระนอง 1
789 0300600259 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่พงังำ 8200 พงังำ 1
790 0300600262 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค -ภำคที่ 9(สงขลำ) 9000 สงขลำ 1
791 0300600263 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่สงขลำ 9000 สงขลำ 1
792 0300600267 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ตรัง 9200 ตรัง 1
793 0300600270 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่สตูล 9100 สตูล 1
794 0300600271 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
795 0300600274 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่พทัลุง 9300 พทัลุง 1
796 0300600277 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่ยะลำ 9500 ยะลำ 1
797 0300600280 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
798 0300600292 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 10 1000 ส่วนกลำง 1
799 0300600293 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่กรุงเทพมหำนคร 1 1000 ส่วนกลำง 1
800 0300600294 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่กรุงเทพมหำนคร 2 1000 ส่วนกลำง 1
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801 0300600295 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่กรุงเทพมหำนคร 3 1000 ส่วนกลำง 1
802 0300600296 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่กรุงเทพมหำนคร 4 1000 ส่วนกลำง 1
803 0300600297 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่กรุงเทพมหำนคร 5 1000 ส่วนกลำง 1
804 0300600298 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื นที่บงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
805 0300700021 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรภำค 1 1000 ส่วนกลำง 1
806 0300700028 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรภำค 2 1000 ส่วนกลำง 1
807 0300700034 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรภำค 3 1000 ส่วนกลำง 1
808 0300700040 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรภำค 4 1200 นนทบรีุ 1
809 0300700041 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
810 0300700042 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่นนทบรีุ 1 1200 นนทบรีุ 1
811 0300700047 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ปทมุธำนี 1 1300 ปทมุธำนี 1
812 0300700048 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ปทมุธำนี 2 1300 ปทมุธำนี 1
813 0300700049 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่พระนครศรีอยุธยำ 1 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
814 0300700050 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
815 0300700051 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
816 0300700052 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
817 0300700053 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
818 0300700054 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
819 0300700055 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรภำค 5 2000 ชลบรีุ 1
820 0300700056 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
821 0300700057 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
822 0300700058 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ชลบรีุ 1 2000 ชลบรีุ 1
823 0300700059 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ชลบรีุ 2 2000 ชลบรีุ 1
824 0300700060 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ตรำด 2300 ตรำด 1
825 0300700061 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่นครนำยก 2600 นครนำยก 1
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826 0300700062 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
827 0300700063 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ระยอง 2100 ระยอง 1
828 0300700064 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สมุทรปรำกำร 1 1100 สมุทรปรำกำร 1
829 0300700065 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สมุทรปรำกำร 2 1100 สมุทรปรำกำร 1
830 0300700066 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
831 0300700067 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรภำค 6 7300 นครปฐม 1
832 0300700068 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
833 0300700069 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่นครปฐม 1 7300 นครปฐม 1
834 0300700070 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
835 0300700071 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
836 0300700072 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
837 0300700073 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
838 0300700074 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สมุทรสำคร 1 7400 สมุทรสำคร 1
839 0300700075 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
840 0300700076 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนกงำนสรรพำกรภำค 7 6500 พษิณุโลก 1
841 0300700077 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
842 0300700078 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ตำก 6300 ตำก 1
843 0300700079 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
844 0300700080 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่พจิิตร 6600 พจิิตร 1
845 0300700081 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
846 0300700082 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
847 0300700083 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
848 0300700084 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
849 0300700085 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนกงำนสรรพำกรภำค 8 5000 เชียงใหม่ 1
850 0300700086 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
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851 0300700087 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่เชียงใหม่ 1 5000 เชียงใหม่ 1
852 0300700088 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่เชียงใหม่ 2 5000 เชียงใหม่ 1
853 0300700089 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่น่ำน 5500 น่ำน 1
854 0300700090 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่พะเยำ 5600 พะเยำ 1
855 0300700091 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่แพร่ 5400 แพร่ 1
856 0300700092 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
857 0300700093 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
858 0300700094 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
859 0300700095 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรภำค 9 3000 นครรำชสีมำ 1
860 0300700096 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
861 0300700097 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่นครรำชสีมำ 1 3000 นครรำชสีมำ 1
862 0300700098 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
863 0300700099 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ยโสธร 3500 ยโสธร 1
864 0300700100 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
865 0300700101 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
866 0300700102 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
867 0300700103 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
868 0300700104 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรภำค 10 4100 อุดรธำนี 1
869 0300700105 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
870 0300700106 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
871 0300700107 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่นครพนม 4800 นครพนม 1
872 0300700108 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
873 0300700109 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
874 0300700110 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
875 0300700111 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่เลย 4200 เลย 1
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876 0300700112 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สกลนคร 4700 สกลนคร 1
877 0300700113 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่หนองคำย 4300 หนองคำย 1
878 0300700114 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
879 0300700115 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
880 0300700116 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรภำค 11 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
881 0300700117 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่กระบี่ 8100 กระบี่ 1
882 0300700118 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ชุมพร 8600 ชุมพร 1
883 0300700119 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
884 0300700120 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่พงังำ 8200 พงังำ 1
885 0300700121 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
886 0300700122 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ระนอง 8500 ระนอง 1
887 0300700123 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สุรำษฎร์ธำนี 1 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
888 0300700124 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรภำค 12 9000 สงขลำ 1
889 0300700125 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ตรัง 9200 ตรัง 1
890 0300700126 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
891 0300700127 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่พทัลุง 9300 พทัลุง 1
892 0300700128 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
893 0300700129 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ยะลำ 9500 ยะลำ 1
894 0300700130 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สงขลำ 1 9000 สงขลำ 1
895 0300700131 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สงขลำ 2 9000 สงขลำ 1
896 0300700132 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สตูล 9100 สตูล 1
897 0300700159 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่พระนครศรีอยุธยำ 2 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
898 0300700160 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สมุทรปรำกำร 3 1100 สมุทรปรำกำร 1
899 0300700161 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ชลบรีุ 3 2000 ชลบรีุ 1
900 0300700162 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่นครปฐม 2 7300 นครปฐม 1
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901 0300700163 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สมุทรสำคร 2 7400 สมุทรสำคร 1
902 0300700164 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่นครรำชสีมำ 2 3000 นครรำชสีมำ 1
903 0300700165 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่สุรำษฎร์ธำนี 2 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
904 0300701014 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่บงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
905 0300701023 กระทรวงกำรคลัง กรมสรรพำกร ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่นนทบรีุ 2 1200 นนทบรีุ 1
906 0500200008 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
907 0500200009 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
908 0500200010 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
909 0500200011 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
910 0500200012 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
911 0500200013 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
912 0500200014 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
913 0500200015 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
914 0500200016 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
915 0500200017 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
916 0500200018 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
917 0500200019 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
918 0500200020 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
919 0500200021 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
920 0500200022 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
921 0500200023 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
922 0500200024 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
923 0500200025 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
924 0500200026 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
925 0500200027 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
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926 0500200028 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
927 0500200029 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
928 0500200030 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
929 0500200031 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
930 0500200032 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
931 0500200033 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
932 0500200034 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
933 0500200035 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
934 0500200036 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัเลย 4200 เลย 1
935 0500200037 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
936 0500200038 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
937 0500200039 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
938 0500200040 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
939 0500200041 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
940 0500200042 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
941 0500200043 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
942 0500200044 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
943 0500200045 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
944 0500200046 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
945 0500200047 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
946 0500200048 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
947 0500200049 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
948 0500200050 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
949 0500200051 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
950 0500200052 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
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951 0500200053 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
952 0500200054 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
953 0500200055 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
954 0500200056 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
955 0500200057 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
956 0500200058 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
957 0500200059 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
958 0500200060 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
959 0500200061 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
960 0500200062 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
961 0500200063 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
962 0500200064 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
963 0500200065 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
964 0500200066 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
965 0500200067 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
966 0500200068 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
967 0500200069 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
968 0500200070 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
969 0500200071 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
970 0500200072 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
971 0500200073 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
972 0500200074 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
973 0500200075 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
974 0500200076 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
975 0500200077 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
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976 0500200078 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
977 0500200079 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
978 0500200080 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
979 0500200081 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
980 0500200082 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
981 0500200084 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำส ำนักงำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
982 0500600001 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ วทิยำเขตเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
983 0500600002 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ วทิยำเขตล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
984 0500600003 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ วทิยำเขตสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
985 0500600004 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ วทิยำเขตเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
986 0500600005 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ วทิยำเขตมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
987 0500600006 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ วทิยำเขตอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
988 0500600007 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ วทิยำเขตศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
989 0500600008 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ วทิยำเขตชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
990 0500600009 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ วทิยำเขตชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
991 0500600010 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ วทิยำเขตกรุงเทพ 1300 ปทมุธำนี 1
992 0500600011 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ วทิยำเขตสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
993 0500600012 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ วทิยำเขตอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
994 0500600013 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ วทิยำเขตสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
995 0500600014 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ วทิยำเขตยะลำ 9500 ยะลำ 1
996 0500600015 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ วทิยำเขตกระบี่ 8100 กระบี่ 1
997 0500600016 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ วทิยำเขตตรัง 9200 ตรัง 1
998 0500600017 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ วทิยำเขตชุมพร 8600 ชุมพร 1
999 0500600018 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ โรงเรียนกีฬำจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
1000 0500600019 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ โรงเรียนกีฬำจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
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1001 0500600020 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ โรงเรียนกีฬำจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
1002 0500600021 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ โรงเรียนกีฬำจังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
1003 0500600022 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ โรงเรียนกีฬำจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
1004 0500600023 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ โรงเรียนกีฬำจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
1005 0500600029 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ โรงเรียนกีฬำจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
1006 0500600030 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ โรงเรียนกีฬำจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
1007 0500600041 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ โรงเรียนกีฬำจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
1008 0500600042 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ โรงเรียนกีฬำจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
1009 0500600043 กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ มหำวทิยำลัยกำรกีฬำเเหง่ชำติ โรงเรียนกีฬำจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
1010 0600200014 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสมุทรปรำกำร1100 สมุทรปรำกำร 1
1011 0600200015 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดันนทบรีุ1200 นนทบรีุ 1
1012 0600200016 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัปทมุธำนี1300 ปทมุธำนี 1
1013 0600200017 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
1014 0600200018 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัอ่ำงทอง1500 อ่ำงทอง 1
1015 0600200019 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัลพบรีุ1600 ลพบรีุ 1
1016 0600200020 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสิงหบ์รีุ1700 สิงหบ์รีุ 1
1017 0600200021 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัชัยนำท1800 ชัยนำท 1
1018 0600200022 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสระบรีุ1900 สระบรีุ 1
1019 0600200023 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัชลบรีุ2000 ชลบรีุ 1
1020 0600200024 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัระยอง2100 ระยอง 1
1021 0600200025 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัจันทบรีุ2200 จันทบรีุ 1
1022 0600200026 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัตรำด2300 ตรำด 1
1023 0600200027 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัฉะเชิงเทรำ2400 ฉะเชิงเทรำ 1
1024 0600200028 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัปรำจีนบรีุ2500 ปรำจีนบรีุ 1
1025 0600200029 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดันครนำยก2600 นครนำยก 1
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ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

1026 0600200030 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสระแก้ว2700 สระแก้ว 1
1027 0600200031 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดันครรำชสีมำ3000 นครรำชสีมำ 1
1028 0600200032 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดับรีุรัมย์3100 บรีุรัมย์ 1
1029 0600200033 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสุรินทร์3200 สุรินทร์ 1
1030 0600200034 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัศรีสะเกษ3300 ศรีสะเกษ 1
1031 0600200035 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัอุบลรำชธำนี3400 อุบลรำชธำนี 1
1032 0600200036 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัยโสธร3500 ยโสธร 1
1033 0600200037 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัชัยภมูิ3600 ชัยภมูิ 1
1034 0600200038 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัอ ำนำจเจริญ3700 อ ำนำจเจริญ 1
1035 0600200039 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัหนองบวัล ำภู3900 หนองบวัล ำภู 1
1036 0600200040 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัขอนแก่น4000 ขอนแก่น 1
1037 0600200041 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัอุดรธำนี4100 อุดรธำนี 1
1038 0600200042 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัเลย4200 เลย 1
1039 0600200043 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัหนองคำย4300 หนองคำย 1
1040 0600200044 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัมหำสำรคำม4400 มหำสำรคำม 1
1041 0600200045 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัร้อยเอ็ด4500 ร้อยเอ็ด 1
1042 0600200046 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดักำฬสินธุ์4600 กำฬสินธุ์ 1
1043 0600200047 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสกลนคร4700 สกลนคร 1
1044 0600200048 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดันครพนม4800 นครพนม 1
1045 0600200049 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัมุกดำหำร4900 มุกดำหำร 1
1046 0600200050 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัเชียงใหม่5000 เชียงใหม่ 1
1047 0600200051 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัล ำพนู5100 ล ำพนู 1
1048 0600200052 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัล ำปำง5200 ล ำปำง 1
1049 0600200053 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัอุตรดิตถ์5300 อุตรดิตถ์ 1
1050 0600200054 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัแพร่5400 แพร่ 1
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ผู้เข้าอบรม

1051 0600200055 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัน่ำน5500 น่ำน 1
1052 0600200056 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัพะเยำ5600 พะเยำ 1
1053 0600200057 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัเชียงรำย5700 เชียงรำย 1
1054 0600200058 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัแม่ฮ่องสอน5800 แม่ฮ่องสอน 1
1055 0600200059 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดันครสวรรค์6000 นครสวรรค์ 1
1056 0600200060 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัอุทยัธำนี6100 อุทยัธำนี 1
1057 0600200061 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัก ำแพงเพชร6200 ก ำแพงเพชร 1
1058 0600200062 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัตำก6300 ตำก 1
1059 0600200063 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสุโขทยั6400 สุโขทยั 1
1060 0600200064 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัพษิณุโลก6500 พษิณุโลก 1
1061 0600200065 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัพจิิตร6600 พจิิตร 1
1062 0600200066 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัเพชรบรูณ์6700 เพชรบรูณ์ 1
1063 0600200067 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัรำชบรีุ7000 รำชบรีุ 1
1064 0600200068 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดักำญจนบรีุ7100 กำญจนบรีุ 1
1065 0600200069 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสุพรรณบรีุ7200 สุพรรณบรีุ 1
1066 0600200070 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดันครปฐม7300 นครปฐม 1
1067 0600200071 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสมุทรสำคร7400 สมุทรสำคร 1
1068 0600200072 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสมุทรสงครำม7500 สมุทรสงครำม 1
1069 0600200073 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัเพชรบรีุ7600 เพชรบรีุ 1
1070 0600200074 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
1071 0600200075 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดันครศรีธรรมรำช8000 นครศรีธรรมรำช 1
1072 0600200076 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดักระบี่8100 กระบี่ 1
1073 0600200077 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัพงังำ8200 พงังำ 1
1074 0600200078 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัภเูก็ต8300 ภเูก็ต 1
1075 0600200079 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
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ผู้เข้าอบรม

1076 0600200080 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัระนอง8500 ระนอง 1
1077 0600200081 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัชุมพร8600 ชุมพร 1
1078 0600200082 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสงขลำ9000 สงขลำ 1
1079 0600200083 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสตูล9100 สตูล 1
1080 0600200084 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัตรัง9200 ตรัง 1
1081 0600200085 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัพทัลุง9300 พทัลุง 1
1082 0600200086 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัปตัตำนี9400 ปตัตำนี 1
1083 0600200087 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดัยะลำ9500 ยะลำ 1
1084 0600200088 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดันรำธวิำส9600 นรำธวิำส 1
1085 0600200098 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวดับงึกำฬ3800 บงึกำฬ 1
1086 0600200109 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวชิำกำร 1 1300 ปทมุธำนี 1
1087 0600200111 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวชิำกำร 3 2000 ชลบรีุ 1
1088 0600200112 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวชิำกำร 4 7300 นครปฐม 1
1089 0600200113 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวชิำกำร 5 3000 นครรำชสีมำ 1
1090 0600200114 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวชิำกำร 6 4000 ขอนแก่น 1
1091 0600200115 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวชิำกำร 7 4600 กำฬสินธุ์ 1
1092 0600200116 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวชิำกำร 8 1600 ลพบรีุ 1
1093 0600200117 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวชิำกำร 9 5300 อุตรดิตถ์ 1
1094 0600200118 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวชิำกำร 10 5000 เชียงใหม่ 1
1095 0600200119 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวชิำกำร 11 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1096 0600200120 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวชิำกำร 12 9000 สงขลำ 1
1097 0600200121 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์สถำนคุ้มครองสวสัดิภำพผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ (บำ้นเกร็ดตระกำร)จังหวดันนทบรีุ1200 นนทบรีุ 1
1098 0600200122 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์สถำนคุ้มครองสวสัดิภำพผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ (บำ้นนำรีสวสัด์ิ) จังหวดันครรำชสีมำ3000 นครรำชสีมำ 1
1099 0600300025 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร สถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
1100 0600300026 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร สถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหำพน 5000 เชียงใหม่ 1
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1101 0600300027 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร สถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 7600 เพชรบรีุ 1
1102 0600300028 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร สถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชำยธญัญบรีุ 1300 ปทมุธำนี 1
1103 0600300029 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร สถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทบักวำง 1900 สระบรีุ 1
1104 0600300030 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร สถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบำ้นเมตตำ 3000 นครรำชสีมำ 1
1105 0600300031 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร สถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภำคใต้ 8000 นครศรีธรรมรำช 1
1106 0600300032 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร สถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวงัทอง 6500 พษิณุโลก 1
1107 0600300033 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร สถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธญัญบรีุ 1300 ปทมุธำนี 1
1108 0600300034 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร สถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 3300 ศรีสะเกษ 1
1109 0600300035 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร สถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
1110 0600300091 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์พฒันำรำษฎรบนพื นที่สูงจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
1111 0600300092 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์พฒันำรำษฎรบนพื นที่สูงจังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
1112 0600300093 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์พฒันำรำษฎรบนพื นที่สูงจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
1113 0600300094 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์พฒันำรำษฎรบนพื นที่สูงจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
1114 0600300095 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์พฒันำรำษฎรบนพื นที่สูงจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
1115 0600300096 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์พฒันำรำษฎรบนพื นที่สูงจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
1116 0600300097 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์พฒันำรำษฎรบนพื นที่สูงจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
1117 0600300098 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์พฒันำรำษฎรบนพื นที่สูงจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
1118 0600300099 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์พฒันำรำษฎรบนพื นที่สูงจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
1119 0600300100 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์พฒันำรำษฎรบนพื นที่สูงจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
1120 0600300101 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์พฒันำรำษฎรบนพื นทสูีงจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
1121 0600300102 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์พฒันำรำษฎรบนพื นที่สูงจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
1122 0600300103 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์พฒันำรำษฎรบนพื นที่สูงจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
1123 0600300104 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์พฒันำรำษฎรบนพื นที่สูงจังหวดัอุทยั 6100 อุทยัธำนี 1
1124 0600300106 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองกระเสียว 7200 สุพรรณบรีุ 1
1125 0600300107 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองกิ่วลม 5200 ล ำปำง 1
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1126 0600300108 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองกุฉินำรำยณ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
1127 0600300109 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองขุนทะเล 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1128 0600300110 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองเขื่อนภมูิพล 5000 เชียงใหม่ 1
1129 0600300111 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ 4000 ขอนแก่น 1
1130 0600300112 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองคลองน  ำใส 2700 สระแก้ว 1
1131 0600300113 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองควนขนุน 9300 พทัลุง 1
1132 0600300114 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองค ำสร้อย 4900 มุกดำหำร 1
1133 0600300115 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองโคกโพธิ์ 9400 ปตัตำนี 1
1134 0600300116 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
1135 0600300117 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
1136 0600300118 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
1137 0600300119 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองเชียงพณิ 4100 อุดรธำนี 1
1138 0600300120 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองตำกฟำ้ 6000 นครสวรรค์ 1
1139 0600300121 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองทำ้ยเหมือง 8200 พงังำ 1
1140 0600300122 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองทุ่งโพธิท์ะเล 6200 ก ำแพงเพชร 1
1141 0600300123 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองทุ่งสำน 6500 พษิณุโลก 1
1142 0600300124 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองเทพำ 9000 สงขลำ 1
1143 0600300125 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองธำรโต 9500 ยะลำ 1
1144 0600300126 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองโนนสัง 3900 หนองบวัล ำภู 1
1145 0600300127 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองบำงระก ำ 6500 พษิณุโลก 1
1146 0600300128 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองบำ้นกรวด 3100 บรีุรัมย์ 1
1147 0600300129 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองพฒันำภำคใต้ จังหวดัยะลำ (เบตง) 9500 ยะลำ 1
1148 0600300130 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองปรำสำท 3200 สุรินทร์ 1
1149 0600300131 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองปำกจั่น 8500 ระนอง 1
1150 0600300132 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองพระพทุธบำท 1900 สระบรีุ 1
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1151 0600300133 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองพระแสง 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1152 0600300134 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองพฒันำภำคใต้จังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
1153 0600300135 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองพฒันำภำคใต้จังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
1154 0600300136 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองพมิำย 3000 นครรำชสีมำ 1
1155 0600300137 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองโพนพสัิย 4300 หนองคำย 1
1156 0600300138 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองรัตภมูิ 9000 สงขลำ 1
1157 0600300139 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองล ำโดมน้อย 3400 อุบลรำชธำนี 1
1158 0600300140 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองล ำโดมใหญ่ 3400 อุบลรำชธำนี 1
1159 0600300141 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองล ำตะคอง 3000 นครรำชสีมำ 1
1160 0600300142 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองล ำน  ำน่ำน 5300 อุตรดิตถ์ 1
1161 0600300143 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองล ำน  ำอูน 4700 สกลนคร 1
1162 0600300144 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองล ำปำว 4600 กำฬสินธุ์ 1
1163 0600300145 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองเลี ยงไหม 3200 สุรินทร์ 1
1164 0600300146 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองศรีสำคร 9600 นรำธวิำส 1
1165 0600300147 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองสุคิริน 9600 นรำธวิำส 1
1166 0600300148 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร นิคมสร้ำงตนเองหว้ยหลวง 4100 อุดรธำนี 1
1167 0600300420 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
1168 0600300421 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
1169 0600300422 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
1170 0600300423 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
1171 0600300424 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
1172 0600300425 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
1173 0600300426 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
1174 0600300427 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
1175 0600300428 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
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1176 0600300429 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
1177 0600300430 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
1178 0600300431 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์พฒันำรำษฎรบนพื นที่สูงจังหวดัรำชบุ 7000 รำชบรีุ 1
1179 0600300432 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
1180 0600300433 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
1181 0600300434 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
1182 0600300435 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
1183 0600300436 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
1184 0600300437 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
1185 0600300438 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
1186 0600300439 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
1187 0600300440 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
1188 0600300441 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัเลย 4200 เลย 1
1189 0600300442 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
1190 0600300443 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
1191 0600300444 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
1192 0600300445 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
1193 0600300446 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
1194 0600300447 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
1195 0600300448 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
1196 0600300449 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
1197 0600300450 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
1198 0600300451 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
1199 0600300452 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
1200 0600300453 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมพฒันำสังคมและสวสัดิกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1

หนา้ที ่48 จาก 281



สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

1201 0600400010 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว ศูนย์เรียนรู้กำรพฒันำสตรีและครอบครัวจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
1202 0600400011 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว ศูนย์เรียนรู้กำรพฒันำสตรีและครอบครัวภำคกลำง 1200 นนทบรีุ 1
1203 0600400012 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว ศูนย์เรียนรู้กำรพฒันำสตรีและครอบครัวภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ3300 ศรีสะเกษ 1
1204 0600400013 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว ศูนย์เรียนรู้กำรพฒันำสตรีและครอบครัวภำคใต้ 9000 สงขลำ 1
1205 0600400014 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว ศูนย์เรียนรู้กำรพฒันำสตรีและครอบครัวภำคเหนือ 5200 ล ำปำง 1
1206 0600400015 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว ศูนย์เรียนรู้กำรพฒันำสตรีและครอบครัวรัตนำภำ 4000 ขอนแก่น 1
1207 0600400016 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว ศูนย์เรียนรู้กำรพฒันำสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 36 พรรษำ2000 ชลบรีุ 1
1208 0600400017 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว ศูนย์เรียนรู้กำรพฒันำสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษำ บรมรำชินีนำถ5100 ล ำพนู 1
1209 0600400019 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว สถำนคุ้มครองและพฒันำอำชีพบำ้นนำรีสวสัด์ิ 3000 นครรำชสีมำ 1
1210 0600400020 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว สถำนคุ้มครองและพฒันำอำชีพบำ้นสองแควจังหวดัพษิณุโลก6500 พษิณุโลก 1
1211 0600400021 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว สถำนคุ้มครองและพฒันำอำชีพภำคใต้จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1212 0600400028 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว สถำนคุ้มครองและพฒันำอำชีพบำ้นนำรีสวสัด์ิ 3000 นครรำชสีมำ 1
1213 0600400029 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว สถำนคุ้มครองและพฒันำอำชีพบำ้นสองแควจังหวดัพษิณุโลก6500 พษิณุโลก 1
1214 0600400030 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว สถำนคุ้มครองและพฒันำอำชีพภำคใต้จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1215 0600500019 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนสงเครำะหเ์ด็กหญิงบำ้นรำชวถิี 1000 ส่วนกลำง 1
1216 0600500020 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนสงเครำะหเ์ด็กบำ้นแคนทอง 4000 ขอนแก่น 1
1217 0600500021 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนคุ้มครองสวสัดิภำพเด็กขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
1218 0600500022 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนสงเครำะหเ์ด็กชำยบำ้นบำงละมุง 2000 ชลบรีุ 1
1219 0600500023 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนสงเครำะหเ์ด็กชำยบำ้นเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
1220 0600500024 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนสงเครำะหเ์ด็กบำ้นเวยีงพงิค์ 5000 เชียงใหม่ 1
1221 0600500025 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนสงเครำะหเ์ด็กชำยบำ้นรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
1222 0600500026 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนสงเครำะหเ์ด็กชำยบำ้นศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
1223 0600500027 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนสงเครำะหเ์ด็กอ่อนปำกเกร็ด 1200 นนทบรีุ 1
1224 0600500028 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนสงเครำะหเ์ด็กอ่อนพญำไท 1200 นนทบรีุ 1
1225 0600500029 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนสงเครำะหเ์ด็กชำยนรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
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1226 0600500030 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนสงเครำะหเ์ด็กอ่อนรังสิต 1300 ปทมุธำนี 1
1227 0600500031 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนเยำวชนมูลนิธมิหำรำช 1300 ปทมุธำนี 1
1228 0600500032 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนสงเครำะหเ์ด็กจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
1229 0600500033 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนสงเครำะหเ์ด็กชำย จังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
1230 0600500034 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนคุ้มครองสวสัดิภำพเด็กระยอง 2100 ระยอง 1
1231 0600500035 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
1232 0600500036 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนพฒันำและฟื้นฟเูด็กจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
1233 0600500037 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
1234 0600500038 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน ศูนย์สงเครำะหแ์ละฝึกอำชีพเยำวชน ศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
1235 0600500039 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนสงเครำะหเ์ด็กบำ้นสงขลำ 9000 สงขลำ 1
1236 0600500040 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนสงเครำะหเ์ด็กหญิงจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
1237 0600500041 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนสงเครำะหเ์ด็กชำยบำ้นหนองคำย 4300 หนองคำย 1
1238 0600500042 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนสงเครำะหเ์ด็กหญิงภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ จังหวดัอุดรธำนี4100 อุดรธำนี 1
1239 0600500043 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
1240 0600500059 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนแรกรับเด็กชำยปำกเกร็ด 1200 นนทบรีุ 1
1241 0600500060 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
1242 0600500061 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำนพฒันำและฟื้นฟเูด็กจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1243 0600500062 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
1244 0600500063 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
1245 0600500064 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
1246 0600500065 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
1247 0600500066 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
1248 0600500067 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
1249 0600500068 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
1250 0600500069 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
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1251 0600500070 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
1252 0600500071 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
1253 0600500072 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
1254 0600500073 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
1255 0600500074 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สถำบนัเพำะกล้ำคุณธรรม 7100 กำญจนบรีุ 1
1256 0600500075 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
1257 0600500076 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
1258 0600500077 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
1259 0600500078 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
1260 0600500079 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
1261 0600500080 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
1262 0600500081 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
1263 0600500082 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัเลย 4200 เลย 1
1264 0600500083 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
1265 0600500084 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
1266 0600500085 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
1267 0600500086 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
1268 0600500087 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
1269 0600500088 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
1270 0600500089 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
1271 0600500090 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
1272 0600500091 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
1273 0600500092 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
1274 0600500093 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
1275 0600500094 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
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1276 0600500095 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
1277 0600500096 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
1278 0600500097 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
1279 0600500098 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
1280 0600500099 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
1281 0600500100 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
1282 0600500101 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
1283 0600500102 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
1284 0600500103 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
1285 0600500104 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
1286 0600500105 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
1287 0600500106 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
1288 0600500107 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
1289 0600500108 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
1290 0600500109 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
1291 0600500110 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
1292 0600500111 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
1293 0600500112 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
1294 0600500113 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
1295 0600500114 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
1296 0600500115 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
1297 0600500116 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
1298 0600500117 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
1299 0600500118 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
1300 0600500119 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
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1301 0600500120 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
1302 0600500121 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน บำ้นพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
1303 0600700008 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำรสถำนคุ้มครองและพฒันำคนพกิำรพระประแดง จังหวดัสมุทรปรำกำร1100 สมุทรปรำกำร 1
1304 0600700009 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำรสถำนคุ้มครองและพฒันำคนพกิำรบำ้นเฟื่องฟำ้ 1200 นนทบรีุ 1
1305 0600700010 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำรสถำนคุ้มครองและพฒันำคนพกิำรบำ้นรำชำวดี (หญิง) จังหวดันนทบรีุ1200 นนทบรีุ 1
1306 0600700011 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำรสถำนคุ้มครองและพฒันำคนพกิำรบำ้นรำชำวดี (ชำย) จังหวดันนทบรีุ1200 นนทบรีุ 1
1307 0600700012 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำรสถำนคุ้มครองและพฒันำคนพกิำรบำ้นกึ่งวถิี 1300 ปทมุธำนี 1
1308 0600700013 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำรศูนย์พฒันำศักยภำพและอำชีพคนพกิำรบำ้นโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ จังหวดัลพบรีุ1600 ลพบรีุ 1
1309 0600700014 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำรสถำนคุ้มครองและพฒันำคนพกิำรกำรุณยเวศน์ 2000 ชลบรีุ 1
1310 0600700015 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำรสถำนคุ้มครองและพฒันำคนพกิำรบำงปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรำ2400 ฉะเชิงเทรำ 1
1311 0600700016 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำรศูนย์พฒันำศักยภำพและอำชีพคนพกิำรบำ้นศรีวนำไล จังหวดัอุบลรำชธำนี3400 อุบลรำชธำนี 1
1312 0600700017 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำรศูนย์พฒันำศักยภำพและอำชีพคนพกิำร จังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
1313 0600700018 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำรศูนย์พฒันำศักยภำพและอำชีพคนพกิำร จังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
1314 0600700019 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำรศูนย์พฒันำศักยภำพและอำชีพคนพกิำรหยำดฝน จังหวดัเชียงใหม่5000 เชียงใหม่ 1
1315 0600700020 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำรสถำนคุ้มครองและพฒันำคนพกิำร จังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
1316 0600700021 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำรศูนย์พฒันำศักยภำพและอำชีพคนพกิำร จังหวดันครศรีธรรมรำช8000 นครศรีธรรมรำช 1
1317 0600700030 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำรสถำนคุ้มครองและพฒันำคนพกิำรบำ้นนนทภมูิ 1200 นนทบรีุ 1
1318 0600800009 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ศ.ผู้สุงอำยุบำ้นบำงละมุง 2000 ชลบรีุ 1
1319 0600800010 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ศ.ผู้สุงอำยุวำสนะเวศม์ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
1320 0600800011 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ศ.ผู้สุงอำยุขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
1321 0600800012 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ศ.ผู้สุงอำยุ จ.นครพนม 4800 นครพนม 1
1322 0600800013 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ศ.ผู้สุงอำยุบำ้นบรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
1323 0600800014 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ศ.ผู้สุงอำยุบำ้นธรรมปกรณ์ 5000 เชียงใหม่ 1
1324 0600800015 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ศ.ผู้สุงอำยุภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
1325 0600800016 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ศ.ผู้สุงอำยุบำ้นทกัษณิ 9500 ยะลำ 1
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1326 0600800017 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ศ.ผู้สุงอำยุปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
1327 0600800018 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ศ.ผู้สุงอำยุล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
1328 0600800019 กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ศ.ผู้สุงอำยุสงขลำ 9000 สงขลำ 1
1329 0700200019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
1330 0700200020 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
1331 0700200021 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
1332 0700200022 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
1333 0700200023 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
1334 0700200024 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
1335 0700200025 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
1336 0700200026 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
1337 0700200027 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
1338 0700200028 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
1339 0700200029 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
1340 0700200030 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
1341 0700200031 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
1342 0700200032 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
1343 0700200033 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
1344 0700200034 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
1345 0700200035 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
1346 0700200036 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
1347 0700200037 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
1348 0700200038 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
1349 0700200039 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
1350 0700200040 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
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1351 0700200041 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
1352 0700200042 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
1353 0700200043 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
1354 0700200044 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
1355 0700200045 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
1356 0700200046 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
1357 0700200047 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัเลย 4200 เลย 1
1358 0700200048 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
1359 0700200049 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
1360 0700200050 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
1361 0700200051 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
1362 0700200052 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
1363 0700200053 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
1364 0700200054 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
1365 0700200055 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
1366 0700200056 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
1367 0700200057 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
1368 0700200058 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
1369 0700200059 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
1370 0700200060 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
1371 0700200061 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
1372 0700200062 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
1373 0700200063 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
1374 0700200064 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
1375 0700200065 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
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1376 0700200066 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
1377 0700200067 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัตำก 6300 ตำก 1
1378 0700200068 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
1379 0700200069 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
1380 0700200070 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
1381 0700200071 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
1382 0700200072 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
1383 0700200073 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
1384 0700200074 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
1385 0700200075 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
1386 0700200076 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
1387 0700200077 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
1388 0700200078 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
1389 0700200079 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
1390 0700200080 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
1391 0700200081 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
1392 0700200082 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
1393 0700200083 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
1394 0700200084 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1395 0700200085 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
1396 0700200086 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
1397 0700200087 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
1398 0700200088 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
1399 0700200089 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
1400 0700200090 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
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1401 0700200091 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
1402 0700200092 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
1403 0700200093 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
1404 0700200118 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
1405 0700300015 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 6 2100 ระยอง 1
1406 0700300021 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 3 4800 นครพนม 1
1407 0700300025 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 11 9000 สงขลำ 1
1408 0700300032 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 5000 เชียงใหม่ 1
1409 0700300033 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
1410 0700300035 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
1411 0700300036 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
1412 0700300037 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 5200 ล ำปำง 1
1413 0700300038 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
1414 0700300039 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนน่ำน 5500 น่ำน 1
1415 0700300040 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนพะเยำ 5600 พะเยำ 1
1416 0700300041 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
1417 0700300042 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที่ 3 6500 พษิณุโลก 1
1418 0700300043 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
1419 0700300044 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนนครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
1420 0700300046 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
1421 0700300047 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนพจิิตร 6600 พจิิตร 1
1422 0700300048 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที่ 4 6200 ก ำแพงเพชร 1
1423 0700300049 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนแพร่ 5400 แพร่ 1
1424 0700300050 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
1425 0700300051 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนตำก 6300 ตำก 1
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1426 0700300052 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
1427 0700300054 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที่ 5 4100 อุดรธำนี 1
1428 0700300055 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
1429 0700300056 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
1430 0700300058 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนเลย 4200 เลย 1
1431 0700300059 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนหนองคำย 4300 หนองคำย 1
1432 0700300060 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสกลนคร 4700 สกลนคร 1
1433 0700300062 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที่ 6 4000 ขอนแก่น 1
1434 0700300063 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
1435 0700300064 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
1436 0700300066 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
1437 0700300067 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
1438 0700300068 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนกำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
1439 0700300070 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที่ 7 3400 อุบลรำชธำนี 1
1440 0700300071 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
1441 0700300073 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนยโสธร 3500 ยโสธร 1
1442 0700300074 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
1443 0700300075 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนนครพนม 4800 นครพนม 1
1444 0700300076 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
1445 0700300078 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที่ 8 3000 นครรำชสีมำ 1
1446 0700300079 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
1447 0700300081 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนบรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
1448 0700300082 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
1449 0700300083 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนศรีษะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
1450 0700300085 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที่ 9 2000 ชลบรีุ 1
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1451 0700300086 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
1452 0700300089 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนระยอง 2100 ระยอง 1
1453 0700300090 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
1454 0700300091 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนตรำด 2300 ตรำด 1
1455 0700300092 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
1456 0700300093 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
1457 0700300094 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนนครนำยก 2600 นครนำยก 1
1458 0700300095 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
1459 0700300096 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที่ 10 1600 ลพบรีุ 1
1460 0700300097 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
1461 0700300098 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
1462 0700300099 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
1463 0700300101 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
1464 0700300103 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
1465 0700300104 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที่ 11 1200 นนทบรีุ 1
1466 0700300105 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
1467 0700300106 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนนนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
1468 0700300107 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
1469 0700300109 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที่ 12 1800 ชัยนำท 1
1470 0700300110 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
1471 0700300111 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
1472 0700300113 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
1473 0700300114 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที่ 13 7100 กำญจนบรีุ 1
1474 0700300115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
1475 0700300116 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนกำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
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1476 0700300117 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
1477 0700300118 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนนครปฐม 7300 นครปฐม 1
1478 0700300119 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
1479 0700300120 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
1480 0700300122 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
1481 0700300123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
1482 0700300124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนระนอง 8500 ระนอง 1
1483 0700300125 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนชุมพร 8600 ชุมพร 1
1484 0700300126 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที่ 15 8000 นครศรีธรรมรำช 1
1485 0700300127 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
1486 0700300128 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนกระบี่ 8100 กระบี่ 1
1487 0700300129 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนพงังำ 8200 พงังำ 1
1488 0700300130 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
1489 0700300131 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1490 0700300132 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนตรัง 9200 ตรัง 1
1491 0700300133 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที่ 16 9000 สงขลำ 1
1492 0700300134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสงขลำ 9000 สงขลำ 1
1493 0700300137 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสตูล 9100 สตูล 1
1494 0700300138 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนพทัลุง 9300 พทัลุง 1
1495 0700300139 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
1496 0700300140 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนยะลำ 9500 ยะลำ 1
1497 0700300141 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนนรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
1498 0700300144 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที่ 14 7600 เพชรบรีุ 1
1499 0700300145 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ 5(ล ำปำง) 5200 ล ำปำง 1
1500 0700300487 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที่ 17 9600 นรำธวิำส 1
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1501 0700300510 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 10 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1502 0700300525 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 9 2200 จันทบรีุ 1
1503 0700300530 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 7(ปรำจีนบรีุ) 2500 ปรำจีนบรีุ 1
1504 0700300533 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนบงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
1505 0700300534 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 12 5300 อุตรดิตถ์ 1
1506 0700300540 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 13 3600 ชัยภมูิ 1
1507 0700300554 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 8 2000 ชลบรีุ 1
1508 0700300619 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 4(อุตรดิตถ)์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
1509 0700300625 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 1(เชียงใหม)่ 5000 เชียงใหม่ 1
1510 0700300626 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 1 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง (เชียงใหม)่5000 เชียงใหม่ 1
1511 0700300627 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 2 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง (ล ำปำง)5200 ล ำปำง 1
1512 0700300628 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 3 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง (นครสวรรค์)6000 นครสวรรค์ 1
1513 0700300629 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 4 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง (สุโขทยั)6400 สุโขทยั 1
1514 0700300630 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 5 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง (หนองบวัล ำภู)3900 หนองบวัล ำภู 1
1515 0700300631 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 6 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง (ขอนแก่น)4000 ขอนแก่น 1
1516 0700300632 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง (อุบลรำชธำน)ี3400 อุบลรำชธำนี 1
1517 0700300633 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 8 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง (สุรินทร์)3200 สุรินทร์ 1
1518 0700300634 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 9 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง (ชลบรีุ)2000 ชลบรีุ 1
1519 0700300635 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 10 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง (เพชรบรูณ์)6700 เพชรบรูณ์ 1
1520 0700300636 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 11 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง (นนทบรีุ)1200 นนทบรีุ 1
1521 0700300637 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 12 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง (สุพรรณบรีุ)7200 สุพรรณบรีุ 1
1522 0700300638 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 13 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง (กำญจนบรีุ)7100 กำญจนบรีุ 1
1523 0700300639 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 14 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง (เพชรบรีุ)7600 เพชรบรีุ 1
1524 0700300640 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 15 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง (สุรำษฎร์ธำน)ี8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1525 0700300641 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 16 กองพฒันำแหล่งน  ำขนำดกลำง (สงขลำ)9000 สงขลำ 1
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1526 0700300849 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 2 (พระนครศรีอยุธยำ)1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
1527 0700300860 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 12 (เลย) 4200 เลย 1
1528 0700300861 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 5 (น่ำน) 5500 น่ำน 1
1529 0700300866 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทำน ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 8 (อุบลรำชธำน)ี3400 อุบลรำชธำนี 1
1530 0700400010 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์นนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
1531 0700400011 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
1532 0700400012 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
1533 0700400013 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
1534 0700400014 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
1535 0700400015 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
1536 0700400016 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
1537 0700400017 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
1538 0700400018 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
1539 0700400019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์นครปฐม 7300 นครปฐม 1
1540 0700400020 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
1541 0700400021 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
1542 0700400023 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์สมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
1543 0700400024 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
1544 0700400025 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ระยอง 2100 ระยอง 1
1545 0700400026 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
1546 0700400027 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ตรำด 2300 ตรำด 1
1547 0700400028 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
1548 0700400029 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
1549 0700400030 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์นครนำยก 2600 นครนำยก 1
1550 0700400031 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
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1551 0700400032 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
1552 0700400033 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
1553 0700400035 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
1554 0700400036 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
1555 0700400037 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
1556 0700400038 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
1557 0700400039 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
1558 0700400040 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
1559 0700400042 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
1560 0700400043 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
1561 0700400044 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ยโสธร 3500 ยโสธร 1
1562 0700400045 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
1563 0700400046 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
1564 0700400047 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
1565 0700400048 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
1566 0700400050 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
1567 0700400051 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
1568 0700400052 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
1569 0700400053 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์เลย 4200 เลย 1
1570 0700400054 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์หนองคำย 4300 หนองคำย 1
1571 0700400055 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์สกลนคร 4700 สกลนคร 1
1572 0700400056 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์นครพนม 4800 นครพนม 1
1573 0700400058 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
1574 0700400059 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
1575 0700400060 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
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1576 0700400061 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
1577 0700400062 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
1578 0700400063 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ตำก 6300 ตำก 1
1579 0700400064 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
1580 0700400065 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
1581 0700400066 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์พจิิตร 6600 พจิิตร 1
1582 0700400067 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
1583 0700400069 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
1584 0700400070 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
1585 0700400071 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
1586 0700400072 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์แพร่ 5400 แพร่ 1
1587 0700400073 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์น่ำน 5500 น่ำน 1
1588 0700400074 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์พะเยำ 5600 พะเยำ 1
1589 0700400075 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
1590 0700400076 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
1591 0700400078 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
1592 0700400079 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์กระบี่ 8100 กระบี่ 1
1593 0700400080 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์พงังำ 8200 พงังำ 1
1594 0700400081 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
1595 0700400082 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์สุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1596 0700400083 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ระนอง 8500 ระนอง 1
1597 0700400084 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ชุมพร 8600 ชุมพร 1
1598 0700400086 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์สงขลำ 9000 สงขลำ 1
1599 0700400087 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์สตูล 9100 สตูล 1
1600 0700400088 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ตรัง 9200 ตรัง 1
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1601 0700400089 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์พทัลุง 9300 พทัลุง 1
1602 0700400090 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
1603 0700400091 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ยะลำ 9500 ยะลำ 1
1604 0700400092 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
1605 0700400096 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์บงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
1606 0700500012 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและตรวจสอบคุณภำพสินค้ำประมงสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
1607 0700500013 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและตรวจสอบคุณภำพสินค้ำประมงสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1608 0700500014 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและตรวจสอบคุณภำพสินค้ำประมงสงขลำ 9000 สงขลำ 1
1609 0700500015 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กองวจิัยและพฒันำพนัธกุรรมสัตวน์  ำ 1300 ปทมุธำนี 1
1610 0700500016 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำพนัธกุรรมสัตวน์  ำอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
1611 0700500017 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำพนัธกุรรมสัตวน์  ำบรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
1612 0700500018 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำพนัธกุรรมสัตวน์  ำชุมพร 8600 ชุมพร 1
1613 0700500019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำพนัธกุรรมสัตวน์  ำเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
1614 0700500021 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์ปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
1615 0700500022 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง หน่วยปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดเขื่อนภมูิพล ตำก5000 เชียงใหม่ 1
1616 0700500023 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง หน่วยปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่5000 เชียงใหม่ 1
1617 0700500024 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง หน่วยปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดเขื่อนสิริกิต์ิ อุตรดิตถ์5300 อุตรดิตถ์ 1
1618 0700500025 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์ปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดพระนครศรีอยุธยำ1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
1619 0700500026 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง หน่วยปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดเขื่อนปำ่สักชลสิทธิ ์สระบรีุ1900 สระบรีุ 1
1620 0700500027 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง หน่วยปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบรีุ7200 สุพรรณบรีุ 1
1621 0700500028 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์ปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดกำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
1622 0700500029 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง หน่วยปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น4000 ขอนแก่น 1
1623 0700500030 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์ปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ (นครรำชสีมำ)3000 นครรำชสีมำ 1
1624 0700500031 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง หน่วยปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดเขื่อนน  ำอูน สกลนคร4700 สกลนคร 1
1625 0700500032 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง หน่วยปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดเขื่อนล ำนำงรอง บรีุรัมย์3100 บรีุรัมย์ 1
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1626 0700500033 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง หน่วยปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลรำชธำนี3400 อุบลรำชธำนี 1
1627 0700500034 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง หน่วยปอ้งกันและปรำบปรำมเประมงน  ำจืดเขื่อนปำกมูล อุบลรำชธำนี3400 อุบลรำชธำนี 1
1628 0700500035 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์ปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดภำคใต้ 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1629 0700500036 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง หน่วยปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดพทัลุง 9300 พทัลุง 1
1630 0700500037 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง หน่วยปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดเขื่อนบำงลำง ยะลำ9500 ยะลำ 1
1631 0700500038 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง หน่วยปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดเขื่อนแก่งกระจำน เพชรบรีุ7600 เพชรบรีุ 1
1632 0700500039 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์ปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดกำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
1633 0700500040 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง หน่วยปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดเขื่อนวชิรำลงกรณ์ กำญจนบรีุ7100 กำญจนบรีุ 1
1634 0700500041 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์ปอ้งกันและปรำบปรำมประมงทะเลสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
1635 0700500042 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์ปอ้งกันและปรำบปรำมประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) 8100 กระบี่ 1
1636 0700500043 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์ปอ้งกันและปรำบปรำมประมงทะเลชุมพร 8600 ชุมพร 1
1637 0700500044 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์ปอ้งกันและปรำบปรำมประมงทะเลเขต 2 (สงขลำ) 9000 สงขลำ 1
1638 0700500045 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์ปอ้งกันและปรำบปรำมประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) 2100 ระยอง 1
1639 0700500046 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง หน่วยปอ้งกันและปรำบปรำมประมงทะเลตรำด 2300 ตรำด 1
1640 0700500049 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำชำยฝ่ังจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
1641 0700500050 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำชำยฝ่ังระยอง 2100 ระยอง 1
1642 0700500051 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำชำยฝ่ังเขต 1 (ฉะเชิงเทรำ)2400 ฉะเชิงเทรำ 1
1643 0700500052 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำชำยฝ่ังเขต 2 (สมุทรสำคร)7400 สมุทรสำคร 1
1644 0700500053 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำชำยฝ่ังประจวบคีรีขันธ์7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
1645 0700500054 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำชำยฝ่ังเขต 3 (สุรำษฎร์ธำน)ี8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1646 0700500055 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำพนัธกุรรมสัตวน์  ำนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
1647 0700500056 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำชำยฝ่ังสงขลำ 9000 สงขลำ 1
1648 0700500057 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงทะเลนรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
1649 0700500058 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงทะเลสตูล 9100 สตูล 1
1650 0700500059 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำชำยฝ่ังเขต 4 (กระบี่)8100 กระบี่ 1
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1651 0700500060 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำชำยฝ่ังพงังำ 8200 พงังำ 1
1652 0700500061 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำชำยฝ่ังเขต 5 (ภเูก็ต)8300 ภเูก็ต 1
1653 0700500062 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำชำยฝ่ังสมุทรสงครำม7500 สมุทรสงครำม 1
1654 0700500063 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวน์  ำชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
1655 0700500064 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถำนีวจิัยและพฒันำประมงทะเลจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
1656 0700500065 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงชำยฝ่ังชุมพร 8600 ชุมพร 1
1657 0700500066 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำชำยฝ่ังปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
1658 0700500067 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำชำยฝ่ังตรัง 9200 ตรัง 1
1659 0700500068 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำชำยฝ่ังระนอง 8500 ระนอง 1
1660 0700500070 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงทะเลสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
1661 0700500071 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงทะเลระยอง 2100 ระยอง 1
1662 0700500072 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงทะเลชุมพร 8600 ชุมพร 1
1663 0700500073 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงทะเลภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
1664 0700500074 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงทะเลสงขลำ 9000 สงขลำ 1
1665 0700500075 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงทะเลระนอง 8500 ระนอง 1
1666 0700500076 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถำนีประมงทะเลจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
1667 0700500078 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยำ)1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
1668 0700500079 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดเขต 10 (กำญจนบรีุ)7100 กำญจนบรีุ 1
1669 0700500080 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
1670 0700500081 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น)4000 ขอนแก่น 1
1671 0700500082 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดเขต 1 (เชียงใหม)่5000 เชียงใหม่ 1
1672 0700500083 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
1673 0700500084 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
1674 0700500085 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
1675 0700500086 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดเขต 2 (เชียงรำย)5700 เชียงรำย 1
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1676 0700500087 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดน่ำน 5500 น่ำน 1
1677 0700500088 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดเขต 11 (ตรัง) 9200 ตรัง 1
1678 0700500089 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดตำก 6300 ตำก 1
1679 0700500090 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
1680 0700500091 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
1681 0700500092 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดนครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
1682 0700500093 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
1683 0700500094 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดเขต 9 (ชัยนำท)1800 ชัยนำท 1
1684 0700500095 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
1685 0700500096 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
1686 0700500097 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
1687 0700500098 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
1688 0700500099 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดเขต 7 (ชลบรีุ) 2000 ชลบรีุ 1
1689 0700500100 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
1690 0700500101 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
1691 0700500102 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดนรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
1692 0700500103 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดพะเยำ 5600 พะเยำ 1
1693 0700500104 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดพทัลุง 9300 พทัลุง 1
1694 0700500105 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดเขต 3 (พจิิตร) 6600 พจิิตร 1
1695 0700500106 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
1696 0700500107 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
1697 0700500108 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
1698 0700500109 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
1699 0700500110 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดแพร่ 5400 แพร่ 1
1700 0700500111 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
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1701 0700500112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดเขต 5 (ยโสธร) 3500 ยโสธร 1
1702 0700500113 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
1703 0700500114 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดระยอง 2100 ระยอง 1
1704 0700500115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดตรำด 2300 ตรำด 1
1705 0700500116 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
1706 0700500117 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจ 1700 สิงหบ์รีุ 1
1707 0700500118 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดสกลนคร 4700 สกลนคร 1
1708 0700500119 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจ 4800 นครพนม 1
1709 0700500120 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำสงขลำ 9000 สงขลำ 1
1710 0700500121 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดยะลำ 9500 ยะลำ 1
1711 0700500122 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดสตูล 9100 สตูล 1
1712 0700500123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
1713 0700500124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
1714 0700500125 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1715 0700500126 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดนครศรีธรรมรำช8000 นครศรีธรรมรำช 1
1716 0700500127 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
1717 0700500128 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดหนองคำย 4300 หนองคำย 1
1718 0700500129 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดเขต 4 (อุดรธำนี)4100 อุดรธำนี 1
1719 0700500130 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดเลย 4200 เลย 1
1720 0700500131 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
1721 0700500132 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
1722 0700500133 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำประมงน  ำจืดกำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
1723 0700500134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
1724 0700500135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
1725 0700500137 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
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1726 0700500138 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
1727 0700500139 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
1728 0700500140 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
1729 0700500141 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
1730 0700500142 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
1731 0700500143 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
1732 0700500144 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
1733 0700500145 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
1734 0700500146 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
1735 0700500147 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
1736 0700500148 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
1737 0700500149 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
1738 0700500150 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
1739 0700500151 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
1740 0700500152 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
1741 0700500153 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
1742 0700500154 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
1743 0700500155 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
1744 0700500156 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
1745 0700500157 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
1746 0700500158 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
1747 0700500159 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
1748 0700500160 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
1749 0700500161 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
1750 0700500162 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
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1751 0700500163 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
1752 0700500164 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
1753 0700500165 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัเลย 4200 เลย 1
1754 0700500166 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
1755 0700500167 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัมหำสำรคำมมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
1756 0700500168 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
1757 0700500169 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
1758 0700500170 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
1759 0700500171 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
1760 0700500172 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
1761 0700500173 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
1762 0700500174 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
1763 0700500175 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
1764 0700500176 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
1765 0700500177 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
1766 0700500178 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
1767 0700500179 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
1768 0700500180 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
1769 0700500181 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
1770 0700500182 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
1771 0700500183 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
1772 0700500184 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
1773 0700500185 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
1774 0700500186 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
1775 0700500187 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
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1776 0700500188 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
1777 0700500189 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
1778 0700500190 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
1779 0700500191 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
1780 0700500192 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
1781 0700500193 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
1782 0700500194 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
1783 0700500195 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
1784 0700500196 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
1785 0700500197 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
1786 0700500198 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
1787 0700500199 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
1788 0700500200 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
1789 0700500201 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
1790 0700500202 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1791 0700500203 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
1792 0700500204 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
1793 0700500205 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
1794 0700500206 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
1795 0700500207 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
1796 0700500208 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
1797 0700500209 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
1798 0700500210 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
1799 0700500211 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
1800 0700500212 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำเทคโนโลยีและนวตักรรมสัตวน์  ำชำยฝ่ัง 9000 สงขลำ 1
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1801 0700500213 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำสุขภำพสัตวน์  ำสงขลำ 9000 สงขลำ 1
1802 0700500214 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ2200 จันทบรีุ 1
1803 0700500215 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์พฒันำประมงพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ8000 นครศรีธรรมรำช 1
1804 0700500217 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำจืดจังหวดัปรำจีนบรีุ2500 ปรำจีนบรีุ 1
1805 0700500218 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์ปอ้งกันและปรำบปรำมประมงทะเลปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
1806 0700500219 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
1807 0700500220 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเพำะเลี ยงสัตวน์  ำชำยฝ่ังเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
1808 0700500221 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำและอนุรักษพ์นัธป์ปูำ่ ทุ่งทะเล อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวดักระบี่8100 กระบี่ 1
1809 0700500222 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์ปอ้งกันและปรำบปรำมประมงน  ำจืดพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
1810 0700600018 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวท์บักวำง 1900 สระบรีุ 1
1811 0700600019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำสัตวป์กี 2500 ปรำจีนบรีุ 1
1812 0700600020 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวจ์ันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
1813 0700600022 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวส์ระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
1814 0700600024 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำสุกร 3000 นครรำชสีมำ 1
1815 0700600026 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำโคเนื อ 3000 นครรำชสีมำ 1
1816 0700600027 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวช์ัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
1817 0700600028 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวเ์ลย 4200 เลย 1
1818 0700600029 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำกระบอื 3200 สุรินทร์ 1
1819 0700600030 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวบ์รีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
1820 0700600031 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวศ์รีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
1821 0700600032 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวท์ำ่พระ 4000 ขอนแก่น 1
1822 0700600033 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวอ์ุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
1823 0700600034 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวอ์ุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
1824 0700600035 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวส์กลนคร 4700 สกลนคร 1
1825 0700600036 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวน์ครพนม 4800 นครพนม 1
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1826 0700600037 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวเ์ชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
1827 0700600038 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวแ์พร่ 5400 แพร่ 1
1828 0700600039 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวพ์ะเยำ 5600 พะเยำ 1
1829 0700600040 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวแ์ม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
1830 0700600041 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวต์ำก 6300 ตำก 1
1831 0700600042 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวน์ครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
1832 0700600043 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวพ์ษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
1833 0700600044 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวห์นองกวำง 7000 รำชบรีุ 1
1834 0700600045 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวสุ์พรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
1835 0700600046 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวสุ์รำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1836 0700600047 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวน์ครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
1837 0700600048 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวก์ระบี่ 8100 กระบี่ 1
1838 0700600049 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำแพะแกะ 9500 ยะลำ 1
1839 0700600050 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวเ์ทพำ 9000 สงขลำ 1
1840 0700600051 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวต์รัง 9200 ตรัง 1
1841 0700600052 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวป์ตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
1842 0700600054 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวช์ัยนำท 1800 ชัยนำท 1
1843 0700600055 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวส์ระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
1844 0700600056 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวน์ครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
1845 0700600057 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวบ์รีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
1846 0700600058 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวย์โสธร 3500 ยโสธร 1
1847 0700600059 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวร้์อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
1848 0700600061 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวอ์ุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
1849 0700600062 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวเ์ลย 4200 เลย 1
1850 0700600063 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวห์นองคำย 4300 หนองคำย 1

หนา้ที ่74 จาก 281



สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

1851 0700600064 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวม์หำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
1852 0700600065 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวก์ำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
1853 0700600066 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวส์กลนคร 4700 สกลนคร 1
1854 0700600067 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวน์ครพนม 4800 นครพนม 1
1855 0700600069 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวล์ ำปำง 5200 ล ำปำง 1
1856 0700600070 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวแ์พร่ 5400 แพร่ 1
1857 0700600071 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวสุ์โขทยั 6400 สุโขทยั 1
1858 0700600072 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวพ์จิิตร 6600 พจิิตร 1
1859 0700600073 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวเ์พชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
1860 0700600074 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวเ์พชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
1861 0700600075 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวป์ระจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
1862 0700600078 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวช์ุมพร 8600 ชุมพร 1
1863 0700600079 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวน์รำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
1864 0700600080 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวส์ตูล 9100 สตูล 1
1865 0700600081 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวต์รัง 9200 ตรัง 1
1866 0700600085 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ด่ำนกักกันสัตวล์พบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
1867 0700600086 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ด่ำนกักกันสัตวน์ครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
1868 0700600087 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ด่ำนกักกันสัตวห์นองคำย 4300 หนองคำย 1
1869 0700600088 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ด่ำนกักกันสัตวม์ุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
1870 0700600089 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ด่ำนกักกันสัตวเ์ชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
1871 0700600090 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ด่ำนกักกันสัตวแ์ม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
1872 0700600091 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ด่ำนกักกันสัตวก์ ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
1873 0700600092 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ด่ำนกักกันสัตวต์ำก 6300 ตำก 1
1874 0700600093 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ด่ำนกักกันสัตวพ์จิิตร 6600 พจิิตร 1
1875 0700600094 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ด่ำนกักกันสัตวเ์พชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
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1876 0700600095 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ด่ำนกักกันสัตวเ์พชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
1877 0700600096 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ด่ำนกักกันสัตวป์ระจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
1878 0700600097 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ด่ำนกักกันสัตวภ์เูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
1879 0700600098 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ด่ำนกักกันสัตวช์ุมพร 8600 ชุมพร 1
1880 0700600099 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ด่ำนกักกันสัตวส์งขลำ 9000 สงขลำ 1
1881 0700600100 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ด่ำนกักกันสัตวส์ตูล 9100 สตูล 1
1882 0700600101 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ด่ำนกักกันสัตวน์รำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
1883 0700600126 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ 3000 นครรำชสีมำ 1
1884 0700600127 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ 1300 ปทมุธำนี 1
1885 0700600133 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
1886 0700600134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
1887 0700600135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพนครรำชสีมำ  3000 นครรำชสีมำ 1
1888 0700600136 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
1889 0700600137 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพเชียงใหม่  5000 เชียงใหม่ 1
1890 0700600138 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
1891 0700600139 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพรำชบรีุ  7000 รำชบรีุ 1
1892 0700600140 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1893 0700600141 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพสงขลำ  9000 สงขลำ 1
1894 0700600143 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวเ์ขต 1 1300 ปทมุธำนี 1
1895 0700600145 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวเ์ขต 2 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
1896 0700600146 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวร์ะยอง 2100 ระยอง 1
1897 0700600147 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรสัตวแพทย์ภำคตะวนัออก 2000 ชลบรีุ 1
1898 0700600148 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวเ์ขต 3 3000 นครรำชสีมำ 1
1899 0700600151 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวเ์ขต 4 4000 ขอนแก่น 1
1900 0700600152 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำผลิตภณัฑ์ปศุสัตวม์หำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
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1901 0700600153 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรสัตวแพทย์ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 4000 ขอนแก่น 1
1902 0700600154 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวเ์ขต 5 5000 เชียงใหม่ 1
1903 0700600156 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือ (ตอนบน)  5200 ล ำปำง 1
1904 0700600157 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวเ์ขต 6 6500 พษิณุโลก 1
1905 0700600158 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวอ์ุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
1906 0700600160 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวเ์ขต 7 7300 นครปฐม 1
1907 0700600161 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวป์ระจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
1908 0700600163 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวเ์ขต 8 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1909 0700600164 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำรหำรสัตวน์ครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
1910 0700600165 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้ตอนบน 8000 นครศรีธรรมรำช 1
1911 0700600166 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวเ์ขต 9 9000 สงขลำ 1
1912 0700600167 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพนัธุสั์ตวน์รำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
1913 0700600169 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
1914 0700600170 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
1915 0700600171 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
1916 0700600172 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
1917 0700600173 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
1918 0700600174 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
1919 0700600175 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
1920 0700600176 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
1921 0700600177 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
1922 0700600178 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
1923 0700600179 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
1924 0700600180 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
1925 0700600181 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
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1926 0700600182 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
1927 0700600183 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
1928 0700600184 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
1929 0700600185 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
1930 0700600186 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
1931 0700600187 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
1932 0700600188 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
1933 0700600189 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
1934 0700600190 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
1935 0700600191 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
1936 0700600192 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
1937 0700600193 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
1938 0700600194 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
1939 0700600195 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
1940 0700600196 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
1941 0700600197 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัเลย 4200 เลย 1
1942 0700600198 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
1943 0700600199 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
1944 0700600200 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
1945 0700600201 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
1946 0700600202 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
1947 0700600203 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
1948 0700600204 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
1949 0700600205 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
1950 0700600206 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
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1951 0700600207 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
1952 0700600208 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
1953 0700600209 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
1954 0700600210 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
1955 0700600211 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
1956 0700600212 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
1957 0700600213 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
1958 0700600214 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
1959 0700600215 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
1960 0700600216 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
1961 0700600217 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัตำก 6300 ตำก 1
1962 0700600218 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
1963 0700600219 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
1964 0700600220 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
1965 0700600221 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
1966 0700600222 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
1967 0700600223 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
1968 0700600224 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
1969 0700600225 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
1970 0700600226 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
1971 0700600227 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
1972 0700600228 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
1973 0700600229 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
1974 0700600230 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
1975 0700600231 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
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1976 0700600232 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
1977 0700600233 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
1978 0700600234 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
1979 0700600235 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
1980 0700600236 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
1981 0700600237 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
1982 0700600238 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
1983 0700600239 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
1984 0700600240 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
1985 0700600241 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
1986 0700600242 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
1987 0700600243 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
1988 0700600272 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 1300 ปทมุธำนี 1
1989 0700600276 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวอ์ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
1990 0700600277 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
1991 0700600282 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
1992 0700600285 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์พฒันำปศุสัตวต์ำมพระรำชด ำริ อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวดัเลย4200 เลย 1
1993 0700600286 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำมำตรฐำนอำหำรสัตวเ์คี ยวเอื อง 4000 ขอนแก่น 1
1994 0700600288 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำอำหำรสัตวสุ์พรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
1995 0700600289 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรสัตวแพทย์ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง)3200 สุรินทร์ 1
1996 0700600291 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือ(ตอนล่ำง) 6500 พษิณุโลก 1
1997 0700600292 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรสัตวแพทย์ภำคตะวนัตก 7000 รำชบรีุ 1
1998 0700800014 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต 1 1300 ปทมุธำนี 1
1999 0700800015 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน สมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
2000 0700800016 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน นนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
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2001 0700800017 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
2002 0700800018 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน อยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
2003 0700800019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
2004 0700800020 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
2005 0700800021 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
2006 0700800022 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
2007 0700800023 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
2008 0700800024 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน นครนำยก 2600 นครนำยก 1
2009 0700800025 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
2010 0700800026 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน นครปฐม 7300 นครปฐม 1
2011 0700800027 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต 2 2000 ชลบรีุ 1
2012 0700800028 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
2013 0700800029 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ระยอง 2100 ระยอง 1
2014 0700800030 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
2015 0700800031 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ตรำด 2300 ตรำด 1
2016 0700800032 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
2017 0700800033 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
2018 0700800034 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
2019 0700800035 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต 3 3000 นครรำชสีมำ 1
2020 0700800036 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
2021 0700800037 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
2022 0700800038 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำทดิีน สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
2023 0700800039 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
2024 0700800040 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต 4 3400 อุบลรำชธำนี 1
2025 0700800041 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
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2026 0700800042 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
2027 0700800043 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ยโสธร 3500 ยโสธร 1
2028 0700800044 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
2029 0700800045 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
2030 0700800046 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน นครพนม 4800 นครพนม 1
2031 0700800047 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
2032 0700800048 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต 5 4000 ขอนแก่น 1
2033 0700800049 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
2034 0700800050 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
2035 0700800051 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
2036 0700800052 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน หนองคำย 4300 หนองคำย 1
2037 0700800053 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
2038 0700800054 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
2039 0700800055 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน สกลนคร 4700 สกลนคร 1
2040 0700800056 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต 6 5000 เชียงใหม่ 1
2041 0700800057 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
2042 0700800058 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
2043 0700800059 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
2044 0700800060 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
2045 0700800061 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต 7 5500 น่ำน 1
2046 0700800062 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน แพร่ 5400 แพร่ 1
2047 0700800063 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน น่ำน 5500 น่ำน 1
2048 0700800064 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน พะเยำ 5600 พะเยำ 1
2049 0700800065 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
2050 0700800066 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต 8 6500 พษิณุโลก 1

หนา้ที ่82 จาก 281



สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

2051 0700800067 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน เลย 4200 เลย 1
2052 0700800068 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
2053 0700800069 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
2054 0700800070 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน พจิิตร 6600 พจิิตร 1
2055 0700800071 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
2056 0700800072 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต 9 6000 นครสวรรค์ 1
2057 0700800073 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
2058 0700800074 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
2059 0700800075 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
2060 0700800076 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ตำก 6300 ตำก 1
2061 0700800077 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
2062 0700800078 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต 10 7000 รำชบรีุ 1
2063 0700800079 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
2064 0700800080 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
2065 0700800081 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
2066 0700800082 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
2067 0700800083 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
2068 0700800084 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
2069 0700800085 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต 11 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2070 0700800086 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
2071 0700800087 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน กระบี่ 8100 กระบี่ 1
2072 0700800088 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน พงังำ 8200 พงังำ 1
2073 0700800089 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
2074 0700800090 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน สุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2075 0700800091 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ระนอง 8500 ระนอง 1
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2076 0700800092 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ชุมพร 8600 ชุมพร 1
2077 0700800093 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน ส ำนักงำนพฒันำที่ดินเขต 12 9000 สงขลำ 1
2078 0700800094 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน สงขลำ 9000 สงขลำ 1
2079 0700800095 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน สตูล 9100 สตูล 1
2080 0700800096 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ตรัง 9200 ตรัง 1
2081 0700800097 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน พทัลุง 9300 พทัลุง 1
2082 0700800098 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
2083 0700800099 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน ยะลำ 9500 ยะลำ 1
2084 0700800100 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดิน นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
2085 0700800101 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำที่ดินเขำหนิซ้อน 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
2086 0700800102 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน ศูนย์ปฏบิติักำรพฒันำที่ดินโครงกำรหลวง 5000 เชียงใหม่ 1
2087 0700800103 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำพกิุลทอง ฯ 9600 นรำธวิำส 1
2088 0700800112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน สถำนีพฒันำที่ดินบงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
2089 0700800119 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน ศูนย์ศึกษำวธิกีำรฟื้นฟทูี่ดินเส่ือมโทรมเ 7000 รำชบรีุ 1
2090 0700800120 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันำที่ดิน ศูนย์ปฏบิติักำรโครงกำรจัดกำรพฒันำที่ดินฯ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
2091 0700900015 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ด่ำนตรวจพชืทำ่เรือแหลมฉบงั 2000 ชลบรีุ 1
2092 0700900017 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ด่ำนตรวจพชืคลองใหญ่ 2300 ตรำด 1
2093 0700900018 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ด่ำนตรวจพชือรัญประเทศ 2700 สระแก้ว 1
2094 0700900031 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ด่ำนตรวจพชืทำ่เรือสตูล 9100 สตูล 1
2095 0700900035 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ด่ำนตรวจพชืเบตง 9500 ยะลำ 1
2096 0700900036 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ด่ำนตรวจพชืเรือสุไหง-โกลก 9600 นรำธวิำส 1
2097 0700900041 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตร เขตที่ 1 5000 เชียงใหม่ 1
2098 0700900050 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
2099 0700900051 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรแพร่ 5400 แพร่ 1
2100 0700900054 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรน่ำน 5500 น่ำน 1
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2101 0700900055 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยพชืสวนเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
2102 0700900058 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
2103 0700900059 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตร เขตที่ 2 6500 พษิณุโลก 1
2104 0700900060 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรตำก 6300 ตำก 1
2105 0700900062 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
2106 0700900068 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยพชืสวนพจิิตร 6600 พจิิตร 1
2107 0700900069 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
2108 0700900071 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตร เขตที่ 3 4000 ขอนแก่น 1
2109 0700900072 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
2110 0700900074 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตร เขตที่ 3 ส่วนแยกพชืสวน (สลส.ขอนแก่น)4000 ขอนแก่น 1
2111 0700900079 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
2112 0700900081 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรเลย 4200 เลย 1
2113 0700900085 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์ควบคุมยำงหนองคำย 4300 หนองคำย 1
2114 0700900088 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรกำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
2115 0700900089 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรสกลนคร 4700 สกลนคร 1
2116 0700900092 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรนครพนม 4800 นครพนม 1
2117 0700900093 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
2118 0700900095 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตร เขตที่ 4 3400 อุบลรำชธำนี 1
2119 0700900097 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
2120 0700900099 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรบรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
2121 0700900102 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
2122 0700900104 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยพชืสวนศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
2123 0700900109 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
2124 0700900110 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
2125 0700900112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตร เขตที่ 5 1800 ชัยนำท 1
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2126 0700900114 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
2127 0700900117 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์ขยำยเมล็ดพนัธุพ์ชืลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
2128 0700900122 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยพชืไร่นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
2129 0700900123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
2130 0700900124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรกำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
2131 0700900125 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยพชืไร่สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
2132 0700900127 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
2133 0700900128 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตร เขตที่ 6 2200 จันทบรีุ 1
2134 0700900129 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยพชืไร่ระยอง 2100 ระยอง 1
2135 0700900133 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์ควบคุมยำงฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
2136 0700900135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
2137 0700900137 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตร เขตที่ 7 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2138 0700900138 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักงำนตลำดกลำงยำงพำรำนครศรีธรรมรำช (สถำนีทดลองยำงนครศรีธรรมรำช)8000 นครศรีธรรมรำช 1
2139 0700900139 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
2140 0700900140 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรกระบี่ 8100 กระบี่ 1
2141 0700900143 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรพงังำ 8200 พงังำ 1
2142 0700900144 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
2143 0700900147 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์ควบคุมยำงสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2144 0700900148 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรระนอง 8500 ระนอง 1
2145 0700900149 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยพชืสวนชุมพร 8600 ชุมพร 1
2146 0700900151 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตร เขตที่ 8 9000 สงขลำ 1
2147 0700900155 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยพชืสวนตรัง 9200 ตรัง 1
2148 0700900157 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรพทัลุง 9300 พทัลุง 1
2149 0700900159 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
2150 0700900162 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรยะลำ 9500 ยะลำ 1
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2151 0700900163 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรนรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
2152 0700900167 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรรือเสำะ 9600 นรำธวิำส 1
2153 0700900170 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรตรัง 9200 ตรัง 1
2154 0700900171 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยพชืไร่สงขลำ 9000 สงขลำ 1
2155 0700900172 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ด่ำนตรวจพชืทำ่อำกำศยำนหำดใหญ่ 9000 สงขลำ 1
2156 0700900178 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์พฒันำกำรเกษตรภสิูงห ์อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 3300 ศรีสะเกษ 1
2157 0700900179 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
2158 0700900180 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
2159 0700900181 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรนครปฐม 7300 นครปฐม 1
2160 0700900182 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
2161 0700900187 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรยโสธร 3500 ยโสธร 1
2162 0700900188 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
2163 0700900189 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรหนองคำย 4300 หนองคำย 1
2164 0700900190 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยพชืไร่ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
2165 0700900191 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยพชืไร่ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
2166 0700900255 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
2167 0700900256 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยพชืสวนยะลำ 9500 ยะลำ 1
2168 0700900257 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยพชืสวนเลย 4200 เลย 1
2169 0700900258 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยเกษตรที่สูงเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
2170 0700900259 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรที่สูงเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
2171 0700900270 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรโนนสูง 3000 นครรำชสีมำ 1
2172 0700900271 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยพชืไร่เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
2173 0700900272 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยพชืสวนสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
2174 0700900273 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยปำล์มน  ำมันกระบี่ 8100 กระบี่ 1
2175 0700900274 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำเมล็ดพนัธุพ์ชืพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
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2176 0700900275 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำเมล็ดพนัธุพ์ชืขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
2177 0700900276 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2178 0700900277 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรชุมพร 8600 ชุมพร 1
2179 0700900280 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิำกำรเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันำกำรเกษตรสตูล 9100 สตูล 1
2180 0701100041 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรเขตที่ 1 จังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
2181 0701100042 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนวศิวกรรมเกษตร จังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
2182 0701100043 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพชื จังหวดัชัยนำท1800 ชัยนำท 1
2183 0701100045 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรเขตที่ 2 จังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
2184 0701100047 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร จังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
2185 0701100048 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเยำวชนเกษตร จังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
2186 0701100049 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร จังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
2187 0701100050 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร  จังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
2188 0701100051 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพชื จังหวดัสุพรรณบรีุ7200 สุพรรณบรีุ 1
2189 0701100052 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ขยำยพนัธุพ์ชืที่ 9 จังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
2190 0701100053 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
2191 0701100054 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพชื จังหวดัชลบรีุ2000 ชลบรีุ 1
2192 0701100055 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ขยำยพนัธุพ์ชืที่ 1 จังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
2193 0701100056 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร จังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
2194 0701100057 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร จังหวดัระยอง 
 2100 ระยอง 1
2195 0701100058 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร  จังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
2196 0701100059 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรเขตที่ 4  จังหวดัขอนแก่น4000 ขอนแก่น 1
2197 0701100060 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพชื จังหวดัขอนแก่น4000 ขอนแก่น 1
2198 0701100061 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร จังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
2199 0701100063 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร จังหวดัเลย 4200 เลย 1
2200 0701100064 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร จังหวดัเลย(เกษตรที่สูง)4200 เลย 1
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2201 0701100065 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ขยำยพนัธุพ์ชืที่ 10 จังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
2202 0701100068 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ขยำยพนัธุพ์ชืที่ 3 จังหวดันครรำชสีม 3000 นครรำชสีมำ 1
2203 0701100069 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพชื จังหวดันครรำชสีมำ3000 นครรำชสีมำ 1
2204 0701100070 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ขยำยพนัธุพ์ชืที่ 7 จังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
2205 0701100072 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนวศิวกรรมเกษตร จังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
2206 0701100073 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร จังหวดัยโสธร  
 3500 ยโสธร 1
2207 0701100075 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ขยำยพนัธุพ์ชืที่ 5 จังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
2208 0701100077 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร  จังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
2209 0701100078 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรเขตที่ 5  จังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
2210 0701100079 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพชื จังหวดัสงขลำ9000 สงขลำ 1
2211 0701100080 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ขยำยพนัธุพ์ชืที่ 4 จังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
2212 0701100081 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร  จังหวดัยะลำ 
 9500 ยะลำ 1
2213 0701100082 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร  จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2214 0701100083 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพชื จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2215 0701100085 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนแมลงเศรษฐกิจ จังหวดัชุมพร8600 ชุมพร 1
2216 0701100086 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร  จังหวดักระบี่  
 8100 กระบี่ 1
2217 0701100087 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ขยำยพนัธุพ์ชืที่ 2 จังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
2218 0701100088 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรเขตที่ 6  จังหวดัเชียงใหม่5000 เชียงใหม่ 1
2219 0701100089 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร จังหวดัเชียงใหม
่5000 เชียงใหม่ 1
2220 0701100090 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนแมลงเศรษฐกิจ จังหวดัเชียงใหม่5000 เชียงใหม่ 1
2221 0701100091 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนรักขำพชื จังหวดัเชียงใหม่5000 เชียงใหม่ 1
2222 0701100092 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร  จังหวดัเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)5000 เชียงใหม่ 1
2223 0701100093 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร  จังหวดัเชียงรำย (เกษตรที่สูง)5700 เชียงรำย 1
2224 0701100094 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร  จังหวดัเชียงรำย  
5700 เชียงรำย 1
2225 0701100095 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร  จังหวดัล ำพนู (เกษตรที่สูง)5100 ล ำพนู 1
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2226 0701100096 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ขยำยพนัธุพ์ชืที่ 8 จังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
2227 0701100097 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร จังหวดัแม่ฮ่องสอน  (เกษตรที่สูง)5800 แม่ฮ่องสอน 1
2228 0701100100 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ขยำยพนัธุพ์ชืที่ 6 จังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
2229 0701100101 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพชื จังหวดัพษิณุโลก6500 พษิณุโลก 1
2230 0701100103 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร จังหวดัน่ำน    
 5500 น่ำน 1
2231 0701100105 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
2232 0701100106 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
2233 0701100107 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
2234 0701100108 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
2235 0701100109 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
2236 0701100110 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
2237 0701100111 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
2238 0701100112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
2239 0701100113 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
2240 0701100114 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
2241 0701100115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
2242 0701100116 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
2243 0701100117 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
2244 0701100118 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
2245 0701100119 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
2246 0701100120 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
2247 0701100121 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
2248 0701100122 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
2249 0701100125 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
2250 0701100126 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
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2251 0701100127 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
2252 0701100128 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
2253 0701100129 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
2254 0701100130 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
2255 0701100132 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
2256 0701100133 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
2257 0701100134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
2258 0701100136 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
2259 0701100137 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัเลย 4200 เลย 1
2260 0701100138 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
2261 0701100139 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
2262 0701100140 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
2263 0701100141 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
2264 0701100142 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
2265 0701100143 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
2266 0701100144 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
2267 0701100145 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
2268 0701100147 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
2269 0701100148 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
2270 0701100149 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
2271 0701100150 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
2272 0701100151 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
2273 0701100152 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
2274 0701100153 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
2275 0701100154 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
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2276 0701100156 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
2277 0701100157 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
2278 0701100158 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
2279 0701100159 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
2280 0701100161 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
2281 0701100162 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
2282 0701100163 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
2283 0701100164 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
2284 0701100165 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
2285 0701100166 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
2286 0701100167 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
2287 0701100168 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
2288 0701100169 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
2289 0701100170 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
2290 0701100171 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
2291 0701100172 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
2292 0701100173 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
2293 0701100176 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
2294 0701100177 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
2295 0701100179 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
2296 0701100180 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2297 0701100181 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
2298 0701100182 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
2299 0701100183 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
2300 0701100184 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
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2301 0701100185 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
2302 0701100186 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
2303 0701100187 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
2304 0701100188 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
2305 0701100190 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
2306 0701100197 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
2307 0701100203 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร จังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
2308 0701100204 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร จังหวดัก ำแพงเพชร6200 ก ำแพงเพชร 1
2309 0701100205 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร จังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
2310 0701200015 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 1 1300 ปทมุธำนี 1
2311 0701200017 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 13 1800 ชัยนำท 1
2312 0701200018 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 14 1800 ชัยนำท 1
2313 0701200019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 3 2000 ชลบรีุ 1
2314 0701200020 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 4 2600 นครนำยก 1
2315 0701200021 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 5 3000 นครรำชสีมำ 1
2316 0701200022 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 6 3000 นครรำชสีมำ 1
2317 0701200023 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 7 4000 ขอนแก่น 1
2318 0701200024 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 8 4000 ขอนแก่น 1
2319 0701200025 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 9 5000 เชียงใหม่ 1
2320 0701200026 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 10 5200 ล ำปำง 1
2321 0701200027 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 11 6500 พษิณุโลก 1
2322 0701200028 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 12 6500 พษิณุโลก 1
2323 0701200029 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 15 7600 เพชรบรีุ 1
2324 0701200030 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 16 7600 เพชรบรีุ 1
2325 0701200031 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 19 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
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2326 0701200032 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 20 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2327 0701200033 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 17 9000 สงขลำ 1
2328 0701200034 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 18 9000 สงขลำ 1
2329 0701200035 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
2330 0701200036 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
2331 0701200037 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
2332 0701200038 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
2333 0701200039 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
2334 0701200040 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
2335 0701200041 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
2336 0701200042 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
2337 0701200043 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
2338 0701200044 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
2339 0701200045 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
2340 0701200046 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
2341 0701200047 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
2342 0701200048 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
2343 0701200049 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
2344 0701200050 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
2345 0701200051 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
2346 0701200052 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
2347 0701200053 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
2348 0701200054 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
2349 0701200055 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
2350 0701200056 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
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2351 0701200057 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
2352 0701200058 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
2353 0701200059 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
2354 0701200060 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
2355 0701200061 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
2356 0701200062 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
2357 0701200063 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัเลย 4200 เลย 1
2358 0701200064 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
2359 0701200065 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
2360 0701200066 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
2361 0701200067 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
2362 0701200068 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
2363 0701200069 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
2364 0701200070 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
2365 0701200071 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
2366 0701200072 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
2367 0701200073 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
2368 0701200074 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
2369 0701200075 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
2370 0701200076 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
2371 0701200077 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
2372 0701200078 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
2373 0701200079 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
2374 0701200080 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
2375 0701200081 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
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2376 0701200082 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
2377 0701200083 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัตำก 6300 ตำก 1
2378 0701200084 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
2379 0701200085 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
2380 0701200086 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
2381 0701200087 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
2382 0701200088 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
2383 0701200089 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
2384 0701200090 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
2385 0701200091 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
2386 0701200092 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
2387 0701200093 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
2388 0701200094 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
2389 0701200095 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
2390 0701200096 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
2391 0701200097 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
2392 0701200098 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
2393 0701200099 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
2394 0701200100 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2395 0701200101 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
2396 0701200102 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
2397 0701200103 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
2398 0701200104 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
2399 0701200105 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
2400 0701200106 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
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2401 0701200107 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
2402 0701200108 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
2403 0701200109 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
2404 0701200110 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 2 1300 ปทมุธำนี 1
2405 0701200115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
2406 0701300012 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
2407 0701300013 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
2408 0701300014 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
2409 0701300015 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
2410 0701300016 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
2411 0701300017 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
2412 0701300018 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
2413 0701300019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
2414 0701300020 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
2415 0701300021 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
2416 0701300022 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
2417 0701300023 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
2418 0701300024 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
2419 0701300025 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
2420 0701300026 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
2421 0701300027 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
2422 0701300028 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
2423 0701300029 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
2424 0701300030 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
2425 0701300031 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
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2426 0701300032 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
2427 0701300033 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
2428 0701300034 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
2429 0701300035 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
2430 0701300036 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัเลย 4200 เลย 1
2431 0701300037 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
2432 0701300038 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
2433 0701300039 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
2434 0701300040 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
2435 0701300041 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
2436 0701300042 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
2437 0701300043 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
2438 0701300044 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
2439 0701300045 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
2440 0701300046 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
2441 0701300047 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
2442 0701300048 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
2443 0701300049 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
2444 0701300050 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
2445 0701300051 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
2446 0701300052 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
2447 0701300053 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
2448 0701300054 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
2449 0701300055 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
2450 0701300056 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
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2451 0701300057 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
2452 0701300058 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
2453 0701300059 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
2454 0701300060 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
2455 0701300061 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
2456 0701300062 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
2457 0701300063 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
2458 0701300064 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
2459 0701300065 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
2460 0701300066 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
2461 0701300067 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
2462 0701300068 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
2463 0701300069 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
2464 0701300070 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
2465 0701300071 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2466 0701300072 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
2467 0701300073 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
2468 0701300074 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
2469 0701300075 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
2470 0701300076 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
2471 0701300077 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
2472 0701300078 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
2473 0701300079 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
2474 0701300080 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
2475 0701300093 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
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2476 0701300095 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
2477 0701300097 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
2478 0701500010 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1 5000 เชียงใหม่ 1
2479 0701500011 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 2 6500 พษิณุโลก 1
2480 0701500012 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 3 4100 อุดรธำนี 1
2481 0701500013 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 4 4000 ขอนแก่น 1
2482 0701500014 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 5 3000 นครรำชสีมำ 1
2483 0701500015 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 2000 ชลบรีุ 1
2484 0701500016 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 7 1800 ชัยนำท 1
2485 0701500017 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 8 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2486 0701500018 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 9 9000 สงขลำ 1
2487 0701500029 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 10 7000 รำชบรีุ 1
2488 0701500032 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 11 3400 อุบลรำชธำนี 1
2489 0701500034 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 12 6000 นครสวรรค์ 1
2490 0701800007 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
2491 0701800008 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
2492 0701800009 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
2493 0701800010 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
2494 0701800011 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
2495 0701800012 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวพทัลุง 9300 พทัลุง 1
2496 0701800013 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
2497 0701800014 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวพะเยำ 5600 พะเยำ 1
2498 0701800015 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
2499 0701800016 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
2500 0701800017 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
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2501 0701800018 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
2502 0701800019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวกำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
2503 0701800020 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวแพร่ 5400 แพร่ 1
2504 0701800021 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวนครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
2505 0701800022 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
2506 0701800023 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
2507 0701800024 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวสกลนคร 4700 สกลนคร 1
2508 0701800025 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
2509 0701800026 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
2510 0701800027 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
2511 0701800028 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2512 0701800029 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
2513 0701800030 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
2514 0701800031 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
2515 0701800032 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวพทัลุง 9300 พทัลุง 1
2516 0701800033 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวแพร่ 5400 แพร่ 1
2517 0701800034 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว สถำบนัวทิยำศำสตร์ข้ำวแหง่ชำติ 7200 สุพรรณบรีุ 1
2518 0701800035 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
2519 0701800036 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
2520 0701800037 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
2521 0701800038 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวสกลนคร 4700 สกลนคร 1
2522 0701800039 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
2523 0701800040 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวคลองหลวง 1300 ปทมุธำนี 1
2524 0701800041 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
2525 0701800042 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
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2526 0701800043 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
2527 0701800044 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
2528 0701800045 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
2529 0701800046 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
2530 0701800047 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวสะเมิง 5000 เชียงใหม่ 1
2531 0701800048 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
2532 0701800049 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
2533 0701800050 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
2534 0701800051 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวกระบี่ 8100 กระบี่ 1
2535 0701800052 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
2536 0701800053 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
2537 0701800054 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวชุมแพ 4000 ขอนแก่น 1
2538 0701800055 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวหนองคำย 4300 หนองคำย 1
2539 0701800056 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
2540 0701800063 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์วจิัยข้ำวร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
2541 0701800064 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวนครนำยก 2600 นครนำยก 1
2542 0701800065 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
2543 0701800066 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวบงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
2544 0701800067 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวบรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
2545 0701800068 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
2546 0701800069 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกำรข้ำว ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้ำวพจิิตร 6600 พจิิตร 1
2547 0702000007 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (นครรำชสีมำ)3000 นครรำชสีมำ 1
2548 0702000008 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (อุดรธำนี)4100 อุดรธำนี 1
2549 0702000009 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (แพร่)5400 แพร่ 1
2550 0702000010 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (ชุมพร)8600 ชุมพร 1
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2551 0702000011 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (กำญจนบรีุ)7100 กำญจนบรีุ 1
2552 0702000012 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ส ำนักงำนหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ เขต 4  จังหวดันครรำชสีมำ3000 นครรำชสีมำ 1
2553 0702000013 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ส ำนักงำนหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ เขต 2  จังหวดัอุดรธำนี4100 อุดรธำนี 1
2554 0702000014 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (ชัยภมูิ)3600 ชัยภมูิ 1
2555 0702000015 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ส ำนักงำนหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ เขต 3  จังหวดัขอนแก่น4000 ขอนแก่น 1
2556 0702000016 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ส ำนักงำนหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ เขต 5  จังหวดัชุมพร8600 ชุมพร 1
2557 0702000017 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (สระบรีุ)1900 สระบรีุ 1
2558 0702000018 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (น่ำน)5500 น่ำน 1
2559 0702000019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (ขอนแก่น)4000 ขอนแก่น 1
2560 0702000020 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (ร้อยเอ็ด)4500 ร้อยเอ็ด 1
2561 0702000021 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (นรำธวิำส)9600 นรำธวิำส 1
2562 0702000022 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (ตำก)6300 ตำก 1
2563 0702000023 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (เชียงใหม)่5000 เชียงใหม่ 1
2564 0702000024 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (อุบลรำชธำน)ี3400 อุบลรำชธำนี 1
2565 0702000025 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (สุรินทร์)3200 สุรินทร์ 1
2566 0702000026 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (ศรีสะเกษ)3300 ศรีสะเกษ 1
2567 0702000027 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (บรีุรัมย์)3100 บรีุรัมย์ 1
2568 0702000028 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (หนองคำย)4300 หนองคำย 1
2569 0702000029 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (สกลนคร)4700 สกลนคร 1
2570 0702000030 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (เลย)4200 เลย 1
2571 0702000031 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ (มุกดำหำร)4900 มุกดำหำร 1
2572 0702000032 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ส ำนักงำนหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ เขต 1  จังหวดัแพร่5400 แพร่ 1
2573 0800300010 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ศูนย์ฝึกพำณิชยนำวี 1100 สมุทรปรำกำร 1
2574 0800300013 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ศูนย์พฒันำและบ ำรุงรักษำทำงน  ำที่ 1 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
2575 0800300014 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ศูนย์พฒันำและบ ำรุงรักษำทำงน  ำที่ 2 6000 นครสวรรค์ 1
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2576 0800300015 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ศูนย์พฒันำและบ ำรุงรักษำทำงน  ำที่ 3 9200 ตรัง 1
2577 0800300016 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ศูนย์พฒันำและบ ำรุงรักษำทำงน  ำที่ 4 9000 สงขลำ 1
2578 0800300017 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ศูนย์พฒันำและบ ำรุงรักษำทำงน  ำที่ 5 2200 จันทบรีุ 1
2579 0800300018 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ศูนย์พฒันำและบ ำรุงรักษำทำงน  ำที่ 6 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2580 0800300021 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 1 5000 เชียงใหม่ 1
2581 0800300022 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 1 สำขำเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
2582 0800300023 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 1 สำขำนครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
2583 0800300024 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 1 สำขำเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
2584 0800300025 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 1 สำขำพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
2585 0800300026 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 1 สำขำแพร่ 5400 แพร่ 1
2586 0800300027 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 2 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
2587 0800300028 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 2 สำขำอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
2588 0800300029 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 2 สำขำสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
2589 0800300030 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 2 สำขำลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
2590 0800300031 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 2 สำขำนนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
2591 0800300032 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 3 7500 สมุทรสงครำม 1
2592 0800300033 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 3 สำขำสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
2593 0800300034 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 3 สำขำประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
2594 0800300035 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 3 สำขำกำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
2595 0800300036 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 3 สำขำสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
2596 0800300037 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 3 สำขำเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
2597 0800300038 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 3 สำขำนครปฐม 7300 นครปฐม 1
2598 0800300039 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 4 9000 สงขลำ 1
2599 0800300040 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 4 สำขำสงขลำ 9000 สงขลำ 1
2600 0800300041 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 4 สำขำปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
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2601 0800300042 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 4 สำขำสุรำษฎร์ 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2602 0800300043 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 4 สำขำเกำะพะงัน 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2603 0800300044 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 4 สำขำชุมพร 8600 ชุมพร 1
2604 0800300045 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 4 สำขำนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
2605 0800300046 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 4 สำขำนรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
2606 0800300047 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 5 8300 ภเูก็ต 1
2607 0800300048 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 5 สำขำภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
2608 0800300049 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 5 สำขำตรัง 9200 ตรัง 1
2609 0800300050 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 5 สำขำกระบี่ 8100 กระบี่ 1
2610 0800300051 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 5 สำขำระนอง 8500 ระนอง 1
2611 0800300052 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 5 สำขำพงังำ 8200 พงังำ 1
2612 0800300053 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 5 สำขำสตูล 9100 สตูล 1
2613 0800300055 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 6 สำขำชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
2614 0800300056 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 6 สำขำฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
2615 0800300057 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 6 สำขำระยอง 2100 ระยอง 1
2616 0800300058 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 6 สำขำจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
2617 0800300059 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 6 สำขำตรำด 2300 ตรำด 1
2618 0800300060 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 6 สำขำสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
2619 0800300061 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 7 4300 หนองคำย 1
2620 0800300062 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 7 สำขำหนองคำย 4300 หนองคำย 1
2621 0800300063 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
2622 0800300064 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 7 สำขำนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
2623 0800300065 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 7 สำขำนครพนม 4800 นครพนม 1
2624 0800300066 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 7 สำขำขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
2625 0800300067 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ศูนย์พฒันำและบ ำรุงรักษำทำงน  ำที่ 7 5000 เชียงใหม่ 1
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2626 0800300068 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ศูนย์พฒันำและบ ำรุงรักษำทำงน  ำที่ 8 4000 ขอนแก่น 1
2627 0800300069 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 6 สำขำพทัยำ 2000 ชลบรีุ 1
2628 0800300070 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูิภำคที่ 4 สำขำเกำะสมุย 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2629 0800300074 กระทรวงคมนำคม กรมเจ้ำทำ่ ส ำนักงำนควบคุมกำรจรำจรและควำมปลอดภยัทำงทะเล 2000 ชลบรีุ 1
2630 0800400013 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
2631 0800400014 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
2632 0800400015 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
2633 0800400016 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
2634 0800400017 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
2635 0800400018 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
2636 0800400019 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
2637 0800400020 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
2638 0800400021 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
2639 0800400022 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
2640 0800400023 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
2641 0800400024 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
2642 0800400025 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
2643 0800400026 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
2644 0800400027 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
2645 0800400028 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
2646 0800400029 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
2647 0800400030 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
2648 0800400031 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
2649 0800400032 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
2650 0800400033 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
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2651 0800400034 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
2652 0800400035 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
2653 0800400036 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
2654 0800400037 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัประจวบฯ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
2655 0800400038 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
2656 0800400039 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
2657 0800400040 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
2658 0800400041 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
2659 0800400042 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
2660 0800400043 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
2661 0800400044 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
2662 0800400045 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
2663 0800400046 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
2664 0800400047 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
2665 0800400048 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัเลย 4200 เลย 1
2666 0800400049 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
2667 0800400050 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
2668 0800400051 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
2669 0800400052 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
2670 0800400053 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
2671 0800400054 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
2672 0800400055 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
2673 0800400056 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
2674 0800400057 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
2675 0800400058 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
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2676 0800400059 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
2677 0800400060 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
2678 0800400061 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
2679 0800400062 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
2680 0800400063 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
2681 0800400064 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
2682 0800400065 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
2683 0800400066 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
2684 0800400067 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
2685 0800400068 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
2686 0800400069 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
2687 0800400070 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
2688 0800400071 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
2689 0800400072 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
2690 0800400073 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
2691 0800400074 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2692 0800400075 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
2693 0800400076 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
2694 0800400077 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
2695 0800400078 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดันครศรีฯ 8000 นครศรีธรรมรำช 1
2696 0800400079 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
2697 0800400080 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
2698 0800400081 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
2699 0800400082 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
2700 0800400083 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
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2701 0800400084 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
2702 0800400085 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
2703 0800400086 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
2704 0800400087 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
2705 0800400099 กระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
2706 0800600016 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ศูนย์สร้ำงและบรูณะสะพำนที่ 1 6600 พจิิตร 1
2707 0800600017 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ศูนย์สร้ำงและบรูณะสะพำนที่ 2 4000 ขอนแก่น 1
2708 0800600018 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ศูนย์สร้ำงและบรูณะสะพำนที่ 3 1300 ปทมุธำนี 1
2709 0800600019 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ศูนย์สร้ำงและบรูณะสะพำนที่ 4 8000 นครศรีธรรมรำช 1
2710 0800600024 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 4 6300 ตำก 1
2711 0800600025 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ศูนย์ฯล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
2712 0800600026 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ศูนย์ฯหล่มสัก 6700 เพชรบรูณ์ 1
2713 0800600028 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ศูนย์ฯขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
2714 0800600029 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 8 4400 มหำสำรคำม 1
2715 0800600031 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ศูนย์ฯกำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
2716 0800600033 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ศูนย์ฯสงขลำ 9000 สงขลำ 1
2717 0800600034 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 1 5000 เชียงใหม่ 1
2718 0800600035 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่ 1 5000 เชียงใหม่ 1
2719 0800600036 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่ 2 5000 เชียงใหม่ 1
2720 0800600037 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่ 3 5000 เชียงใหม่ 1
2721 0800600038 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
2722 0800600039 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงล ำปำงที่ 1 5200 ล ำปำง 1
2723 0800600040 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
2724 0800600041 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงล ำปำงที่ 2 5200 ล ำปำง 1
2725 0800600042 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 2 5400 แพร่ 1

หนา้ที ่109 จาก 281



สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

2726 0800600043 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงแพร่ 5400 แพร่ 1
2727 0800600044 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงน่ำนที่ 1 5500 น่ำน 1
2728 0800600045 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงน่ำนที่ 2 5500 น่ำน 1
2729 0800600046 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงพะเยำ 5600 พะเยำ 1
2730 0800600048 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงเชียงรำยที่ 1 5700 เชียงรำย 1
2731 0800600049 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 3 4700 สกลนคร 1
2732 0800600050 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสกลนครที่ 1 4700 สกลนคร 1
2733 0800600051 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสกลนครที่ 2 (สวำ่งแดนดิน) 4700 สกลนคร 1
2734 0800600052 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงนครพนม 4800 นครพนม 1
2735 0800600053 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงหนองคำย 4300 หนองคำย 1
2736 0800600055 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงกำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
2737 0800600056 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 5 6500 พษิณุโลก 1
2738 0800600057 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงพษิณุโลกที่ 1 6500 พษิณุโลก 1
2739 0800600058 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
2740 0800600059 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงตำกที่ 1 6300 ตำก 1
2741 0800600060 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงตำกที่ 2 (แม่สอด) 6300 ตำก 1
2742 0800600061 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงพจิิตร 6600 พจิิตร 1
2743 0800600062 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
2744 0800600063 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงพษิณุโลกที่ 2 (วงัทอง) 6500 พษิณุโลก 1
2745 0800600064 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 7 4000 ขอนแก่น 1
2746 0800600065 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงขอนแก่นที่ 1 4000 ขอนแก่น 1
2747 0800600066 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) 4000 ขอนแก่น 1
2748 0800600067 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงขอนแก่นที่ 3 (บำ้นไผ่) 4000 ขอนแก่น 1
2749 0800600068 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงอุดรธำนีที่ 1 4100 อุดรธำนี 1
2750 0800600069 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
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2751 0800600070 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
2752 0800600071 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงอุดรธำนีที่ 2 (หนองหำน) 4100 อุดรธำนี 1
2753 0800600072 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
2754 0800600073 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 6 6700 เพชรบรูณ์ 1
2755 0800600074 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงเพชรบรูณ์ที่ 1 6700 เพชรบรูณ์ 1
2756 0800600075 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงเลยที่ 1 4200 เลย 1
2757 0800600076 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงเลยที่ 2 (ด่ำนซ้ำย) 4200 เลย 1
2758 0800600077 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 5300 อุตรดิตถ์ 1
2759 0800600078 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 5300 อุตรดิตถ์ 1
2760 0800600079 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 9 3400 อุบลรำชธำนี 1
2761 0800600080 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 1 3400 อุบลรำชธำนี 1
2762 0800600081 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 2 3400 อุบลรำชธำนี 1
2763 0800600082 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงศรีสะเกษที่ 1 3300 ศรีสะเกษ 1
2764 0800600083 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
2765 0800600084 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงยโสธร 3500 ยโสธร 1
2766 0800600085 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
2767 0800600086 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
2768 0800600087 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 10 3000 นครรำชสีมำ 1
2769 0800600088 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงนครรำชสีมำที่ 1 3000 นครรำชสีมำ 1
2770 0800600089 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงนครรำชสีมำที่ 2 3000 นครรำชสีมำ 1
2771 0800600090 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงบรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
2772 0800600091 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
2773 0800600092 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
2774 0800600093 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสระแก้ว (วฒันำนคร) 2700 สระแก้ว 1
2775 0800600094 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 11 1600 ลพบรีุ 1
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2776 0800600095 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงลพบรีุที่ 1 1600 ลพบรีุ 1
2777 0800600096 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงลพบรีุที่ 2 (ล ำนำรำยณ์) 1600 ลพบรีุ 1
2778 0800600097 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงนครสวรรค์ที่ 1 6000 นครสวรรค์ 1
2779 0800600098 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตำกฟำ้) 6000 นครสวรรค์ 1
2780 0800600099 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงเพชรบรูณ์ที่ 2 (บงึสำมพนั) 6700 เพชรบรูณ์ 1
2781 0800600100 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
2782 0800600101 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
2783 0800600102 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 12 7200 สุพรรณบรีุ 1
2784 0800600103 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสุพรรณบรีุที่ 1 7200 สุพรรณบรีุ 1
2785 0800600104 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสุพรรณบรีุที่ 2 (อู่ทอง) 7200 สุพรรณบรีุ 1
2786 0800600105 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงกำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
2787 0800600106 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
2788 0800600107 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
2789 0800600108 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
2790 0800600109 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 13 1200 นนทบรีุ 1
2791 0800600110 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงกรุงเทพ 1200 นนทบรีุ 1
2792 0800600111 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
2793 0800600112 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
2794 0800600113 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
2795 0800600114 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
2796 0800600115 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงนนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
2797 0800600116 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 14 2000 ชลบรีุ 1
2798 0800600117 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
2799 0800600118 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงชลบรีุที่ 1 2000 ชลบรีุ 1
2800 0800600119 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
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2801 0800600120 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงตรำด 2300 ตรำด 1
2802 0800600121 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงระยอง 2100 ระยอง 1
2803 0800600122 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงชลบรีุที่ 2 2000 ชลบรีุ 1
2804 0800600124 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
2805 0800600125 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงนครปฐม 7300 นครปฐม 1
2806 0800600126 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงชุมพร 8600 ชุมพร 1
2807 0800600127 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงระนอง 8500 ระนอง 1
2808 0800600128 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
2809 0800600129 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
2810 0800600130 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
2811 0800600131 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 16 8000 นครศรีธรรมรำช 1
2812 0800600132 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงนครศรีธรรมรำชที่ 1 8000 นครศรีธรรมรำช 1
2813 0800600133 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงนครศรีธรรมรำชที่ 2 (ทุ่งสง) 8000 นครศรีธรรมรำช 1
2814 0800600134 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงกระบี่ 8100 กระบี่ 1
2815 0800600135 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
2816 0800600136 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสุรำษฎร์ธำนี 1 (พนุพนิ) 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2817 0800600137 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงตรัง 9200 ตรัง 1
2818 0800600138 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงพงังำ 8200 พงังำ 1
2819 0800600139 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสุรำษฎร์ธำนีที่ 2 (กำญจนดิษฐ์) 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2820 0800600140 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสุรำษฎร์ธำนีที่ 3 (เวยีงสระ) 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2821 0800600141 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 18 9000 สงขลำ 1
2822 0800600142 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสงขลำที่ 1 9000 สงขลำ 1
2823 0800600143 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงพทัลุง 9300 พทัลุง 1
2824 0800600144 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงยะลำ 9500 ยะลำ 1
2825 0800600145 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
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2826 0800600146 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวนรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
2827 0800600147 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสตูล 9100 สตูล 1
2828 0800600148 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงสงขลำที่ 2 (นำหม่อม) 9000 สงขลำ 1
2829 0800600154 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ศูนย์พฒันำทรัพยำกรบคุคลงำนทำง 2000 ชลบรีุ 1
2830 0800600156 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงนครนำยก 2600 นครนำยก 1
2831 0800600157 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงศรีสะเกษที่ 2 3300 ศรีสะเกษ 1
2832 0800600158 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงนครรำชสีมำที่ 3 3000 นครรำชสีมำ 1
2833 0800600163 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงเชียงรำยที่ 2 5700 เชียงรำย 1
2834 0800600164 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงธนบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
2835 0800600166 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงพเิศษระหวำ่งเมือง 1000 ส่วนกลำง 1
2836 0800600168 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง แขวงทำงหลวงบงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
2837 0800600169 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 15 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
2838 0800600170 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 17 8100 กระบี่ 1
2839 0800700006 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 1 (ปทมุธำนี) 1300 ปทมุธำนี 1
2840 0800700007 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
2841 0800700008 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
2842 0800700009 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
2843 0800700010 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
2844 0800700011 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทนนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
2845 0800700012 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 2 (สระบรีุ) 1900 สระบรีุ 1
2846 0800700013 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
2847 0800700014 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
2848 0800700015 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทนครนำยก 2600 นครนำยก 1
2849 0800700016 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
2850 0800700017 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
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2851 0800700018 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
2852 0800700019 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 3 (ชลบรีุ) 2000 ชลบรีุ 1
2853 0800700020 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
2854 0800700021 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
2855 0800700022 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทตรำด 2300 ตรำด 1
2856 0800700023 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทระยอง 2100 ระยอง 1
2857 0800700024 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
2858 0800700025 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
2859 0800700026 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
2860 0800700027 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบรีุ) 7600 เพชรบรีุ 1
2861 0800700028 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
2862 0800700029 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
2863 0800700030 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
2864 0800700031 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
2865 0800700032 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทนครปฐม 7300 นครปฐม 1
2866 0800700033 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทกำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
2867 0800700034 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
2868 0800700035 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 5 (นครรำชสีมำ) 3000 นครรำชสีมำ 1
2869 0800700036 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
2870 0800700037 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
2871 0800700038 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
2872 0800700039 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
2873 0800700040 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
2874 0800700041 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทบรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
2875 0800700042 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) 4000 ขอนแก่น 1

หนา้ที ่115 จาก 281



สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

2876 0800700043 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
2877 0800700044 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทสกลนคร 4700 สกลนคร 1
2878 0800700045 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
2879 0800700046 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
2880 0800700047 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทเลย 4200 เลย 1
2881 0800700048 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทหนองคำย 4300 หนองคำย 1
2882 0800700049 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 7 (อุบลรำชธำน)ี 3400 อุบลรำชธำนี 1
2883 0800700050 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
2884 0800700051 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
2885 0800700052 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทยโสธร 3500 ยโสธร 1
2886 0800700053 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
2887 0800700054 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
2888 0800700055 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทนครพนม 4800 นครพนม 1
2889 0800700056 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทกำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
2890 0800700057 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) 6000 นครสวรรค์ 1
2891 0800700058 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทนครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
2892 0800700059 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
2893 0800700060 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทตำก 6300 ตำก 1
2894 0800700061 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
2895 0800700062 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
2896 0800700063 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ)์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
2897 0800700064 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
2898 0800700065 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทพจิิตร 6600 พจิิตร 1
2899 0800700066 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
2900 0800700067 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
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2901 0800700068 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทแพร่ 5400 แพร่ 1
2902 0800700069 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทน่ำน 5500 น่ำน 1
2903 0800700071 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
2904 0800700072 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
2905 0800700073 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
2906 0800700074 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
2907 0800700075 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทพะเยำ 5600 พะเยำ 1
2908 0800700076 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
2909 0800700077 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 11 (สุรำษฎร์ธำน)ี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2910 0800700078 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2911 0800700079 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทชุมพร 8600 ชุมพร 1
2912 0800700080 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทระนอง 8500 ระนอง 1
2913 0800700081 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทกระบี่ 8100 กระบี่ 1
2914 0800700082 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
2915 0800700083 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทพงังำ 8200 พงังำ 1
2916 0800700084 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
2917 0800700085 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 12 (สงขลำ) 9000 สงขลำ 1
2918 0800700086 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทสงขลำ 9000 สงขลำ 1
2919 0800700087 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทตรัง 9200 ตรัง 1
2920 0800700088 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทสตูล 9100 สตูล 1
2921 0800700089 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
2922 0800700090 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทพทัลุง 9300 พทัลุง 1
2923 0800700091 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทยะลำ 9500 ยะลำ 1
2924 0800700092 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทนรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
2925 0800700104 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรำ) 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
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2926 0800700105 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบรีุ) 7200 สุพรรณบรีุ 1
2927 0800700106 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธำนี) 4100 อุดรธำนี 1
2928 0800700107 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 16 (กำฬสินธุ)์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
2929 0800700108 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 17 (เชียงรำย) 5700 เชียงรำย 1
2930 0800700109 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) 8100 กระบี่ 1
2931 0800700110 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม)่ 5000 เชียงใหม่ 1
2932 0800700114 กระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบทบงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
2933 0800900010 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
2934 0800900011 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนบรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
2935 0800900012 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
2936 0800900013 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
2937 0800900014 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
2938 0800900015 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
2939 0800900016 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนนครพนม 4800 นครพนม 1
2940 0800900017 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนสกลนคร 4700 สกลนคร 1
2941 0800900018 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนเลย 4200 เลย 1
2942 0800900019 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
2943 0800900020 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
2944 0800900021 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนแพร่ 5400 แพร่ 1
2945 0800900022 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนน่ำนนคร 5500 น่ำน 1
2946 0800900023 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
2947 0800900024 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนตำก 6300 ตำก 1
2948 0800900025 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
2949 0800900026 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนแม่สอด 6300 ตำก 1
2950 0800900027 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนหวัหนิ 7600 เพชรบรีุ 1
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2951 0800900028 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนกระบี่ 8100 กระบี่ 1
2952 0800900029 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
2953 0800900030 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2954 0800900031 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนชุมพร 8600 ชุมพร 1
2955 0800900032 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนระนอง 8500 ระนอง 1
2956 0800900033 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนตรัง 9200 ตรัง 1
2957 0800900034 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนนรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
2958 0800900035 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
2959 0800900043 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนปำย 5800 แม่ฮ่องสอน 1
2960 0800900045 กระทรวงคมนำคม กรมทำ่อำกำศยำน ทำ่อำกำศยำนเบตง 9500 ยะลำ 1
2961 0900200012 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  1 5000 เชียงใหม่ 1
2962 0900200013 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  2 5200 ล ำปำง 1
2963 0900200014 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  3 6500 พษิณุโลก 1
2964 0900200015 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  4 6000 นครสวรรค์ 1
2965 0900200016 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  5 7300 นครปฐม 1
2966 0900200017 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  6 1200 นนทบรีุ 1
2967 0900200018 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  7 1900 สระบรีุ 1
2968 0900200019 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  8 7000 รำชบรีุ 1
2969 0900200020 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  9 4100 อุดรธำนี 1
2970 0900200021 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  10 4000 ขอนแก่น 1
2971 0900200022 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  11 3000 นครรำชสีมำ 1
2972 0900200023 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  12 3400 อุบลรำชธำนี 1
2973 0900200024 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  13 2000 ชลบรีุ 1
2974 0900200025 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  14 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
2975 0900200026 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  15 8300 ภเูก็ต 1
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2976 0900200027 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  16 9000 สงขลำ 1
2977 0900200028 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัสมุทรปรำกำร1100 สมุทรปรำกำร 1
2978 0900200029 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดันนทบรีุ1200 นนทบรีุ 1
2979 0900200030 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัปทมุธำนี1300 ปทมุธำนี 1
2980 0900200031 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
2981 0900200032 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัอ่ำงทอง1500 อ่ำงทอง 1
2982 0900200033 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
2983 0900200034 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัสิงหบ์รีุ1700 สิงหบ์รีุ 1
2984 0900200035 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัชัยนำท1800 ชัยนำท 1
2985 0900200036 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัสระบรีุ1900 สระบรีุ 1
2986 0900200037 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
2987 0900200038 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัระยอง2100 ระยอง 1
2988 0900200039 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัจันทบรีุ2200 จันทบรีุ 1
2989 0900200040 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
2990 0900200041 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัฉะเชิงเทรำ2400 ฉะเชิงเทรำ 1
2991 0900200042 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัปรำจีนบรีุ2500 ปรำจีนบรีุ 1
2992 0900200043 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดันครนำยก2600 นครนำยก 1
2993 0900200044 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัสระแก้ว2700 สระแก้ว 1
2994 0900200045 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดันครรำชสีมำ3000 นครรำชสีมำ 1
2995 0900200046 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดับรีุรัมย3์100 บรีุรัมย์ 1
2996 0900200047 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัสุรินทร์3200 สุรินทร์ 1
2997 0900200048 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัศรีสะเกษ3300 ศรีสะเกษ 1
2998 0900200049 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัอุบลรำชธำนี3400 อุบลรำชธำนี 1
2999 0900200050 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
3000 0900200051 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
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3001 0900200052 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัอ ำนำจเจริญ3700 อ ำนำจเจริญ 1
3002 0900200053 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัหนองบวัล ำภู3900 หนองบวัล ำภู 1
3003 0900200054 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัขอนแก่น4000 ขอนแก่น 1
3004 0900200055 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัอุดรธำนี4100 อุดรธำนี 1
3005 0900200056 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัเลย 4200 เลย 1
3006 0900200057 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัหนองคำย4300 หนองคำย 1
3007 0900200058 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัมหำสำรคำม4400 มหำสำรคำม 1
3008 0900200059 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัร้อยเอ็ด4500 ร้อยเอ็ด 1
3009 0900200060 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดักำฬสินธุ์4600 กำฬสินธุ์ 1
3010 0900200061 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัสกลนคร4700 สกลนคร 1
3011 0900200062 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดันครพนม4800 นครพนม 1
3012 0900200063 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัมุกดำหำร4900 มุกดำหำร 1
3013 0900200064 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัเชียงใหม่5000 เชียงใหม่ 1
3014 0900200065 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
3015 0900200066 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัล ำปำง5200 ล ำปำง 1
3016 0900200067 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัอุตรดิตถ์5300 อุตรดิตถ์ 1
3017 0900200068 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
3018 0900200069 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
3019 0900200070 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัพะเยำ5600 พะเยำ 1
3020 0900200071 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัเชียงรำย5700 เชียงรำย 1
3021 0900200072 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัแม่ฮ่องสอน5800 แม่ฮ่องสอน 1
3022 0900200073 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดันครสวรรค์6000 นครสวรรค์ 1
3023 0900200074 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัอุทยัธำนี6100 อุทยัธำนี 1
3024 0900200075 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัก ำแพงเพชร6200 ก ำแพงเพชร 1
3025 0900200076 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
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3026 0900200077 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัสุโขทยั6400 สุโขทยั 1
3027 0900200078 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัพษิณุโลก6500 พษิณุโลก 1
3028 0900200079 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
3029 0900200080 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัเพชรบรูณ์6700 เพชรบรูณ์ 1
3030 0900200081 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัรำชบรีุ7000 รำชบรีุ 1
3031 0900200082 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดักำญจนบรีุ7100 กำญจนบรีุ 1
3032 0900200083 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัสุพรรณบรีุ7200 สุพรรณบรีุ 1
3033 0900200084 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดันครปฐม7300 นครปฐม 1
3034 0900200085 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัสมุทรสำคร7400 สมุทรสำคร 1
3035 0900200086 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัสมุทรสงครำม7500 สมุทรสงครำม 1
3036 0900200087 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัเพชรบรีุ7600 เพชรบรีุ 1
3037 0900200088 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัประจวบคีรีขันธ์7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
3038 0900200089 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดันครศรีธรรมรำช8000 นครศรีธรรมรำช 1
3039 0900200090 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
3040 0900200091 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
3041 0900200092 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
3042 0900200093 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
3043 0900200094 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัระนอง8500 ระนอง 1
3044 0900200095 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
3045 0900200096 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัสงขลำ9000 สงขลำ 1
3046 0900200097 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
3047 0900200098 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
3048 0900200099 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
3049 0900200100 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัปตัตำน9ี400 ปตัตำนี 1
3050 0900200101 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
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3051 0900200102 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดันรำธวิำส9600 นรำธวิำส 1
3052 0900200103 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวดับงึกำฬ3800 บงึกำฬ 1
3053 0900400008 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ศูนย์วจิัยและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอันดำมันตอนบน8300 ภเูก็ต 1
3054 0900400010 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ศูนย์วจิัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอ่ำวไทยตอนบนฝ่ังตะวนัออก2100 ระยอง 1
3055 0900400011 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ศูนย์วจิัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอ่ำวไทยตอนกลำง 8600 ชุมพร 1
3056 0900400012 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ศูนย์วจิัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอ่ำวไทยตอนล่ำง 9000 สงขลำ 1
3057 0900400014 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ส ำนักงำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังที่ 2 2000 ชลบรีุ 1
3058 0900400016 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ส ำนักงำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังที่ 7 9200 ตรัง 1
3059 0900400019 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ส ำนักงำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังที่ 10 กระบี่ 8100 กระบี่ 1
3060 0900400020 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ศูนย์วจิัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอ่ำว 7400 สมุทรสำคร 1
3061 0900400021 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ส ำนักงำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังที่ 4 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
3062 0900400036 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ส ำนักงำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังที่ 3 7600 เพชรบรีุ 1
3063 0900400041 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ส ำนักงำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังที่ 6 8200 พงังำ 1
3064 0900500014 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรธรณี ส ำนักงำนทรัพยำกรธรณี เขต 1 5200 ล ำปำง 1
3065 0900500015 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรธรณี ส ำนักงำนทรัพยำกรธรณี เขต 3 1300 ปทมุธำนี 1
3066 0900500016 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรธรณี ส ำนักงำนทรัพยำกรธรณี เขต 2 4000 ขอนแก่น 1
3067 0900500017 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรธรณี ส ำนักงำนทรัพยำกรธรณี เขต 4 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
3068 0900600014 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำ ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำ ภำค 1 5200 ล ำปำง 1
3069 0900600015 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำ ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำ ภำค 2 1900 สระบรีุ 1
3070 0900600016 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำ ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำ ภำค 3 4100 อุดรธำนี 1
3071 0900600017 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำ ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำ ภำค 4 4000 ขอนแก่น 1
3072 0900600018 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำ ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำ ภำค 5 3000 นครรำชสีมำ 1
3073 0900600019 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำ ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำ ภำค 6 2500 ปรำจีนบรีุ 1
3074 0900600020 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำ ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำ ภำค 7 7000 รำชบรีุ 1
3075 0900600021 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำ ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำ ภำค 8 9000 สงขลำ 1
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3076 0900600022 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำ ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำ ภำค 9 6500 พษิณุโลก 1
3077 0900600023 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำ ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำ ภำค 10 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
3078 0900600024 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำ ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำภำค 11 จังหวดัอุบลรำชธำน)ี 3400 อุบลรำชธำนี 1
3079 0900700014 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล ส ำนักทรัพยำกรน  ำบำดำล เขต 5(จ.นครรำชสีมำสีมำ) 3000 นครรำชสีมำ 1
3080 0900700015 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล ส ำนักทรัพยำกรน  ำบำดำล เขต 3 (จ.สระบรีุ) 1900 สระบรีุ 1
3081 0900700016 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล ส ำนักทรัพยำกรน  ำบำดำล เขต 4 (จ.ขอนแก่น) 4000 ขอนแก่น 1
3082 0900700017 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล ส ำนักทรัพยำกรน  ำบำดำล เขต 2(จ.สุพรรณบรีุ) 7200 สุพรรณบรีุ 1
3083 0900700018 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล ส ำนักทรัพยำกรน  ำบำดำล เขต 6 (จ.ตรัง) 9200 ตรัง 1
3084 0900700019 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล ส ำนักทรัพยำกรน  ำบำดำล เขต 1 (จ.ล ำปำง) 5200 ล ำปำง 1
3085 0900700020 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล ส ำนักทรัพยำกรน  ำบำดำล เขต 11(จ.อุบลรำชธำน)ี 3400 อุบลรำชธำนี 1
3086 0900700022 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล ส ำนักทรัพยำกรน  ำบำดำล เขต 10(จ.อุดรธำนี) 4100 อุดรธำนี 1
3087 0900700023 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล ส ำนักทรัพยำกรน  ำบำดำล เขต 8 (จ.รำชบรีุ) 7000 รำชบรีุ 1
3088 0900700024 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล ส ำนักทรัพยำกรน  ำบำดำล เขต 12(จ.สงขลำ) 9000 สงขลำ 1
3089 0900700025 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล ส ำนักทรัพยำกรน  ำบำดำล เขต 7(จ.ก ำแพงเพชร) 6200 ก ำแพงเพชร 1
3090 0900700026 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล ส ำนักทรัพยำกรน  ำบำดำล เขต 9 (จ.ระยอง) 2100 ระยอง 1
3091 0900900027 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 2 2000 ชลบรีุ 1
3092 0900900028 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 1 2500 ปรำจีนบรีุ 1
3093 0900900030 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 3 7000 รำชบรีุ 1
3094 0900900031 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 12 6000 นครสวรรค์ 1
3095 0900900032 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 7 3000 นครรำชสีมำ 1
3096 0900900033 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 9 3400 อุบลรำชธำนี 1
3097 0900900034 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 8 4000 ขอนแก่น 1
3098 0900900035 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 10 4100 อุดรธำนี 1
3099 0900900036 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 11 6500 พษิณุโลก 1
3100 0900900037 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 14 6300 ตำก 1
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3101 0900900038 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 13 5400 แพร่ 1
3102 0900900040 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 15 5700 เชียงรำย 1
3103 0900900041 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 16 5000 เชียงใหม่ 1
3104 0900900043 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 4 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
3105 0900900044 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 5 8000 นครศรีธรรมรำช 1
3106 0900900045 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 6 9000 สงขลำ 1
3107 0900900048 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่1 สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
3108 0900900049 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่3 เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
3109 0900900050 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 6 ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
3110 0900900051 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 13 ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
3111 0900900052 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตวป์ำ่ และพนัธุพ์ชืส ำนักบริหำรพื นที่อนุรักษท์ี่ 16  สำขำแม่สะเรียง 5800 แม่ฮ่องสอน 1
3112 0901200014 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักงำนปำ่ไม้จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
3113 0901200087 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ ที่ 1 (เชียงใหม)่ 5000 เชียงใหม่ 1
3114 0901200088 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ ที่ 2 (เชียงรำย) 5700 เชียงรำย 1
3115 0901200089 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ ที่ 3 (ล ำปำง) 5200 ล ำปำง 1
3116 0901200090 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ ที่ 4 (ตำก) 6300 ตำก 1
3117 0901200091 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ ที่ 4 สำขำนครสวรรค์) 6000 นครสวรรค์ 1
3118 0901200092 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ ที่ 6 (อุดรธำนี) 4100 อุดรธำนี 1
3119 0901200093 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ ที่ 6 สำขำนครพนม) 4800 นครพนม 1
3120 0901200096 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ ที่ 8 (นครรำชสีมำ) 3000 นครรำชสีมำ 1
3121 0901200097 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ ที่ 9 สำขำปรำจีนบรีุ) 2500 ปรำจีนบรีุ 1
3122 0901200098 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 5 (สระบรีุ) 1900 สระบรีุ 1
3123 0901200099 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ ที่ 9 (ชลบรีุ) 2000 ชลบรีุ 1
3124 0901200100 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ ที่ 10 (รำชบรีุ) 7000 รำชบรีุ 1
3125 0901200102 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 11 (สุรำษฎร์ธำน)ี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
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3126 0901200103 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 12 สำขำกระบี่ 8100 กระบี่ 1
3127 0901200104 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 13 (สงขลำ) 9000 สงขลำ 1
3128 0901200105 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 13 สำขำนรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
3129 0901200107 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 4000 ขอนแก่น 1
3130 0901200108 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
3131 0901200109 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมธำนี) 8000 นครศรีธรรมรำช 1
3132 0901200112 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 3 สำขำแพร่ 5400 แพร่ 1
3133 0901200113 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 4 สำขำพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
3134 0901200114 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่10สำขำเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
3135 0901200115 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมกรมปำ่ไม้ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
3136 1100400009 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
3137 1100400010 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ  นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
3138 1100400011 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ  สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
3139 1100400012 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ  ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
3140 1100400013 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ  ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
3141 1100400014 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ  กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
3142 1100400015 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
3143 1100400016 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ  สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
3144 1100400017 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ  ตรำด 2300 ตรำด 1
3145 1100400018 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ  ระยอง 2100 ระยอง 1
3146 1100400019 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ  ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
3147 1100400020 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ  ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
3148 1100400021 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ  พระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
3149 1100400022 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ  รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
3150 1100400023 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ  นครปฐม 7300 นครปฐม 1
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3151 1100400024 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ  ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
3152 1100400025 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ ศูนย์อุตุนิยมวทิยำภำคเหนือ 5000 เชียงใหม่ 1
3153 1100400027 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
3154 1100400028 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
3155 1100400029 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ พะเยำ 5600 พะเยำ 1
3156 1100400030 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
3157 1100400031 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
3158 1100400032 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ แพร่ 5400 แพร่ 1
3159 1100400033 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ น่ำน 5500 น่ำน 1
3160 1100400034 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
3161 1100400035 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ ตำก 6300 ตำก 1
3162 1100400036 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
3163 1100400037 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
3164 1100400038 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
3165 1100400039 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
3166 1100400040 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ พจิิตร 6600 พจิิตร 1
3167 1100400041 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ ศูนย์อุตุนิยมวทิยำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 3400 อุบลรำชธำนี 1
3168 1100400043 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ หนองคำย 4300 หนองคำย 1
3169 1100400044 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ เลย 4200 เลย 1
3170 1100400045 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
3171 1100400046 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ สกลนคร 4700 สกลนคร 1
3172 1100400047 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ นครพนม 4800 นครพนม 1
3173 1100400049 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
3174 1100400050 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
3175 1100400051 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
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3176 1100400052 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
3177 1100400053 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
3178 1100400054 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ ศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
3179 1100400055 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
3180 1100400056 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
3181 1100400057 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
3182 1100400058 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ ศูนย์อุตุนิยมวทิยำภำคใต้ฝ่ังตะวนัออก 9000 สงขลำ 1
3183 1100400060 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ  เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
3184 1100400061 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
3185 1100400062 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ ชุมพร 8600 ชุมพร 1
3186 1100400063 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ สุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
3187 1100400064 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
3188 1100400065 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
3189 1100400066 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
3190 1100400067 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ พทัลุง 9300 พทัลุง 1
3191 1100400068 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ ยะลำ 9500 ยะลำ 1
3192 1100400069 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ ศูนย์อุตุนิยมวทิยำภำคใต้ฝ่ังตะวนัตก 8300 ภเูก็ต 1
3193 1100400071 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ  ระนอง 8500 ระนอง 1
3194 1100400072 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ พงังำ 8200 พงังำ 1
3195 1100400073 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ กระบี่ 8100 กระบี่ 1
3196 1100400074 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ ตรัง 9200 ตรัง 1
3197 1100400075 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ สตูล 9100 สตูล 1
3198 1100400078 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำนครนำยก 2600 นครนำยก 1
3199 1100400079 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
3200 1100400081 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ ศูนย์อุตุนิยมวทิยำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 4000 ขอนแก่น 1
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3201 1100400082 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวทิยำ สถำนีอุตุนิยมวทิยำ สมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
3202 1100500010 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั สมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
3203 1100500011 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั นนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
3204 1100500012 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
3205 1100500013 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั พระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
3206 1100500014 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
3207 1100500015 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
3208 1100500016 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
3209 1100500017 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
3210 1100500018 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
3211 1100500019 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
3212 1100500020 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ระยอง 2100 ระยอง 1
3213 1100500021 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
3214 1100500022 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ตรำด 2300 ตรำด 1
3215 1100500023 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
3216 1100500024 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
3217 1100500025 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั นครนำยก 2600 นครนำยก 1
3218 1100500026 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
3219 1100500027 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
3220 1100500028 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
3221 1100500029 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
3222 1100500030 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
3223 1100500031 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
3224 1100500032 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ยโสธร 3500 ยโสธร 1
3225 1100500033 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
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3226 1100500034 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
3227 1100500035 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
3228 1100500036 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
3229 1100500037 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
3230 1100500038 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั เลย 4200 เลย 1
3231 1100500039 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั หนองคำย 4300 หนองคำย 1
3232 1100500040 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
3233 1100500041 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
3234 1100500042 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
3235 1100500043 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั สกลนคร 4700 สกลนคร 1
3236 1100500044 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั นครพนม 4800 นครพนม 1
3237 1100500045 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
3238 1100500046 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
3239 1100500047 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
3240 1100500048 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
3241 1100500049 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
3242 1100500050 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั แพร่ 5400 แพร่ 1
3243 1100500051 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั น่ำน 5500 น่ำน 1
3244 1100500052 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั พะเยำ 5600 พะเยำ 1
3245 1100500053 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
3246 1100500054 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
3247 1100500055 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
3248 1100500056 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
3249 1100500057 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
3250 1100500058 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ตำก 6300 ตำก 1
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3251 1100500059 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
3252 1100500060 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
3253 1100500061 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั พจิิตร 6600 พจิิตร 1
3254 1100500062 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
3255 1100500063 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
3256 1100500064 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
3257 1100500065 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
3258 1100500066 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั นครปฐม 7300 นครปฐม 1
3259 1100500067 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
3260 1100500068 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
3261 1100500069 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
3262 1100500070 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
3263 1100500071 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
3264 1100500072 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั กระบี่ 8100 กระบี่ 1
3265 1100500073 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั พงังำ 8200 พงังำ 1
3266 1100500074 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
3267 1100500075 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั สุรำษฏร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
3268 1100500076 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ระนอง 8500 ระนอง 1
3269 1100500077 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ชุมพร 8600 ชุมพร 1
3270 1100500078 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั สงขลำ 9000 สงขลำ 1
3271 1100500079 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั สตูล 9100 สตูล 1
3272 1100500080 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ตรัง 9200 ตรัง 1
3273 1100500081 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั พทัลุง 9300 พทัลุง 1
3274 1100500082 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
3275 1100500083 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ยะลำ 9500 ยะลำ 1
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3276 1100500084 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดั นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
3277 1100500086 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
3278 1200200039 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
3279 1200200040 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
3280 1200200041 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
3281 1200200042 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
3282 1200200044 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
3283 1200200045 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
3284 1200200046 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
3285 1200200047 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
3286 1200200048 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
3287 1200200049 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
3288 1200200051 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
3289 1200200052 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
3290 1200200053 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
3291 1200200054 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
3292 1200200055 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
3293 1200200056 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
3294 1200200057 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
3295 1200200059 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
3296 1200200060 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
3297 1200200061 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
3298 1200200062 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
3299 1200200063 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
3300 1200200064 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
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3301 1200200065 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
3302 1200200067 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
3303 1200200068 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
3304 1200200069 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
3305 1200200070 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัมหำสำรครำม 4400 มหำสำรคำม 1
3306 1200200071 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
3307 1200200072 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
3308 1200200074 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
3309 1200200075 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
3310 1200200076 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
3311 1200200077 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
3312 1200200078 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัเลย 4200 เลย 1
3313 1200200079 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
3314 1200200081 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
3315 1200200082 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
3316 1200200083 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
3317 1200200084 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
3318 1200200085 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
3319 1200200086 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
3320 1200200087 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
3321 1200200089 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
3322 1200200090 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
3323 1200200091 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
3324 1200200092 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
3325 1200200093 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
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3326 1200200095 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
3327 1200200096 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
3328 1200200097 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
3329 1200200098 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
3330 1200200099 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
3331 1200200100 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
3332 1200200102 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
3333 1200200103 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
3334 1200200104 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
3335 1200200105 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
3336 1200200106 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
3337 1200200107 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
3338 1200200109 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
3339 1200200110 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
3340 1200200111 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
3341 1200200112 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
3342 1200200113 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
3343 1200200114 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
3344 1200200115 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
3345 1200200117 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
3346 1200200118 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
3347 1200200119 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
3348 1200200120 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
3349 1200200121 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
3350 1200200122 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1

หนา้ที ่134 จาก 281



สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

3351 1200200123 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
3352 1200200124 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
3353 1200200125 กระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำนพลังงำนจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
3354 1300200017 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.กระบี่ 8100 กระบี่ 1
3355 1300200018 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
3356 1300200019 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
3357 1300200020 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
3358 1300200021 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
3359 1300200022 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
3360 1300200023 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
3361 1300200024 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
3362 1300200025 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
3363 1300200026 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
3364 1300200027 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ชุมพร 8600 ชุมพร 1
3365 1300200028 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
3366 1300200029 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
3367 1300200030 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ตรัง 9200 ตรัง 1
3368 1300200031 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ตรำด 2300 ตรำด 1
3369 1300200032 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ตำก 6300 ตำก 1
3370 1300200033 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.นครนำยก 2600 นครนำยก 1
3371 1300200034 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.นครปฐม 7300 นครปฐม 1
3372 1300200035 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.นครพนม 4800 นครพนม 1
3373 1300200036 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
3374 1300200037 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
3375 1300200038 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1

หนา้ที ่135 จาก 281



สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

3376 1300200039 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.นนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
3377 1300200040 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
3378 1300200041 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.น่ำน 5500 น่ำน 1
3379 1300200042 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
3380 1300200043 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
3381 1300200044 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
3382 1300200045 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
3383 1300200046 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
3384 1300200047 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.พระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
3385 1300200048 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.พะเยำ 5600 พะเยำ 1
3386 1300200049 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.พงังำ 8200 พงังำ 1
3387 1300200050 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.พทัลุง 9300 พทัลุง 1
3388 1300200051 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.พจิิตร 6600 พจิิตร 1
3389 1300200052 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
3390 1300200053 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
3391 1300200054 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
3392 1300200055 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.แพร่ 5400 แพร่ 1
3393 1300200056 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
3394 1300200057 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
3395 1300200058 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
3396 1300200059 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
3397 1300200060 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ยโสธร 3500 ยโสธร 1
3398 1300200061 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ยะลำ 9500 ยะลำ 1
3399 1300200062 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
3400 1300200063 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ระนอง 8500 ระนอง 1
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3401 1300200064 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ระยอง 2100 ระยอง 1
3402 1300200065 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
3403 1300200066 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
3404 1300200067 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
3405 1300200068 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
3406 1300200069 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.เลย 4200 เลย 1
3407 1300200070 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.ศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
3408 1300200071 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.สกลนคร 4700 สกลนคร 1
3409 1300200072 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.สงขลำ 9000 สงขลำ 1
3410 1300200073 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.สตูล 9100 สตูล 1
3411 1300200074 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.สมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
3412 1300200075 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
3413 1300200076 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
3414 1300200077 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
3415 1300200078 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
3416 1300200079 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
3417 1300200080 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
3418 1300200081 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
3419 1300200082 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
3420 1300200083 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
3421 1300200084 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.หนองคำย 4300 หนองคำย 1
3422 1300200085 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
3423 1300200086 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
3424 1300200087 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
3425 1300200088 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
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3426 1300200089 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
3427 1300200090 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
3428 1300200091 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์ จ.อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
3429 1300200100 กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
3430 1300300016 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ส ำนักงำนกำรค้ำต่ำงประเทศ เขต1 (เชียงใหม)่ 5000 เชียงใหม่ 1
3431 1300300017 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ส ำนักงำนกำรค้ำต่ำงประเทศ เขต 2 (หำดใหญ)่ 9000 สงขลำ 1
3432 1300300018 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ส ำนักงำนกำรค้ำต่ำงประเทศ เขต 3 (ชลบรีุ) 2000 ชลบรีุ 1
3433 1300300019 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ส ำนักงำนกำรค้ำต่ำงประเทศ เขต 5 (หนองคำย) 4300 หนองคำย 1
3434 1300300021 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ส ำนักงำนกำรค้ำต่ำงประเทศ เขต 6 (เชียงรำย) 5700 เชียงรำย 1
3435 1300300025 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ส ำนักงำนกำรค้ำต่ำงประเทศ เขต 4 (สระแก้ว) 2700 สระแก้ว 1
3436 1300400009 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 0-1 สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
3437 1300400010 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 0-2 รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
3438 1300400011 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 0-3 นครปฐม 7300 นครปฐม 1
3439 1300400012 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 0-4 สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
3440 1300400013 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 1-1 เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
3441 1300400014 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 1-2 ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
3442 1300400015 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 1-3 แพร่ 5400 แพร่ 1
3443 1300400016 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 1-4 พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
3444 1300400017 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 1-5 นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
3445 1300400018 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 2-1 ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
3446 1300400019 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 2-2 อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
3447 1300400020 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 2-3 สกลนคร 4700 สกลนคร 1
3448 1300400021 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 2-4 อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
3449 1300400022 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 2-5 สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
3450 1300400023 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 2-6 นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
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3451 1300400024 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 3-1 สุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
3452 1300400025 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 3-2 ชุมพร 8600 ชุมพร 1
3453 1300400026 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 3-3 ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
3454 1300400027 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 3-4 สงขลำ 9000 สงขลำ 1
3455 1300400028 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 3-5 ยะลำ 9500 ยะลำ 1
3456 1300400029 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 4-1 ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
3457 1300400030 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 4-2 จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
3458 1300400110 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 3-6 กระบี่ 8100 กระบี่ 1
3459 1300400111 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 1-6 ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
3460 1300400112 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 2-7 ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
3461 1300400113 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 2-8 เลย 4200 เลย 1
3462 1300400114 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 4-3 ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
3463 1300400116 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 0-5 ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
3464 1300400117 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 0-6 เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
3465 1300400118 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 1-7 เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
3466 1300400119 กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวดัเขต 1-8 พจิิตร 6600 พจิิตร 1
3467 1500200022 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั สมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
3468 1500200023 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั นนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
3469 1500200024 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
3470 1500200025 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั พระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
3471 1500200026 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
3472 1500200027 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
3473 1500200028 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
3474 1500200029 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
3475 1500200030 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
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3476 1500200031 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
3477 1500200032 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ระยอง 2100 ระยอง 1
3478 1500200033 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
3479 1500200034 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ตรำด 2300 ตรำด 1
3480 1500200035 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
3481 1500200036 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
3482 1500200037 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั นครนำยก 2600 นครนำยก 1
3483 1500200038 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
3484 1500200039 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
3485 1500200040 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
3486 1500200041 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
3487 1500200042 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ศรีษะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
3488 1500200043 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
3489 1500200044 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ยโสธร 3500 ยโสธร 1
3490 1500200045 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
3491 1500200046 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
3492 1500200047 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
3493 1500200048 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
3494 1500200049 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
3495 1500200050 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั เลย 4200 เลย 1
3496 1500200051 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั หนองคำย 4300 หนองคำย 1
3497 1500200052 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
3498 1500200053 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
3499 1500200054 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
3500 1500200055 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั สกลนคร 4700 สกลนคร 1
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3501 1500200056 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั นครพนม 4800 นครพนม 1
3502 1500200057 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
3503 1500200058 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
3504 1500200059 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
3505 1500200060 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
3506 1500200061 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
3507 1500200062 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั แพร่ 5400 แพร่ 1
3508 1500200063 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั น่ำน 5500 น่ำน 1
3509 1500200064 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั พะเยำ 5600 พะเยำ 1
3510 1500200065 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
3511 1500200066 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
3512 1500200067 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
3513 1500200068 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
3514 1500200069 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
3515 1500200070 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ตำก 6300 ตำก 1
3516 1500200071 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
3517 1500200072 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
3518 1500200073 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั พจิิตร 6600 พจิิตร 1
3519 1500200074 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
3520 1500200075 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
3521 1500200076 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
3522 1500200077 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
3523 1500200078 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั นครปฐม 7300 นครปฐม 1
3524 1500200079 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
3525 1500200080 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
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3526 1500200081 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
3527 1500200082 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
3528 1500200083 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
3529 1500200084 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั กระบี่ 8100 กระบี่ 1
3530 1500200085 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั พงังำ 8200 พงังำ 1
3531 1500200086 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
3532 1500200087 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั สุรำษฏร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
3533 1500200088 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ระนอง 8500 ระนอง 1
3534 1500200089 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ชุมพร 8600 ชุมพร 1
3535 1500200090 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั สงขลำ 9000 สงขลำ 1
3536 1500200091 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั สตูล 9100 สตูล 1
3537 1500200092 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ตรัง 9200 ตรัง 1
3538 1500200093 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั พทัลุง 9300 พทัลุง 1
3539 1500200094 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
3540 1500200095 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั ยะลำ 9500 ยะลำ 1
3541 1500200096 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดั นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
3542 1500200173 กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
3543 1500300015 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั สมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
3544 1500300016 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั นนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
3545 1500300017 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
3546 1500300018 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั พระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
3547 1500300019 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
3548 1500300020 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
3549 1500300021 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
3550 1500300022 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
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3551 1500300023 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
3552 1500300024 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
3553 1500300025 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ระยอง 2100 ระยอง 1
3554 1500300026 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
3555 1500300027 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ตรำด 2300 ตรำด 1
3556 1500300028 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
3557 1500300029 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
3558 1500300030 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั นครนำยก 2600 นครนำยก 1
3559 1500300031 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
3560 1500300032 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
3561 1500300033 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
3562 1500300034 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
3563 1500300035 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ศรีษะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
3564 1500300036 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
3565 1500300037 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ยโสธร 3500 ยโสธร 1
3566 1500300038 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
3567 1500300039 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
3568 1500300040 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
3569 1500300041 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
3570 1500300042 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
3571 1500300043 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั เลย 4200 เลย 1
3572 1500300044 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั หนองคำย 4300 หนองคำย 1
3573 1500300045 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
3574 1500300046 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
3575 1500300047 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
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3576 1500300048 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั สกลนคร 4700 สกลนคร 1
3577 1500300049 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั นครพนม 4800 นครพนม 1
3578 1500300050 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
3579 1500300051 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
3580 1500300052 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
3581 1500300053 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
3582 1500300054 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
3583 1500300055 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั แพร่ 5400 แพร่ 1
3584 1500300056 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั น่ำน 5500 น่ำน 1
3585 1500300057 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั พะเยำ 5600 พะเยำ 1
3586 1500300058 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
3587 1500300059 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
3588 1500300060 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
3589 1500300061 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
3590 1500300062 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
3591 1500300063 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ตำก 6300 ตำก 1
3592 1500300064 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
3593 1500300065 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
3594 1500300066 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั พจิิตร 6600 พจิิตร 1
3595 1500300067 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
3596 1500300068 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
3597 1500300069 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
3598 1500300070 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
3599 1500300071 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั นครปฐม 7300 นครปฐม 1
3600 1500300072 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
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3601 1500300073 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
3602 1500300074 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
3603 1500300075 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
3604 1500300076 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
3605 1500300077 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั กระบี่ 8100 กระบี่ 1
3606 1500300078 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั พงังำ 8200 พงังำ 1
3607 1500300079 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
3608 1500300080 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั สุรำษฏร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
3609 1500300081 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ระนอง 8500 ระนอง 1
3610 1500300082 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ชุมพร 8600 ชุมพร 1
3611 1500300083 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั สงขลำ 9000 สงขลำ 1
3612 1500300084 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั สตูล 9100 สตูล 1
3613 1500300085 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ตรัง 9200 ตรัง 1
3614 1500300086 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั พทัลุง 9300 พทัลุง 1
3615 1500300087 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
3616 1500300088 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั ยะลำ 9500 ยะลำ 1
3617 1500300089 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดั นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
3618 1500300102 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ศูนย์อบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมำนมิตร) 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
3619 1500300104 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ที่ท ำกำรปกครองจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
3620 1500400024 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั สมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
3621 1500400025 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั นนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
3622 1500400026 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
3623 1500400027 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั พระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
3624 1500400028 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
3625 1500400029 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
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3626 1500400030 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
3627 1500400031 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
3628 1500400032 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
3629 1500400033 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
3630 1500400034 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ระยอง 2100 ระยอง 1
3631 1500400035 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
3632 1500400036 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ตรำด 2300 ตรำด 1
3633 1500400037 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
3634 1500400038 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
3635 1500400039 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั นครนำยก 2600 นครนำยก 1
3636 1500400040 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
3637 1500400041 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
3638 1500400042 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
3639 1500400043 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
3640 1500400044 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ศรีษะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
3641 1500400045 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
3642 1500400046 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ยโสธร 3500 ยโสธร 1
3643 1500400047 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
3644 1500400048 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
3645 1500400049 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
3646 1500400050 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
3647 1500400051 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
3648 1500400052 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั เลย 4200 เลย 1
3649 1500400053 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั หนองคำย 4300 หนองคำย 1
3650 1500400054 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
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3651 1500400055 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
3652 1500400056 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
3653 1500400057 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั สกลนคร 4700 สกลนคร 1
3654 1500400058 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั นครพนม 4800 นครพนม 1
3655 1500400059 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
3656 1500400060 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
3657 1500400061 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
3658 1500400062 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
3659 1500400063 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
3660 1500400064 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั แพร่ 5400 แพร่ 1
3661 1500400065 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั น่ำน 5500 น่ำน 1
3662 1500400066 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั พะเยำ 5600 พะเยำ 1
3663 1500400067 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
3664 1500400068 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
3665 1500400069 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
3666 1500400070 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
3667 1500400071 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
3668 1500400072 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ตำก 6300 ตำก 1
3669 1500400073 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
3670 1500400074 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
3671 1500400075 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั พจิิตร 6600 พจิิตร 1
3672 1500400076 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
3673 1500400077 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
3674 1500400078 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
3675 1500400079 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1

หนา้ที ่147 จาก 281



สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

3676 1500400080 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั นครปฐม 7300 นครปฐม 1
3677 1500400081 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
3678 1500400082 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
3679 1500400083 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
3680 1500400084 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
3681 1500400085 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
3682 1500400086 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั กระบี่ 8100 กระบี่ 1
3683 1500400087 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั พงังำ 8200 พงังำ 1
3684 1500400088 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
3685 1500400089 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั สุรำษฏร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
3686 1500400090 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ระนอง 8500 ระนอง 1
3687 1500400091 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ชุมพร 8600 ชุมพร 1
3688 1500400092 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั สงขลำ 9000 สงขลำ 1
3689 1500400093 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั สตูล 9100 สตูล 1
3690 1500400094 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ตรัง 9200 ตรัง 1
3691 1500400095 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั พทัลุง 9300 พทัลุง 1
3692 1500400096 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
3693 1500400097 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั ยะลำ 9500 ยะลำ 1
3694 1500400098 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดั นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
3695 1500400113 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ศูนย์ศึกษำและพฒันำชุมชนสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
3696 1500400114 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ศูนย์ศึกษำและพฒันำชุมชนนครนำยก 2600 นครนำยก 1
3697 1500400115 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ศูนย์ศึกษำและพฒันำชุมชนชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
3698 1500400116 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ศูนย์ศึกษำและพฒันำชุมชนนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
3699 1500400117 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ศูนย์ศึกษำและพฒันำชุมชนอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
3700 1500400118 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ศูนย์ศึกษำและพฒันำชุมชนอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
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3701 1500400119 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ศูนย์ศึกษำและพฒันำชุมชนล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
3702 1500400120 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ศูนย์ศึกษำและพฒันำชุมชนพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
3703 1500400121 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ศูนย์ศึกษำและพฒันำชุมชนเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
3704 1500400122 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ศูนย์ศึกษำและพฒันำชุมชนนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
3705 1500400123 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ศูนย์ศึกษำและพฒันำชุมชนยะลำ 9500 ยะลำ 1
3706 1500400124 กระทรวงมหำดไทย กรมกำรพฒันำชุมชน ส ำนักงำนพฒันำชุมชนจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
3707 1500500037 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั สมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
3708 1500500038 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั นนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
3709 1500500039 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
3710 1500500040 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั พระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
3711 1500500041 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
3712 1500500042 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
3713 1500500043 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
3714 1500500044 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
3715 1500500045 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
3716 1500500046 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
3717 1500500047 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ระยอง 2100 ระยอง 1
3718 1500500048 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
3719 1500500049 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ตรำด 2300 ตรำด 1
3720 1500500050 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
3721 1500500051 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
3722 1500500052 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั นครนำยก 2600 นครนำยก 1
3723 1500500053 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
3724 1500500054 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
3725 1500500055 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
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3726 1500500056 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
3727 1500500057 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ศรีษะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
3728 1500500058 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
3729 1500500059 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ยโสธร 3500 ยโสธร 1
3730 1500500060 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
3731 1500500061 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
3732 1500500062 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
3733 1500500063 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
3734 1500500064 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
3735 1500500065 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั เลย 4200 เลย 1
3736 1500500066 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั หนองคำย 4300 หนองคำย 1
3737 1500500067 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
3738 1500500068 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
3739 1500500069 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
3740 1500500070 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั สกลนคร 4700 สกลนคร 1
3741 1500500071 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั นครพนม 4800 นครพนม 1
3742 1500500072 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
3743 1500500073 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
3744 1500500074 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
3745 1500500075 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
3746 1500500076 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
3747 1500500077 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั แพร่ 5400 แพร่ 1
3748 1500500078 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั น่ำน 5500 น่ำน 1
3749 1500500079 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั พะเยำ 5600 พะเยำ 1
3750 1500500080 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
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3751 1500500081 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
3752 1500500082 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
3753 1500500083 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
3754 1500500084 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
3755 1500500085 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ตำก 6300 ตำก 1
3756 1500500086 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
3757 1500500087 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
3758 1500500088 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั พจิิตร 6600 พจิิตร 1
3759 1500500089 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
3760 1500500090 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
3761 1500500091 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
3762 1500500092 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
3763 1500500093 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั นครปฐม 7300 นครปฐม 1
3764 1500500094 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
3765 1500500095 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
3766 1500500096 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
3767 1500500097 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
3768 1500500098 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
3769 1500500099 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั กระบี่ 8100 กระบี่ 1
3770 1500500100 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั พงังำ 8200 พงังำ 1
3771 1500500101 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
3772 1500500102 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั สุรำษฏร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
3773 1500500103 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ระนอง 8500 ระนอง 1
3774 1500500104 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ชุมพร 8600 ชุมพร 1
3775 1500500105 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั สงขลำ 9000 สงขลำ 1
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3776 1500500106 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั สตูล 9100 สตูล 1
3777 1500500107 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ตรัง 9200 ตรัง 1
3778 1500500108 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั พทัลุง 9300 พทัลุง 1
3779 1500500109 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
3780 1500500110 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั ยะลำ 9500 ยะลำ 1
3781 1500500111 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดั นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
3782 1500500124 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดัฉะเชิงเทรำ สำขำบำงคล้ำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
3783 1500500125 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดัปทมุธำนี อ.ธญัญบรีุ 1300 ปทมุธำนี 1
3784 1500500126 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ สำขำเสนำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
3785 1500500957 กระทรวงมหำดไทย กรมที่ดิน ส ำนักงำนที่ดินจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
3786 1500600013 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั เขต 1 1300 ปทมุธำนี 1
3787 1500600014 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั เขต 2 7200 สุพรรณบรีุ 1
3788 1500600015 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั เขต 3 2500 ปรำจีนบรีุ 1
3789 1500600016 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั เขต 4 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
3790 1500600017 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั เขต 5 3000 นครรำชสีมำ 1
3791 1500600019 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั เขต 6 4000 ขอนแก่น 1
3792 1500600020 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั เขต 7 4700 สกลนคร 1
3793 1500600021 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั เขต 8 6200 ก ำแพงเพชร 1
3794 1500600022 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั เขต 9 6500 พษิณุโลก 1
3795 1500600023 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั เขต 10 5200 ล ำปำง 1
3796 1500600024 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั เขต 11 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
3797 1500600025 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั เขต 12 9000 สงขลำ 1
3798 1500600026 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั สมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
3799 1500600027 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั นนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
3800 1500600028 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
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3801 1500600029 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั พระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
3802 1500600030 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
3803 1500600031 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
3804 1500600032 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
3805 1500600033 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
3806 1500600034 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
3807 1500600035 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
3808 1500600036 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ระยอง 2100 ระยอง 1
3809 1500600037 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
3810 1500600038 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ตรำด 2300 ตรำด 1
3811 1500600039 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
3812 1500600040 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
3813 1500600041 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั นครนำยก 2600 นครนำยก 1
3814 1500600042 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
3815 1500600043 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
3816 1500600044 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
3817 1500600045 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
3818 1500600046 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
3819 1500600047 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
3820 1500600048 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ยโสธร 3500 ยโสธร 1
3821 1500600049 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
3822 1500600050 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
3823 1500600051 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
3824 1500600052 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
3825 1500600053 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
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3826 1500600054 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั เลย 4200 เลย 1
3827 1500600055 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั หนองคำย 4300 หนองคำย 1
3828 1500600056 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
3829 1500600057 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
3830 1500600058 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
3831 1500600059 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั สกลนคร 4700 สกลนคร 1
3832 1500600060 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั นครพนม 4800 นครพนม 1
3833 1500600061 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
3834 1500600062 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
3835 1500600063 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
3836 1500600064 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
3837 1500600065 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
3838 1500600066 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั แพร่ 5400 แพร่ 1
3839 1500600067 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั น่ำน 5500 น่ำน 1
3840 1500600068 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั พะเยำ 5600 พะเยำ 1
3841 1500600069 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
3842 1500600070 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
3843 1500600071 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
3844 1500600072 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
3845 1500600073 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
3846 1500600074 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ตำก 6300 ตำก 1
3847 1500600075 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
3848 1500600076 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
3849 1500600077 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั พจิิตร 6600 พจิิตร 1
3850 1500600078 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
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3851 1500600079 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
3852 1500600080 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
3853 1500600081 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
3854 1500600082 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั นครปฐม 7300 นครปฐม 1
3855 1500600083 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
3856 1500600084 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
3857 1500600085 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
3858 1500600086 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
3859 1500600087 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
3860 1500600088 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั กระบี่ 8100 กระบี่ 1
3861 1500600089 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั พงังำ 8200 พงังำ 1
3862 1500600090 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
3863 1500600091 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั สุรำษฏร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
3864 1500600092 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ระนอง 8500 ระนอง 1
3865 1500600093 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ชุมพร 8600 ชุมพร 1
3866 1500600094 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั สงขลำ 9000 สงขลำ 1
3867 1500600095 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั สตูล 9100 สตูล 1
3868 1500600096 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ตรัง 9200 ตรัง 1
3869 1500600097 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั พทัลุง 9300 พทัลุง 1
3870 1500600098 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
3871 1500600099 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั ยะลำ 9500 ยะลำ 1
3872 1500600100 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนฯ จังหวดั นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
3873 1500600113 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั สถำบนัพฒันำบคุลำกรด้ำนกำรปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั1300 ปทมุธำนี 1
3874 1500600120 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยัเขต 13 อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
3875 1500600121 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยัเขต 14 อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
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3876 1500600122 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยัเขต 15 เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
3877 1500600123 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยัเขต 16 ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
3878 1500600124 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยัเขต 17 จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
3879 1500600125 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ศูนย์ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยัเขต 18 ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
3880 1500600126 กระทรวงมหำดไทย กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักงำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยัจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
3881 1500700020 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
3882 1500700021 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  นนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
3883 1500700022 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
3884 1500700023 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั พระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
3885 1500700024 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
3886 1500700025 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
3887 1500700026 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
3888 1500700027 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
3889 1500700028 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
3890 1500700029 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
3891 1500700030 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ระยอง 2100 ระยอง 1
3892 1500700031 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
3893 1500700032 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ตรำด 2300 ตรำด 1
3894 1500700033 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
3895 1500700034 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
3896 1500700035 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  นครนำยก 2600 นครนำยก 1
3897 1500700036 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
3898 1500700037 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
3899 1500700038 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
3900 1500700039 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
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3901 1500700040 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
3902 1500700041 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
3903 1500700042 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั ยโสธ 3500 ยโสธร 1
3904 1500700043 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
3905 1500700044 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
3906 1500700045 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
3907 1500700046 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
3908 1500700047 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
3909 1500700048 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  เลย 4200 เลย 1
3910 1500700049 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั หนองคำย 4300 หนองคำย 1
3911 1500700050 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
3912 1500700051 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
3913 1500700052 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
3914 1500700053 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  สกลนคร 4700 สกลนคร 1
3915 1500700054 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  นครพนม 4800 นครพนม 1
3916 1500700055 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
3917 1500700056 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
3918 1500700057 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
3919 1500700058 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
3920 1500700059 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
3921 1500700060 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  แพร่ 5400 แพร่ 1
3922 1500700061 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  น่ำน 5500 น่ำน 1
3923 1500700062 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  พะเยำ 5600 พะเยำ 1
3924 1500700063 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
3925 1500700064 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
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3926 1500700065 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
3927 1500700066 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
3928 1500700067 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
3929 1500700068 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ตำก 6300 ตำก 1
3930 1500700069 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  สุโ 6400 สุโขทยั 1
3931 1500700070 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
3932 1500700071 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  พจิิตร 6600 พจิิตร 1
3933 1500700072 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
3934 1500700073 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
3935 1500700074 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
3936 1500700075 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
3937 1500700076 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  นครปฐม 7300 นครปฐม 1
3938 1500700077 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
3939 1500700078 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
3940 1500700079 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
3941 1500700080 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
3942 1500700081 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
3943 1500700082 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  กระบี่ 8100 กระบี่ 1
3944 1500700083 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  พงังำ 8200 พงังำ 1
3945 1500700084 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
3946 1500700085 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  สุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
3947 1500700086 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ระนอง 8500 ระนอง 1
3948 1500700087 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ชุมพร 8600 ชุมพร 1
3949 1500700088 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  สงขลำ 9000 สงขลำ 1
3950 1500700089 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  สตูล 9100 สตูล 1
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3951 1500700090 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ตรัง 9200 ตรัง 1
3952 1500700091 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  พทัลุง 9300 พทัลุง 1
3953 1500700092 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
3954 1500700093 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  ยะลำ 9500 ยะลำ 1
3955 1500700094 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดั  นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
3956 1500700104 กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธกิำรและผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
3957 1500800018 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
3958 1500800019 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
3959 1500800020 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
3960 1500800021 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
3961 1500800022 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
3962 1500800023 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
3963 1500800024 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
3964 1500800025 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
3965 1500800026 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
3966 1500800027 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
3967 1500800028 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
3968 1500800029 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
3969 1500800030 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
3970 1500800031 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
3971 1500800032 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
3972 1500800033 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
3973 1500800034 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
3974 1500800035 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
3975 1500800036 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
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3976 1500800037 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
3977 1500800038 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
3978 1500800039 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
3979 1500800040 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
3980 1500800041 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
3981 1500800042 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
3982 1500800043 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
3983 1500800044 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
3984 1500800045 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
3985 1500800046 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัเลย 4200 เลย 1
3986 1500800047 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
3987 1500800048 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
3988 1500800049 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
3989 1500800050 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
3990 1500800051 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
3991 1500800052 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
3992 1500800053 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
3993 1500800054 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
3994 1500800055 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
3995 1500800056 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
3996 1500800057 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
3997 1500800058 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
3998 1500800059 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
3999 1500800060 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
4000 1500800061 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
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4001 1500800062 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
4002 1500800063 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
4003 1500800064 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
4004 1500800065 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
4005 1500800066 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
4006 1500800067 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
4007 1500800068 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
4008 1500800069 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
4009 1500800070 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
4010 1500800071 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
4011 1500800072 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
4012 1500800073 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
4013 1500800074 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
4014 1500800075 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
4015 1500800076 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
4016 1500800077 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
4017 1500800078 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธ7์700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
4018 1500800079 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดันครศรีธรรมรำช8000 นครศรีธรรมรำช 1
4019 1500800080 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
4020 1500800081 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
4021 1500800082 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
4022 1500800083 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
4023 1500800084 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
4024 1500800085 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
4025 1500800086 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
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4026 1500800087 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
4027 1500800088 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
4028 1500800089 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
4029 1500800090 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
4030 1500800091 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
4031 1500800092 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
4032 1500800105 กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่นจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
4033 1600200019 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
4034 1600200021 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
4035 1600200022 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
4036 1600200023 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
4037 1600200024 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
4038 1600200026 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
4039 1600200027 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
4040 1600200028 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
4041 1600200029 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
4042 1600200031 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
4043 1600200032 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
4044 1600200034 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
4045 1600200035 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
4046 1600200036 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
4047 1600200037 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
4048 1600200039 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
4049 1600200040 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
4050 1600200041 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
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4051 1600200042 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
4052 1600200043 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
4053 1600200044 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
4054 1600200045 กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
4055 1600300020 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 1300 ปทมุธำนี 1
4056 1600300022 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.นนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
4057 1600300023 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.อยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
4058 1600300024 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.สมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
4059 1600300025 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
4060 1600300026 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
4061 1600300027 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
4062 1600300028 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
4063 1600300029 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
4064 1600300030 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
4065 1600300032 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
4066 1600300033 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
4067 1600300034 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ระยอง 2100 ระยอง 1
4068 1600300035 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.นครนำยก 2600 นครนำยก 1
4069 1600300036 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
4070 1600300037 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
4071 1600300038 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ปรำจีนบรีุ สำขำกบนิทร์บรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
4072 1600300039 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ตรำด 2300 ตรำด 1
4073 1600300040 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
4074 1600300042 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
4075 1600300043 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
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4076 1600300044 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
4077 1600300045 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
4078 1600300046 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
4079 1600300047 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ยโสธร 3500 ยโสธร 1
4080 1600300048 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
4081 1600300049 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ชัยภมูิ สำขำภเูขียว 3600 ชัยภมูิ 1
4082 1600300050 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.นครรำชสีมำ สำขำสีคิ ว 3000 นครรำชสีมำ 1
4083 1600300051 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
4084 1600300053 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
4085 1600300054 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
4086 1600300055 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
4087 1600300056 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.สกลนคร 4700 สกลนคร 1
4088 1600300057 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
4089 1600300058 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
4090 1600300059 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
4091 1600300061 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
4092 1600300062 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.นครพนม 4800 นครพนม 1
4093 1600300063 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.หนองคำย 4300 หนองคำย 1
4094 1600300064 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.เลย 4200 เลย 1
4095 1600300066 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
4096 1600300067 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
4097 1600300068 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
4098 1600300069 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.แพร่ 5400 แพร่ 1
4099 1600300070 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
4100 1600300071 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1

หนา้ที ่164 จาก 281



สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

4101 1600300072 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.พะเยำ 5600 พะเยำ 1
4102 1600300073 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.น่ำน 5500 น่ำน 1
4103 1600300075 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
4104 1600300076 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
4105 1600300077 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
4106 1600300078 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
4107 1600300079 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
4108 1600300080 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.พจิิตร 6600 พจิิตร 1
4109 1600300081 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
4110 1600300082 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ตำก สำขำแม่สอด 6300 ตำก 1
4111 1600300083 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.สุโขทยั สำขำสวรรคโลก 6400 สุโขทยั 1
4112 1600300084 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
4113 1600300085 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.เพชรบรูณ์ สำขำหล่มสัก 6700 เพชรบรูณ์ 1
4114 1600300086 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ตำก 6300 ตำก 1
4115 1600300088 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.นครปฐม 7300 นครปฐม 1
4116 1600300089 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
4117 1600300090 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
4118 1600300091 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
4119 1600300092 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
4120 1600300093 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
4121 1600300094 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
4122 1600300095 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
4123 1600300097 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
4124 1600300098 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
4125 1600300099 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.สุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
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4126 1600300100 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ชุมพร 8600 ชุมพร 1
4127 1600300101 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.กระบี่ 8100 กระบี่ 1
4128 1600300102 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ระนอง 8500 ระนอง 1
4129 1600300103 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.พงังำ 8200 พงังำ 1
4130 1600300104 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ชุมพร สำขหลังสวน 8600 ชุมพร 1
4131 1600300105 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.นครศรีธรรมรำช สำขำทุ่งสง 8000 นครศรีธรรมรำช 1
4132 1600300107 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.สงขลำ 9000 สงขลำ 1
4133 1600300108 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ตรัง 9200 ตรัง 1
4134 1600300109 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.พทัลุง 9300 พทัลุง 1
4135 1600300110 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ยะลำ 9500 ยะลำ 1
4136 1600300111 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
4137 1600300112 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
4138 1600300113 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.สตูล 9100 สตูล 1
4139 1600300114 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.นครรำชสีมำ สำขำบวัใหญ่ 3000 นครรำชสีมำ 1
4140 1600300115 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.เชียงใหม่ สำขำฝำง 5000 เชียงใหม่ 1
4141 1600300116 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.สุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
4142 1600300118 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
4143 1600300119 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ ส ำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 1000 ส่วนกลำง 1
4144 1600300120 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.กรุงเทพมหำนคร 7 1000 ส่วนกลำง 1
4145 1600300121 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.กรุงเทพมหำนคร 10 1000 ส่วนกลำง 1
4146 1600300122 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.กรุงเทพมหำนคร 2 1000 ส่วนกลำง 1
4147 1600300123 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.กรุงเทพมหำนคร 5 1000 ส่วนกลำง 1
4148 1600300124 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.กรุงเทพมหำนคร 6 1000 ส่วนกลำง 1
4149 1600300125 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.กรุงเทพมหำนคร 9 1000 ส่วนกลำง 1
4150 1600300126 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.กรุงเทพมหำนคร 4 1000 ส่วนกลำง 1
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4151 1600300127 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ ส ำนักงำนคุมประพฤติธนบรีุ 1000 ส่วนกลำง 1
4152 1600300128 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.กรุงเทพมหำนคร 8 1000 ส่วนกลำง 1
4153 1600300129 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.กรุงเทพมหำนคร 3 1000 ส่วนกลำง 1
4154 1600300130 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.กรุงเทพมหำนคร 1 1000 ส่วนกลำง 1
4155 1600300131 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สนง.คป.จ.บรีุรัมย์ สำขำนำงรอง 3100 บรีุรัมย์ 1
4156 1600300132 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
4157 1600500128 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
4158 1600500129 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
4159 1600500130 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
4160 1600500131 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
4161 1600500132 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
4162 1600500133 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
4163 1600500134 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
4164 1600500135 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
4165 1600500136 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
4166 1600500138 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
4167 1600500139 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
4168 1600500140 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
4169 1600500141 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
4170 1600500142 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
4171 1600500143 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
4172 1600500144 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
4173 1600500145 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
4174 1600500146 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
4175 1600500147 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
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4176 1600500148 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
4177 1600500149 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
4178 1600500150 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
4179 1600500151 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
4180 1600500152 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
4181 1600500153 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
4182 1600500154 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
4183 1600500155 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
4184 1600500156 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
4185 1600500157 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
4186 1600500158 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
4187 1600500159 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
4188 1600500160 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
4189 1600500161 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
4190 1600500162 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัเลย 4200 เลย 1
4191 1600500163 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
4192 1600500164 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
4193 1600500165 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
4194 1600500166 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
4195 1600500167 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
4196 1600500168 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
4197 1600500169 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
4198 1600500170 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
4199 1600500171 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
4200 1600500172 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
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4201 1600500173 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
4202 1600500174 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
4203 1600500175 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
4204 1600500176 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
4205 1600500177 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
4206 1600500178 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
4207 1600500179 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
4208 1600500180 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
4209 1600500181 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
4210 1600500182 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
4211 1600500183 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
4212 1600500184 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
4213 1600500185 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
4214 1600500186 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
4215 1600500187 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
4216 1600500188 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
4217 1600500189 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
4218 1600500190 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
4219 1600500191 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
4220 1600500192 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
4221 1600500193 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
4222 1600500194 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
4223 1600500195 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
4224 1600500196 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
4225 1600500197 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
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4226 1600500198 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
4227 1600500199 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
4228 1600500200 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
4229 1600500201 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
4230 1600500202 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
4231 1600500203 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
4232 1600500234 กระทรวงยุติธรรม กรมบงัคับคดี ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
4233 1600600013 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจฯ กรุงเทพมหำนคร 1000 ส่วนกลำง 1
4234 1600600021 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนชำยบำ้นกรุณำ 1000 ส่วนกลำง 1
4235 1600600026 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนชำยบำ้นมุฑิตำ 1000 ส่วนกลำง 1
4236 1600600031 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนชำยบำ้นอุเบกขำ 1000 ส่วนกลำง 1
4237 1600600036 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนหญิงบำ้นปรำนี 1000 ส่วนกลำง 1
4238 1600600041 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนสิรินธร 1000 ส่วนกลำง 1
4239 1600600046 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต 1  จ.ระยอง 2100 ระยอง 1
4240 1600600052 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต 2  จ.รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
4241 1600600058 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต 3  จ.นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
4242 1600600064 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต 4 จ.ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
4243 1600600070 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต 5 จ.อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
4244 1600600076 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต 6  จ.นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
4245 1600600082 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต 7  จ.เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
4246 1600600088 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต 8 จ.สุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
4247 1600600094 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต 9 จ.สงขลำ 9000 สงขลำ 1
4248 1600600100 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัสมุทรปรำกำร1100 สมุทรปรำกำร 1
4249 1600600108 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
4250 1600600116 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
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4251 1600600124 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
4252 1600600132 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
4253 1600600140 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
4254 1600600148 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
4255 1600600156 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
4256 1600600164 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
4257 1600600172 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
4258 1600600180 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
4259 1600600188 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดันครรำชสีมำ3000 นครรำชสีมำ 1
4260 1600600196 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
4261 1600600204 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
4262 1600600212 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
4263 1600600220 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัอุบลรำชธำน3ี400 อุบลรำชธำนี 1
4264 1600600228 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัอ ำนำจเจริญ3700 อ ำนำจเจริญ 1
4265 1600600236 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
4266 1600600244 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
4267 1600600252 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
4268 1600600260 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
4269 1600600268 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
4270 1600600276 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
4271 1600600284 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
4272 1600600292 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
4273 1600600300 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
4274 1600600308 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
4275 1600600316 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
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4276 1600600324 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
4277 1600600332 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
4278 1600600340 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
4279 1600600348 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั นครปฐม 7300 นครปฐม 1
4280 1600600356 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
4281 1600600364 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
4282 1600600372 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั นครศรีธรรมรำช8000 นครศรีธรรมรำช 1
4283 1600600380 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
4284 1600600388 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั สุรำษฎร์ธำน8ี400 สุรำษฎร์ธำนี 1
4285 1600600396 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั สงขลำ 9000 สงขลำ 1
4286 1600600404 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั สตูล 9100 สตูล 1
4287 1600600412 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั ตรัง 9200 ตรัง 1
4288 1600600420 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
4289 1600600428 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั ยะลำ 9500 ยะลำ 1
4290 1600600436 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
4291 1600600444 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั หนองบวัล ำภ3ู900 หนองบวัล ำภู 1
4292 1600600445 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั ตรำด 2300 ตรำด 1
4293 1600600446 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั แพร่ 5400 แพร่ 1
4294 1600600447 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
4295 1600600448 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
4296 1600600449 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั ก ำแพงเพชร6200 ก ำแพงเพชร 1
4297 1600600450 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
4298 1600600451 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดั เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
4299 1600600453 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจ.เลย 4200 เลย 1
4300 1600600454 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจฯ จ.หนองคำย 4300 หนองคำย 1
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4301 1600600455 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ส.พนิิจฯ จ.กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
4302 1600600456 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ส.พนิิจฯ จ.สกลนคร 4700 สกลนคร 1
4303 1600600457 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ส.พนิิจฯ จ.มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
4304 1600600458 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ส.พนิิจฯ จ.อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
4305 1600600459 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ส.พนิิจฯ จ.น่ำน 5500 น่ำน 1
4306 1600600460 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ส.พนิิจฯ จ.อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
4307 1600600461 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ส.พนิิจฯ จ.สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
4308 1600600462 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ส.พนิิจฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
4309 1600600463 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ส.พนิิจฯ จ.กระบี่ 8100 กระบี่ 1
4310 1600600464 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ส.พนิิจฯ จ.พทัลุง 9300 พทัลุง 1
4311 1600600472 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนฯชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
4312 1600600480 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและฯปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
4313 1600600488 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและฯนครนำยก 2600 นครนำยก 1
4314 1600600496 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนฯยโสธร 3500 ยโสธร 1
4315 1600600504 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและฯมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
4316 1600600512 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนฯพะเยำ 5600 พะเยำ 1
4317 1600600520 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและฯแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
4318 1600600528 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนฯตำก 6300 ตำก 1
4319 1600600536 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนฯพจิิตร 6600 พจิิตร 1
4320 1600600544 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนฯพงังำ 8200 พงังำ 1
4321 1600600552 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนฯระนอง 8500 ระนอง 1
4322 1600600560 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนฯชุมพร 8600 ชุมพร 1
4323 1600600711 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนฯอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
4324 1600600717 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนบำ้นบงึ 2000 ชลบรีุ 1
4325 1600600723 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน สถำนพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
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4326 1600600724 กระทรวงยุติธรรม กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนจังหวดัลพบรุ 1600 ลพบรีุ 1
4327 1600700016 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงคลองเปรม 1000 ส่วนกลำง 1
4328 1600700017 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำพเิศษกรุงเทพมหำนคร 1000 ส่วนกลำง 1
4329 1600700018 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำพเิศษธนบรีุ 1000 ส่วนกลำง 1
4330 1600700019 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำพเิศษมีนบรีุ 1000 ส่วนกลำง 1
4331 1600700020 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนบ ำบดัพเิศษกลำง 1000 ส่วนกลำง 1
4332 1600700021 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนหญิงกลำง 1000 ส่วนกลำง 1
4333 1600700022 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนหญิงธนบรีุ 1000 ส่วนกลำง 1
4334 1600700023 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนโรงพยำบำลรำชทณัฑ์ 1000 ส่วนกลำง 1
4335 1600700024 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำพเิศษพทัยำ 2000 ชลบรีุ 1
4336 1600700025 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
4337 1600700026 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
4338 1600700027 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงเขำบนิ 7000 รำชบรีุ 1
4339 1600700028 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ 3000 นครรำชสีมำ 1
4340 1600700029 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
4341 1600700030 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
4342 1600700031 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
4343 1600700032 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
4344 1600700033 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
4345 1600700034 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
4346 1600700035 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงนครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
4347 1600700036 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงนครปฐม 7300 นครปฐม 1
4348 1600700037 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงบำงขวำง 1200 นนทบรีุ 1
4349 1600700038 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
4350 1600700039 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงพทัลุง 9300 พทัลุง 1

หนา้ที ่174 จาก 281



สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

4351 1600700040 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
4352 1600700041 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงยะลำ 9500 ยะลำ 1
4353 1600700042 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
4354 1600700043 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงระยอง 2100 ระยอง 1
4355 1600700044 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
4356 1600700045 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
4357 1600700046 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงสงขลำ 9000 สงขลำ 1
4358 1600700047 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
4359 1600700048 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
4360 1600700049 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
4361 1600700050 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
4362 1600700052 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนบ ำบดัพเิศษขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
4363 1600700053 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนหญิงนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
4364 1600700054 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนบ ำบดัพเิศษจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
4365 1600700055 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนบ ำบดัพเิศษพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
4366 1600700056 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนบ ำบดัพเิศษหญิง 1300 ปทมุธำนี 1
4367 1600700057 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนบ ำบดัพเิศษล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
4368 1600700058 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนบ ำบดัพเิศษสงขลำ 9000 สงขลำ 1
4369 1600700059 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนเกษตรอุตสำหกรรมเขำพริก 3000 นครรำชสีมำ 1
4370 1600700061 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนเปดิทุ่งเบญจำ 2200 จันทบรีุ 1
4371 1600700062 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนเปดิบำ้นนำวง 9300 พทัลุง 1
4372 1600700063 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนเปดิบำ้นเนินสูง 2500 ปรำจีนบรีุ 1
4373 1600700064 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนเปดิหนองน  ำขุ่น 6000 นครสวรรค์ 1
4374 1600700065 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนเปดิหว้ยโปง่ 2100 ระยอง 1
4375 1600700066 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนวยัหนุ่มกลำง 1300 ปทมุธำนี 1
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4376 1600700068 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนวยัหนุ่มนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
4377 1600700069 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนวยัหนุ่มพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
4378 1600700070 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนหญิงชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
4379 1600700071 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนหญิงเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
4380 1600700072 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนหญิงสงขลำ 9000 สงขลำ 1
4381 1600700074 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ สถำนกักขังกลำงจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
4382 1600700075 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ สถำนกักขังกลำงจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
4383 1600700076 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
4384 1600700077 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
4385 1600700078 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัเลย 4200 เลย 1
4386 1600700079 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
4387 1600700080 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
4388 1600700081 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
4389 1600700082 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
4390 1600700083 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
4391 1600700084 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
4392 1600700085 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
4393 1600700086 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
4394 1600700087 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
4395 1600700088 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
4396 1600700089 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
4397 1600700090 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงตำก 6300 ตำก 1
4398 1600700091 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
4399 1600700092 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงนครพนม 4800 นครพนม 1
4400 1600700093 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
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4401 1600700094 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
4402 1600700095 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
4403 1600700096 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
4404 1600700097 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
4405 1600700098 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
4406 1600700099 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
4407 1600700100 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
4408 1600700101 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
4409 1600700102 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
4410 1600700103 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
4411 1600700104 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
4412 1600700105 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
4413 1600700106 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
4414 1600700107 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
4415 1600700108 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
4416 1600700109 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
4417 1600700110 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
4418 1600700111 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
4419 1600700112 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
4420 1600700113 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
4421 1600700114 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
4422 1600700115 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
4423 1600700116 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
4424 1600700117 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
4425 1600700118 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
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4426 1600700119 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
4427 1600700120 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
4428 1600700121 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
4429 1600700122 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
4430 1600700123 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
4431 1600700124 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำกลำงสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
4432 1600700125 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
4433 1600700126 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
4434 1600700127 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
4435 1600700128 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
4436 1600700129 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
4437 1600700130 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
4438 1600700131 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอกบนิทร์บรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
4439 1600700132 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอกันทรลักษ์ 3300 ศรีสะเกษ 1
4440 1600700133 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอไชยำ 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
4441 1600700134 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอตะกั่วปำ่ 8200 พงังำ 1
4442 1600700135 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอทองผำภมูิ 7100 กำญจนบรีุ 1
4443 1600700136 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอทุ่งสง 8000 นครศรีธรรมรำช 1
4444 1600700137 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอเทงิ 5700 เชียงรำย 1
4445 1600700138 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอธญับรีุ 1300 ปทมุธำนี 1
4446 1600700139 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอบวัใหญ่ 3000 นครรำชสีมำ 1
4447 1600700141 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอเบตง 9500 ยะลำ 1
4448 1600700142 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอปำกพนัง 8000 นครศรีธรรมรำช 1
4449 1600700143 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอฝำง 5000 เชียงใหม่ 1
4450 1600700144 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอพล 4000 ขอนแก่น 1
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4451 1600700145 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอนำงรอง 3100 บรีุรัมย์ 1
4452 1600700146 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอภเูขียว 3600 ชัยภมูิ 1
4453 1600700147 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอแม่สอด 6300 ตำก 1
4454 1600700148 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอแม่สะเรียง 5800 แม่ฮ่องสอน 1
4455 1600700149 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอรัตนบรีุ 3200 สุรินทร์ 1
4456 1600700150 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอสวรรคโลก 6400 สุโขทยั 1
4457 1600700151 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอสวำ่งแดนดิน 4700 สกลนคร 1
4458 1600700152 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอสีคิ ว 3000 นครรำชสีมำ 1
4459 1600700153 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอหลังสวน 8600 ชุมพร 1
4460 1600700154 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอหล่มสัก 6700 เพชรบรูณ์ 1
4461 1600700155 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ ทณัฑสถำนหญิงพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
4462 1600700162 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอเกำะสมุย 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
4463 1600700163 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ สถำนกักขังกลำงจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
4464 1600700164 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ สถำนกักขังกลำงจังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
4465 1600700165 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ สถำนกักขังกลำงจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
4466 1600700166 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอชัยบำดำล 1600 ลพบรีุ 1
4467 1600700167 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำอ ำเภอนำทวี 9000 สงขลำ 1
4468 1600700169 กระทรวงยุติธรรม กรมรำชทณัฑ์ เรือนจ ำจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
4469 1700200048 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
4470 1700200049 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
4471 1700200050 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
4472 1700200051 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
4473 1700200052 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
4474 1700200053 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
4475 1700200054 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
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4476 1700200055 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
4477 1700200056 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
4478 1700200057 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
4479 1700200058 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
4480 1700200059 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
4481 1700200060 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
4482 1700200061 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
4483 1700200062 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
4484 1700200063 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
4485 1700200064 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
4486 1700200065 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
4487 1700200066 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
4488 1700200067 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
4489 1700200068 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
4490 1700200069 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
4491 1700200070 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
4492 1700200071 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
4493 1700200072 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
4494 1700200073 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
4495 1700200074 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
4496 1700200075 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
4497 1700200076 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัเลย 4200 เลย 1
4498 1700200077 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
4499 1700200078 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
4500 1700200079 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
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4501 1700200080 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
4502 1700200081 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
4503 1700200082 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
4504 1700200083 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
4505 1700200084 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
4506 1700200085 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
4507 1700200086 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
4508 1700200087 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
4509 1700200088 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
4510 1700200089 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
4511 1700200090 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
4512 1700200091 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
4513 1700200092 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
4514 1700200093 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
4515 1700200094 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
4516 1700200095 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
4517 1700200096 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
4518 1700200097 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
4519 1700200098 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
4520 1700200099 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
4521 1700200100 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
4522 1700200101 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
4523 1700200102 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
4524 1700200103 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
4525 1700200104 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
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4526 1700200105 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
4527 1700200106 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
4528 1700200107 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
4529 1700200108 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
4530 1700200109 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
4531 1700200110 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
4532 1700200111 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
4533 1700200112 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
4534 1700200113 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัสุรำษฏร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
4535 1700200114 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
4536 1700200115 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
4537 1700200116 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
4538 1700200117 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
4539 1700200118 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
4540 1700200119 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
4541 1700200120 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
4542 1700200121 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
4543 1700200122 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
4544 1700200137 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
4545 1700300026 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน สมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
4546 1700300027 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน นนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
4547 1700300028 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
4548 1700300029 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน พระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
4549 1700300030 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
4550 1700300031 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1

หนา้ที ่182 จาก 281



สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

4551 1700300032 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
4552 1700300033 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
4553 1700300034 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
4554 1700300035 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
4555 1700300036 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ระยอง 2100 ระยอง 1
4556 1700300037 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
4557 1700300038 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ตรำด 2300 ตรำด 1
4558 1700300039 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
4559 1700300040 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
4560 1700300041 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน นครนำยก 2600 นครนำยก 1
4561 1700300042 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
4562 1700300043 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
4563 1700300044 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
4564 1700300045 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
4565 1700300046 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
4566 1700300047 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
4567 1700300048 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ยโสธร 3500 ยโสธร 1
4568 1700300049 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
4569 1700300050 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
4570 1700300051 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
4571 1700300052 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
4572 1700300053 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
4573 1700300054 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน เลย 4200 เลย 1
4574 1700300055 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน หนองคำย 4300 หนองคำย 1
4575 1700300056 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
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4576 1700300057 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
4577 1700300058 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
4578 1700300059 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน สกลนคร 4700 สกลนคร 1
4579 1700300060 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน นครพนม 4800 นครพนม 1
4580 1700300061 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
4581 1700300062 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
4582 1700300063 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
4583 1700300064 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
4584 1700300065 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
4585 1700300066 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน แพร่ 5400 แพร่ 1
4586 1700300067 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน น่ำน 5500 น่ำน 1
4587 1700300068 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน พะเยำ 5600 พะเยำ 1
4588 1700300069 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
4589 1700300070 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
4590 1700300071 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
4591 1700300072 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
4592 1700300073 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
4593 1700300074 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ตำก 6300 ตำก 1
4594 1700300075 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
4595 1700300076 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
4596 1700300077 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน พจิิตร 6600 พจิิตร 1
4597 1700300078 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
4598 1700300079 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
4599 1700300080 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
4600 1700300081 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
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4601 1700300082 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน นครปฐม 7300 นครปฐม 1
4602 1700300083 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
4603 1700300084 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
4604 1700300085 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
4605 1700300086 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
4606 1700300087 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
4607 1700300088 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน กระบี่ 8100 กระบี่ 1
4608 1700300089 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน พงังำ 8200 พงังำ 1
4609 1700300090 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
4610 1700300091 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน สุรำษฏร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
4611 1700300092 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ระนอง 8500 ระนอง 1
4612 1700300093 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ชุมพร 8600 ชุมพร 1
4613 1700300094 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน สงขลำ 9000 สงขลำ 1
4614 1700300095 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน สตูล 9100 สตูล 1
4615 1700300096 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ตรัง 9200 ตรัง 1
4616 1700300097 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน พทัลุง 9300 พทัลุง 1
4617 1700300098 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
4618 1700300099 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน ยะลำ 9500 ยะลำ 1
4619 1700300100 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
4620 1700300102 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวนัตก 7000 รำชบรีุ 1
4621 1700300103 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวนัออก 2100 ระยอง 1
4622 1700300104 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวนัออกเฉ 4000 ขอนแก่น 1
4623 1700300105 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ 5200 ล ำปำง 1
4624 1700300106 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้ 9000 สงขลำ 1
4625 1700300108 กระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
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4626 1700400021 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 1 สมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
4627 1700400022 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 2 สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
4628 1700400023 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 3 ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
4629 1700400024 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 4 รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
4630 1700400025 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 5 นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
4631 1700400026 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 6 ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
4632 1700400027 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 7 อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
4633 1700400028 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 8 นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
4634 1700400029 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 9 พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
4635 1700400030 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 10 ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
4636 1700400031 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 11 สุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
4637 1700400032 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 12 สงขลำ 9000 สงขลำ 1
4638 1700400033 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนนนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
4639 1700400034 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 14 ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
4640 1700400035 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 15 พระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
4641 1700400036 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
4642 1700400037 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
4643 1700400038 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
4644 1700400039 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
4645 1700400040 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
4646 1700400041 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 17 ระยอง 2100 ระยอง 1
4647 1700400042 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
4648 1700400043 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนตรำด 2300 ตรำด 1
4649 1700400044 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
4650 1700400045 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
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4651 1700400046 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนนครนำยก 2600 นครนำยก 1
4652 1700400047 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
4653 1700400048 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนบรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
4654 1700400049 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
4655 1700400050 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
4656 1700400051 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนยโสธร 3500 ยโสธร 1
4657 1700400052 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
4658 1700400053 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
4659 1700400054 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
4660 1700400055 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 18 อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
4661 1700400056 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนเลย 4200 เลย 1
4662 1700400057 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนหนองคำย 4300 หนองคำย 1
4663 1700400058 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
4664 1700400059 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
4665 1700400060 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนกำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
4666 1700400061 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนสกลนคร 4700 สกลนคร 1
4667 1700400062 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนนครพนม 4800 นครพนม 1
4668 1700400063 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
4669 1700400064 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 19 เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
4670 1700400065 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
4671 1700400066 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
4672 1700400067 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนแพร่ 5400 แพร่ 1
4673 1700400068 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนน่ำน 5500 น่ำน 1
4674 1700400069 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนพะเยำ 5600 พะเยำ 1
4675 1700400070 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 20 เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
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4676 1700400071 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
4677 1700400072 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
4678 1700400073 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
4679 1700400074 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนตำก 6300 ตำก 1
4680 1700400075 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
4681 1700400076 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนพจิิตร 6600 พจิิตร 1
4682 1700400077 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
4683 1700400078 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนกำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
4684 1700400079 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 16 นครปฐม 7300 นครปฐม 1
4685 1700400080 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
4686 1700400081 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
4687 1700400082 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
4688 1700400083 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
4689 1700400084 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 22 นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
4690 1700400085 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนกระบี่ 8100 กระบี่ 1
4691 1700400086 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนพงังำ 8200 พงังำ 1
4692 1700400087 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 21 ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
4693 1700400088 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนระนอง 8500 ระนอง 1
4694 1700400089 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนชุมพร 8600 ชุมพร 1
4695 1700400090 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนสตูล 9100 สตูล 1
4696 1700400091 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนตรัง 9200 ตรัง 1
4697 1700400092 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนพทัลุง 9300 พทัลุง 1
4698 1700400093 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 23 ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
4699 1700400094 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 24 ยะลำ 9500 ยะลำ 1
4700 1700400095 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 25 นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
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4701 1700400098 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 13 กรุงเทพมหำนคร 1000 ส่วนกลำง 1
4702 1700400101 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพฒันำฝีมือแรงงำนบงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
4703 1700400102 กระทรวงแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ 5700 เชียงรำย 1
4704 1700500034 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัสมุทรปรำกำร1100 สมุทรปรำกำร 1
4705 1700500035 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
4706 1700500036 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
4707 1700500037 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
4708 1700500038 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
4709 1700500039 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
4710 1700500040 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
4711 1700500041 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
4712 1700500042 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
4713 1700500043 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
4714 1700500044 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
4715 1700500045 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
4716 1700500046 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
4717 1700500047 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
4718 1700500048 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
4719 1700500049 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
4720 1700500050 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
4721 1700500051 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดันครรำชสีมำ3000 นครรำชสีมำ 1
4722 1700500052 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
4723 1700500053 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
4724 1700500054 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
4725 1700500055 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัอุบลรำชธำน3ี400 อุบลรำชธำนี 1
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4726 1700500056 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
4727 1700500057 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
4728 1700500058 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัอ ำนำจเจริญ3700 อ ำนำจเจริญ 1
4729 1700500059 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัหนองบวัล ำภ3ู900 หนองบวัล ำภู 1
4730 1700500060 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
4731 1700500061 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
4732 1700500062 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัเลย 4200 เลย 1
4733 1700500063 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
4734 1700500064 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัมหำสำรคำม4400 มหำสำรคำม 1
4735 1700500065 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
4736 1700500066 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
4737 1700500067 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
4738 1700500068 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
4739 1700500069 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
4740 1700500070 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
4741 1700500071 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
4742 1700500072 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
4743 1700500073 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
4744 1700500074 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
4745 1700500075 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
4746 1700500076 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
4747 1700500077 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
4748 1700500078 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัแม่ฮ่องสอน5800 แม่ฮ่องสอน 1
4749 1700500079 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
4750 1700500080 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
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4751 1700500081 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัก ำแพงเพชร6200 ก ำแพงเพชร 1
4752 1700500082 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
4753 1700500083 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
4754 1700500084 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
4755 1700500085 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
4756 1700500086 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
4757 1700500087 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
4758 1700500088 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
4759 1700500089 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
4760 1700500090 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
4761 1700500091 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
4762 1700500092 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัสมุทรสงครำม7500 สมุทรสงครำม 1
4763 1700500093 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
4764 1700500094 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัประจวบคีรีขันธ์7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
4765 1700500095 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดันครศรีธรรมรำช8000 นครศรีธรรมรำช 1
4766 1700500096 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
4767 1700500097 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
4768 1700500098 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
4769 1700500099 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัสุรำษฎร์ธำน8ี400 สุรำษฎร์ธำนี 1
4770 1700500100 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
4771 1700500101 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
4772 1700500102 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
4773 1700500103 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
4774 1700500104 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
4775 1700500105 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
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4776 1700500106 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
4777 1700500107 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
4778 1700500108 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
4779 1700500130 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวั 3800 บงึกำฬ 1
4780 1700500131 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ศูนย์ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเขต 5 5200 ล ำปำง 1
4781 1700500132 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ศูนย์ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเขต 6 6000 นครสวรรค์ 1
4782 1700500133 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ศูนย์ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเขต 1 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
4783 1700500134 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ศูนย์ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเขต 7 7000 รำชบรีุ 1
4784 1700500135 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ศูนย์ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเขต 2 2000 ชลบรีุ 1
4785 1700500136 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ศูนย์ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเขต 10 1100 สมุทรปรำกำร 1
4786 1700500137 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ศูนย์ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเขต 4 4100 อุดรธำนี 1
4787 1700500138 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ศูนย์ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเขต 3 3000 นครรำชสีมำ 1
4788 1700500139 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ศูนย์ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเขต 8 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
4789 1700500140 กระทรวงแรงงำน กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ศูนย์ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเขต 9 9000 สงขลำ 1
4790 1700600034 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั สมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
4791 1700600035 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั นนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
4792 1700600036 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
4793 1700600037 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั พระนครศรีอยุธ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
4794 1700600038 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
4795 1700600039 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
4796 1700600040 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
4797 1700600041 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
4798 1700600042 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
4799 1700600043 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
4800 1700600044 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ระยอง 2100 ระยอง 1
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4801 1700600045 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
4802 1700600046 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ตรำด 2300 ตรำด 1
4803 1700600047 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
4804 1700600048 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
4805 1700600049 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั นครนำยก 2600 นครนำยก 1
4806 1700600050 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
4807 1700600051 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
4808 1700600052 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
4809 1700600053 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
4810 1700600054 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ศรีษะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
4811 1700600055 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
4812 1700600056 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ยโสธร 3500 ยโสธร 1
4813 1700600057 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
4814 1700600058 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
4815 1700600059 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
4816 1700600060 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
4817 1700600061 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
4818 1700600062 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั เลย 4200 เลย 1
4819 1700600063 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั หนองคำย 4300 หนองคำย 1
4820 1700600064 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
4821 1700600065 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
4822 1700600066 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
4823 1700600067 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั สกลนคร 4700 สกลนคร 1
4824 1700600068 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั นครพนม 4800 นครพนม 1
4825 1700600069 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
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4826 1700600070 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
4827 1700600071 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
4828 1700600072 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
4829 1700600073 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
4830 1700600074 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั แพร่ 5400 แพร่ 1
4831 1700600075 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั น่ำน 5500 น่ำน 1
4832 1700600076 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั พะเยำ 5600 พะเยำ 1
4833 1700600077 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
4834 1700600078 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
4835 1700600079 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
4836 1700600080 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
4837 1700600081 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
4838 1700600082 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ตำก 6300 ตำก 1
4839 1700600083 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
4840 1700600084 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
4841 1700600085 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั พจิิตร 6600 พจิิตร 1
4842 1700600086 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
4843 1700600087 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
4844 1700600088 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
4845 1700600089 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
4846 1700600090 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั นครปฐม 7300 นครปฐม 1
4847 1700600091 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
4848 1700600092 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
4849 1700600093 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
4850 1700600094 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ประจวบคีรีขัน 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
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4851 1700600095 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
4852 1700600096 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั กระบี่ 8100 กระบี่ 1
4853 1700600097 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั พงังำ 8200 พงังำ 1
4854 1700600098 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
4855 1700600099 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั สุรำษฏร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
4856 1700600100 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ระนอง 8500 ระนอง 1
4857 1700600101 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ชุมพร 8600 ชุมพร 1
4858 1700600102 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั สงขลำ 9000 สงขลำ 1
4859 1700600103 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั สตูล 9100 สตูล 1
4860 1700600104 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ตรัง 9200 ตรัง 1
4861 1700600105 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั พทัลุง 9300 พทัลุง 1
4862 1700600106 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
4863 1700600107 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั ยะลำ 9500 ยะลำ 1
4864 1700600108 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดั นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
4865 1700600113 กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
4866 1800200009 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.สมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
4867 1800200010 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.นนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
4868 1800200011 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
4869 1800200012 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.พระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
4870 1800200013 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
4871 1800200014 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
4872 1800200015 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
4873 1800200016 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
4874 1800200017 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
4875 1800200018 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
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4876 1800200019 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ระยอง 2100 ระยอง 1
4877 1800200020 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
4878 1800200021 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ตรำด 2300 ตรำด 1
4879 1800200022 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
4880 1800200023 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
4881 1800200024 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.นครนำยก 2600 นครนำยก 1
4882 1800200025 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
4883 1800200026 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
4884 1800200027 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
4885 1800200028 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
4886 1800200029 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ศรีษะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
4887 1800200030 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
4888 1800200031 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ยโสธร 3500 ยโสธร 1
4889 1800200032 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
4890 1800200033 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
4891 1800200034 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
4892 1800200035 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
4893 1800200036 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
4894 1800200037 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.เลย 4200 เลย 1
4895 1800200038 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.หนองคำย 4300 หนองคำย 1
4896 1800200039 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
4897 1800200040 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
4898 1800200041 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
4899 1800200042 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.สกลนคร 4700 สกลนคร 1
4900 1800200043 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.นครพนม 4800 นครพนม 1
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4901 1800200044 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
4902 1800200045 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
4903 1800200046 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
4904 1800200047 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
4905 1800200048 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
4906 1800200049 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.แพร่ 5400 แพร่ 1
4907 1800200050 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.น่ำน 5500 น่ำน 1
4908 1800200051 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.พะเยำ 5600 พะเยำ 1
4909 1800200052 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
4910 1800200053 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
4911 1800200054 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
4912 1800200055 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
4913 1800200056 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
4914 1800200057 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ตำก 6300 ตำก 1
4915 1800200058 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
4916 1800200059 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
4917 1800200060 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.พจิิตร 6600 พจิิตร 1
4918 1800200061 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
4919 1800200062 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
4920 1800200063 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
4921 1800200064 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
4922 1800200065 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.นครปฐม 7300 นครปฐม 1
4923 1800200066 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
4924 1800200067 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
4925 1800200068 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
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4926 1800200069 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
4927 1800200070 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
4928 1800200071 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.กระบี่ 8100 กระบี่ 1
4929 1800200072 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.พงังำ 8200 พงังำ 1
4930 1800200073 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
4931 1800200074 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.สุรำษฏร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
4932 1800200075 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ระนอง 8500 ระนอง 1
4933 1800200076 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ชุมพร 8600 ชุมพร 1
4934 1800200077 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.สงขลำ 9000 สงขลำ 1
4935 1800200078 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.สตูล 9100 สตูล 1
4936 1800200079 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ตรัง 9200 ตรัง 1
4937 1800200080 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.พทัลุง 9300 พทัลุง 1
4938 1800200081 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
4939 1800200082 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.ยะลำ 9500 ยะลำ 1
4940 1800200083 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม สนง.วฒันธรรมจ.นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
4941 1800200092 กระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม ส ำนักงำนวฒันธรรมจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
4942 1800400012 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร ส ำนักศิลปำกรที่ 1 7000 รำชบรีุ 1
4943 1800400013 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร ส ำนักศิลปำกรที่ 2 7200 สุพรรณบรีุ 1
4944 1800400014 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร อุทยำนประวติัศำสตร์ เมืองสิงห์ 7100 กำญจนบรีุ 1
4945 1800400015 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร ส ำนักศิลปำกรที่ 3 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
4946 1800400017 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร ส ำนักศิลปำกรที่ 4 1600 ลพบรีุ 1
4947 1800400018 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร อุทยำนประวติัศำสตร์ ศรีเทพ 6700 เพชรบรูณ์ 1
4948 1800400019 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร ส ำนักศิลปำกรที่ 5 2500 ปรำจีนบรีุ 1
4949 1800400020 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร ส ำนักศิลปำกรที่ 6 6400 สุโขทยั 1
4950 1800400023 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร อุทยำนประวติัศำสตร์ ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
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4951 1800400025 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร ส ำนักศิลปำกรที่ 7 เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
4952 1800400026 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร ส ำนักศิลปำกรที่ 8 ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
4953 1800400028 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร ส ำนักศิลปำกรที่ 10 4500 ร้อยเอ็ด 1
4954 1800400029 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร ส ำนักศิลปำกรที่ 9 อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
4955 1800400030 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร ส ำนักศิลปำกรที่ 10 นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
4956 1800400031 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร อุทยำนประวติัศำสตร์ พนมรุ้ง 3100 บรีุรัมย์ 1
4957 1800400033 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร ส ำนักศิลปำกรที่ 11 สงขลำ 9000 สงขลำ 1
4958 1800400034 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร ส ำนักศิลปำกรที่ 15 8300 ภเูก็ต 1
4959 1800400035 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร ส ำนักศิลปำกรที่ 12 นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
4960 1800400046 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำติ สมเด็จพระนำรำยณ์ 1600 ลพบรีุ 1
4961 1800400047 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำติ อินทร์บรีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
4962 1800400048 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำติ ชัยนำทมุนี 1800 ชัยนำท 1
4963 1800400052 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำติ สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
4964 1800400053 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำติ บำ้นเชียง 4100 อุดรธำนี 1
4965 1800400059 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำติ หริภญุไชย 5100 ล ำพนู 1
4966 1800400060 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำติ น่ำน 5500 น่ำน 1
4967 1800400061 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำติ เชียงแสน 5700 เชียงรำย 1
4968 1800400062 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำติ พระปฐมเจดีย์ 7300 นครปฐม 1
4969 1800400069 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำติ พระพทุธชินรำช 6500 พษิณุโลก 1
4970 1800400071 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำติ พระนครคีรี 7600 เพชรบรีุ 1
4971 1800400073 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำติ อ ำเภอไชยำ 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
4972 1800400075 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำติ ชุมพร 8600 ชุมพร 1
4973 1800400078 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำติ สตูล 9100 สตูล 1
4974 1800400087 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ ฯ9500 ยะลำ 1
4975 1800400089 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสำธริำชฯ5600 พะเยำ 1
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4976 1800400096 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร หอสมุดแหง่ชำติ ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
4977 1800400097 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร หอสมุดแหง่ชำติรัชมังคลำภเิษก - จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
4978 1800400101 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร หอสมุดแหง่ชำติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9 3000 นครรำชสีมำ 1
4979 1800400103 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร หอสมุดแหง่ชำติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ4800 นครพนม 1
4980 1800400105 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร หอสมุดแหง่ชำติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ 9200 ตรัง 1
4981 1800400127 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำติ ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
4982 1800400128 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปำกร พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำติ ถลำง 8300 ภเูก็ต 1
4983 1800800001 กระทรวงวฒันธรรม สถำบนับณัฑิตพฒันศิลป์ วทิยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
4984 1800800002 กระทรวงวฒันธรรม สถำบนับณัฑิตพฒันศิลป์ วทิยำลัยนำฏศิลปลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
4985 1800800003 กระทรวงวฒันธรรม สถำบนับณัฑิตพฒันศิลป์ วทิยำลัยนำฏศิลปจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
4986 1800800004 กระทรวงวฒันธรรม สถำบนับณัฑิตพฒันศิลป์ วทิยำลัยนำฏศิลปนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
4987 1800800005 กระทรวงวฒันธรรม สถำบนับณัฑิตพฒันศิลป์ วทิยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
4988 1800800006 กระทรวงวฒันธรรม สถำบนับณัฑิตพฒันศิลป์ วทิยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
4989 1800800007 กระทรวงวฒันธรรม สถำบนับณัฑิตพฒันศิลป์ วทิยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
4990 1800800008 กระทรวงวฒันธรรม สถำบนับณัฑิตพฒันศิลป์ วทิยำลัยนำฏศิลปสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
4991 1800800009 กระทรวงวฒันธรรม สถำบนับณัฑิตพฒันศิลป์ วทิยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
4992 1800800010 กระทรวงวฒันธรรม สถำบนับณัฑิตพฒันศิลป์ วทิยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
4993 1800800011 กระทรวงวฒันธรรม สถำบนับณัฑิตพฒันศิลป์ วทิยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
4994 1800800012 กระทรวงวฒันธรรม สถำบนับณัฑิตพฒันศิลป์ วทิยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
4995 1800800013 กระทรวงวฒันธรรม สถำบนับณัฑิตพฒันศิลป์ วทิยำลัยนำฏศิลปพทัลุง 9300 พทัลุง 1
4996 2000200012 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 15 5000 เชียงใหม่ 1
4997 2000200013 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 17 6500 พษิณุโลก 1
4998 2000200014 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 1 1600 ลพบรีุ 1
4999 2000200015 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 2 1300 ปทมุธำนี 1
5000 2000200016 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 8 2000 ชลบรีุ 1
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5001 2000200017 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 3 7000 รำชบรีุ 1
5002 2000200018 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 10 4100 อุดรธำนี 1
5003 2000200019 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 13 3000 นครรำชสีมำ 1
5004 2000200020 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 14 3400 อุบลรำชธำนี 1
5005 2000200021 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 6 8300 ภเูก็ต 1
5006 2000200022 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 6 9000 สงขลำ 1
5007 2000200023 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 7 9500 ยะลำ 1
5008 2000200024 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร สถำบนัพฒันำครู คณำจำรย์และบคุลำกรฯ 7300 นครปฐม 1
5009 2000200035 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักอ ำนวยกำร 1000 ส่วนกลำง 1
5010 2000200043 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร กลุ่มงำนคลัง (กศน.) สป.กระทรวงศึกษำ 1000 ส่วนกลำง 1
5011 2000200056 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร สนง.สส.กศน.และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กทม. 1000 ส่วนกลำง 1
5012 2000200100 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร สถำบนัพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคกลำง7000 รำชบรีุ 1
5013 2000200101 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดันนทบรีุ1200 นนทบรีุ 1
5014 2000200108 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดันครปฐม7300 นครปฐม 1
5015 2000200116 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัสมุทรสำคร7400 สมุทรสำคร 1
5016 2000200120 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัสมุทรสงครำม7500 สมุทรสงครำม 1
5017 2000200124 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์วทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
5018 2000200125 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัรำชบรีุ7000 รำชบรีุ 1
5019 2000200135 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดักำญจนบรีุ7100 กำญจนบรีุ 1
5020 2000200149 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัเพชรบรีุ7600 เพชรบรีุ 1
5021 2000200158 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัประจวบคีรีขันธ์7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
5022 2000200167 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์วทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำกำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
5023 2000200168 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร อุทยำนวทิยำศำสร์พระจอมเกล้ำ ณ หวำ้กอจังหวดัประจวบคีรีขันธ์7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
5024 2000200169 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนฝึกวชิำชีพจังหวดักำญจนบรีุ (สำมสงฆ์ทรงงพระคุณ) 7100 กำญจนบรีุ 1
5025 2000200170 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัลพบรีุ1600 ลพบรีุ 1
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5026 2000200182 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัชัยนำท1800 ชัยนำท 1
5027 2000200190 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัสิงหบ์รีุ1700 สิงหบ์รีุ 1
5028 2000200197 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัอุทยัธำนี6100 อุทยัธำนี 1
5029 2000200206 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัอ่ำงทอง1500 อ่ำงทอง 1
5030 2000200214 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
5031 2000200231 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัสุพรรณบรีุ7200 สุพรรณบรีุ 1
5032 2000200242 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัปทมุธำนี1300 ปทมุธำนี 1
5033 2000200250 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัสระบรีุ1900 สระบรีุ 1
5034 2000200264 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์วทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
5035 2000200265 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร สถำบนัพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคตะวนัออก2100 ระยอง 1
5036 2000200266 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัฉะเชิงเทรำ2400 ฉะเชิงเทรำ 1
5037 2000200278 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัระยอง2100 ระยอง 1
5038 2000200287 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัชลบรีุ2000 ชลบรีุ 1
5039 2000200298 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัสมุทรปรำกำร1100 สมุทรปรำกำร 1
5040 2000200305 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนฝึกและพฒันำอำชีพเกษตรกรรมวดัญำณสังวรำรำมวรมหำวหิำรย์2000 ชลบรีุ 1
5041 2000200306 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัจันทบรีุ2200 จันทบรีุ 1
5042 2000200317 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดันครนำยก2600 นครนำยก 1
5043 2000200322 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัปรำจีนบรีุ2500 ปรำจีนบรีุ 1
5044 2000200330 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัสระแก้ว2700 สระแก้ว 1
5045 2000200339 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัตรำด2300 ตรำด 1
5046 2000200347 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนสระแก้ว2700 สระแก้ว 1
5047 2000200348 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์วทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
5048 2000200349 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร สถำบนัพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคใต้9000 สงขลำ 1
5049 2000200350 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดันครศรีธรรมรำช8000 นครศรีธรรมรำช 1
5050 2000200374 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัชุมพร8600 ชุมพร 1
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5051 2000200383 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
5052 2000200403 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัพทัลุง9300 พทัลุง 1
5053 2000200415 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัสงขลำ9000 สงขลำ 1
5054 2000200432 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนชุมพร 8600 ชุมพร 1
5055 2000200433 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์วทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
5056 2000200434 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัสตูล9100 สตูล 1
5057 2000200442 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัยะลำ9500 ยะลำ 1
5058 2000200451 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดันรำธวิำศ9600 นรำธวิำส 1
5059 2000200452 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัปตัตำนี9400 ปตัตำนี 1
5060 2000200465 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนปตัตำนี9400 ปตัตำนี 1
5061 2000200466 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์วทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำยะลำ 9500 ยะลำ 1
5062 2000200467 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัตรัง9200 ตรัง 1
5063 2000200478 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดักระบี่8100 กระบี่ 1
5064 2000200487 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัพงังำ8200 พงังำ 1
5065 2000200496 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัระนอง8500 ระนอง 1
5066 2000200502 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัภเูก็ต8300 ภเูก็ต 1
5067 2000200506 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์วทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำตรัง 9200 ตรัง 1
5068 2000200507 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร สถำบนัพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคเหนือ5200 ล ำปำง 1
5069 2000200508 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัพะเยำ5600 พะเยำ 1
5070 2000200517 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัเชียงรำย5700 เชียงรำย 1
5071 2000200536 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัแพร่5400 แพร่ 1
5072 2000200545 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัน่ำน5500 น่ำน 1
5073 2000200560 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนเชียงรำย5700 เชียงรำย 1
5074 2000200561 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัเชียงใหม่5000 เชียงใหม่ 1
5075 2000200586 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัแม่ฮ่องสอน5800 แม่ฮ่องสอน 1
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5076 2000200594 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัล ำพนู5100 ล ำพนู 1
5077 2000200603 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัล ำปำง5200 ล ำปำง 1
5078 2000200617 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์วทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
5079 2000200618 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัตำก6300 ตำก 1
5080 2000200628 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัก ำแพงเพชร6200 ก ำแพงเพชร 1
5081 2000200640 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัสุโขทยั6400 สุโขทยั 1
5082 2000200650 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัอุตรดิตถ์5300 อุตรดิตถ์ 1
5083 2000200660 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนอุตรดิตถ5์300 อุตรดิตถ์ 1
5084 2000200661 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดันครสวรรค์6000 นครสวรรค์ 1
5085 2000200676 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัพจิิตร6600 พจิิตร 1
5086 2000200688 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัพษิณุโลก6500 พษิณุโลก 1
5087 2000200698 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัเพชรบรูณ์6700 เพชรบรูณ์ 1
5088 2000200710 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์วทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
5089 2000200711 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร สถำบนัพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ3400 อุบลรำชธำนี 1
5090 2000200712 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัสุรินทร์3200 สุรินทร์ 1
5091 2000200729 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัศรีสะเกษ3300 ศรีสะเกษ 1
5092 2000200751 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดับรีุรัมษ์3100 บรีุรัมย์ 1
5093 2000200775 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดันครรำชสีมำ3000 นครรำชสีมำ 1
5094 2000200806 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัชัยภมูิ3600 ชัยภมูิ 1
5095 2000200822 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์วทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
5096 2000200823 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนสุรินทร์3200 สุรินทร์ 1
5097 2000200824 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร สถำบนักำรศึกษำและพฒันำต่อเนื่องสิรินธร 3000 นครรำชสีมำ 1
5098 2000200825 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัขอนแก่น4000 ขอนแก่น 1
5099 2000200851 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัเลย4200 เลย 1
5100 2000200865 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัหนองคำย4300 หนองคำย 1
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5101 2000200882 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัอุดรธำนี4100 อุดรธำนี 1
5102 2000200902 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัหนองบวัล ำภู3900 หนองบวัล ำภู 1
5103 2000200909 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัสกลนคร4700 สกลนคร 1
5104 2000200928 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์วทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
5105 2000200929 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัอุบลรำชธำนี3400 อุบลรำชธำนี 1
5106 2000200955 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัยโสธร3500 ยโสธร 1
5107 2000200965 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัร้อยเอ็ด4500 ร้อยเอ็ด 1
5108 2000200985 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัมหำสำรคำม4400 มหำสำรคำม 1
5109 2000200998 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดักำฬสินธุ์4600 กำฬสินธุ์ 1
5110 2000201016 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดันครพนม4800 นครพนม 1
5111 2000201028 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัมุกดำหำร4900 มุกดำหำร 1
5112 2000201036 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัอ ำนำจเจริญ3700 อ ำนำจเจริญ 1
5113 2000201044 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนมุกดำหำร4900 มุกดำหำร 1
5114 2000201045 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์วทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
5115 2000201048 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์วทิยำศำสตร์และวฒันธรรมเพื่อกำรศึกษำร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
5116 2000201050 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
5117 2000201051 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
5118 2000201052 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
5119 2000201053 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
5120 2000201054 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
5121 2000201092 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดับงึกำฬ3800 บงึกำฬ 1
5122 2000201102 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 9 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
5123 2000201103 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 4 7500 สมุทรสงครำม 1
5124 2000201104 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 11 4700 สกลนคร 1
5125 2000201105 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 12 4000 ขอนแก่น 1

หนา้ที ่205 จาก 281



สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

5126 2000201106 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 16 5700 เชียงรำย 1
5127 2000201107 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 18 6000 นครสวรรค์ 1
5128 2000201108 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดักรุงเทพมหำนคร 1000 ส่วนกลำง 1
5129 2000201109 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
5130 2000201110 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
5131 2000201111 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
5132 2000201112 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
5133 2000201113 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
5134 2000201114 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
5135 2000201115 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
5136 2000201116 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
5137 2000201117 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
5138 2000201118 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
5139 2000201119 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
5140 2000201120 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
5141 2000201121 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
5142 2000201122 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
5143 2000201123 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
5144 2000201124 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
5145 2000201125 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
5146 2000201126 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
5147 2000201127 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
5148 2000201128 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
5149 2000201129 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
5150 2000201130 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
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5151 2000201131 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
5152 2000201132 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
5153 2000201133 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
5154 2000201134 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
5155 2000201135 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
5156 2000201136 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
5157 2000201137 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
5158 2000201138 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัเลย 4200 เลย 1
5159 2000201139 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
5160 2000201140 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
5161 2000201141 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
5162 2000201142 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
5163 2000201143 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
5164 2000201144 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
5165 2000201145 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
5166 2000201146 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
5167 2000201147 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
5168 2000201148 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
5169 2000201149 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
5170 2000201150 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
5171 2000201151 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
5172 2000201152 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
5173 2000201153 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
5174 2000201154 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
5175 2000201155 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
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5176 2000201156 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
5177 2000201157 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
5178 2000201158 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
5179 2000201159 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
5180 2000201160 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
5181 2000201161 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
5182 2000201162 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
5183 2000201163 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
5184 2000201164 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
5185 2000201165 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
5186 2000201166 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
5187 2000201167 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
5188 2000201168 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
5189 2000201169 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
5190 2000201170 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
5191 2000201171 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
5192 2000201172 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
5193 2000201173 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
5194 2000201174 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
5195 2000201175 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
5196 2000201176 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
5197 2000201177 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
5198 2000201178 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
5199 2000201179 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
5200 2000201180 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
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5201 2000201181 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
5202 2000201182 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
5203 2000201183 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
5204 2000201184 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
5205 2000201186 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 5 8000 นครศรีธรรมรำช 1
5206 2000201187 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์วทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
5207 2000201188 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์วทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครพนม 4800 นครพนม 1
5208 2000201189 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์วทิยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
5209 2000201190 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์วงเดือน อำคำสุรทณัฑ์ 6100 อุทยัธำนี 1
5210 2000201191 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร ศูนย์ขับเคล่ือนกำรศึกษำในจังหวดัชำยแดนภำคใต้ 9400 ปตัตำนี 1
5211 2000400016 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 1      (จังหวดันครปฐม)7300 นครปฐม 1
5212 2000400017 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 2      (จังหวดัยะลำ) 9500 ยะลำ 1
5213 2000400018 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 3      (จังหวดัสงขลำ) 9000 สงขลำ 1
5214 2000400019 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4      (จังหวดัตรัง) 9200 ตรัง 1
5215 2000400020 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 5      (จังหวดัสุพรรณบรีุ)7200 สุพรรณบรีุ 1
5216 2000400021 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 6      (จังหวดัลพบรีุ) 1600 ลพบรีุ 1
5217 2000400022 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 7      (จังหวดัพษิณุโลก)6500 พษิณุโลก 1
5218 2000400023 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 8      (จังหวดัเชียงใหม)่5000 เชียงใหม่ 1
5219 2000400024 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 9      (จังหวดัขอนแก่น)4000 ขอนแก่น 1
5220 2000400025 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 10    (จังหวดัอุบลรำชธำน)ี3400 อุบลรำชธำนี 1
5221 2000400026 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 11     (จังหวดันครรำชสีมำ)3000 นครรำชสีมำ 1
5222 2000400027 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 12     (จังหวดัชลบรีุ) 2000 ชลบรีุ 1
5223 2000400028 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
5224 2000400029 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
5225 2000400030 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
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5226 2000400031 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
5227 2000400032 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
5228 2000400033 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
5229 2000400034 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
5230 2000400035 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
5231 2000400036 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
5232 2000400037 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
5233 2000400038 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
5234 2000400039 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
5235 2000400040 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
5236 2000400041 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
5237 2000400042 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
5238 2000400043 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
5239 2000400044 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
5240 2000400045 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
5241 2000400046 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
5242 2000400047 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
5243 2000400048 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
5244 2000400049 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
5245 2000400050 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
5246 2000400051 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
5247 2000400052 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
5248 2000400053 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
5249 2000400054 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
5250 2000400055 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
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5251 2000400056 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
5252 2000400057 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
5253 2000400058 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
5254 2000400059 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
5255 2000400060 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
5256 2000400061 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
5257 2000400062 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
5258 2000400063 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
5259 2000400064 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
5260 2000400065 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
5261 2000400066 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
5262 2000400067 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
5263 2000400068 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
5264 2000400069 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัเลย 4200 เลย 1
5265 2000400070 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
5266 2000400071 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
5267 2000400072 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
5268 2000400073 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
5269 2000400074 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
5270 2000400075 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
5271 2000400076 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
5272 2000400077 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
5273 2000400078 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
5274 2000400079 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
5275 2000400080 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
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5276 2000400081 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
5277 2000400082 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
5278 2000400083 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
5279 2000400084 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
5280 2000400085 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
5281 2000400086 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
5282 2000400087 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษมหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวดันครนำยก2600 นครนำยก 1
5283 2000400088 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
5284 2000400089 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
5285 2000400090 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
5286 2000400091 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
5287 2000400092 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
5288 2000400093 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
5289 2000400094 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนสงขลำพฒันำปญัญำ 9000 สงขลำ 1
5290 2000400095 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำจังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
5291 2000400096 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนนครศรีธรรมรำชปญัญำนุกูล 8000 นครศรีธรรมรำช 1
5292 2000400097 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนสอนคนตำบอดภำคใต้ฯ 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
5293 2000400098 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนชุมพรปญัญำนุกูล 8600 ชุมพร 1
5294 2000400099 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนภเูก็ตปญัญำนุกูล 8300 ภเูก็ต 1
5295 2000400100 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำเทพรัตน์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
5296 2000400101 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนสุพรรณบรีุปญัญำนุกูล 7200 สุพรรณบรีุ 1
5297 2000400102 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนลพบรีุปญัญำนุกูล 1600 ลพบรีุ 1
5298 2000400103 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
5299 2000400104 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนนครสรรค์ปญัญำนุกูล 6000 นครสวรรค์ 1
5300 2000400105 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนพษิณุโลกปญัญำนุกูล 6500 พษิณุโลก 1
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5301 2000400106 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร 5000 เชียงใหม่ 1
5302 2000400107 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนสอนคนตำบอดภำคเหนือฯ 5000 เชียงใหม่ 1
5303 2000400108 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนกำวลิะอนุกูล 5000 เชียงใหม่ 1
5304 2000400109 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
5305 2000400110 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
5306 2000400111 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนอุบลปญัญำนุกูล 3400 อุบลรำชธำนี 1
5307 2000400112 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
5308 2000400113 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนกำฬสินธุป์ญัญำนุกูล 4600 กำฬสินธุ์ 1
5309 2000400114 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
5310 2000400115 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนนครรำชสีมำปญัญำนุกูล 3000 นครรำชสีมำ 1
5311 2000400116 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
5312 2000400117 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนระยองปญัญำนุกูล 2100 ระยอง 1
5313 2000400118 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนเพชรบรีุปญัญำนุกูล 7600 เพชรบรีุ 1
5314 2000400119 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
5315 2000400120 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
5316 2000400121 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนพจิิตรปญัญำนุกูล 6600 พจิิตร 1
5317 2000400122 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนเชียงรำยปญัญำนุกูล 5700 เชียงรำย 1
5318 2000400123 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนน่ำนปญัญำนุกูล 5500 น่ำน 1
5319 2000400124 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนแพร่ปญัญำนุกูล 5400 แพร่ 1
5320 2000400125 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนรร.ศรีสังวำลย์ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
5321 2000400126 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
5322 2000400127 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
5323 2000400128 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
5324 2000400129 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนฉะเชิงเทรำปญัญำนุกูล 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
5325 2000400130 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศรีสังวำลย์เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
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5326 2000400131 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโสตศึกษำปำนเลิศ 1600 ลพบรีุ 1
5327 2000400132 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ กทม เขต.เขตรำชเทวี1000 ส่วนกลำง 1
5328 2000400134 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 21000 ส่วนกลำง 1
5329 2000400136 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 11000 ส่วนกลำง 1
5330 2000400138 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่  อ ำเภอเมืองกระบี่8100 กระบี่ 1
5331 2000400140 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท  อ ำเภอเมืองชัยนำท1800 ชัยนำท 1
5332 2000400142 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  อ ำเภอเมืองตรำด2300 ตรำด 1
5333 2000400144 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก  อ ำเภอเมืองนครนำยก2600 นครนำยก 1
5334 2000400146 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบรีุเขต 1 อ ำเภอเมืองปรำจีนบรีุ2500 ปรำจีนบรีุ 1
5335 2000400148 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพงังำ  อ ำเภอเมืองพงังำ8200 พงังำ 1
5336 2000400150 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนเสนำนุกูล อ.ตะกั่วปำ่ 8200 พงังำ 1
5337 2000400151 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพทัลุงเขต 1 อ ำเภอเมืองพทัลุง9300 พทัลุง 1
5338 2000400153 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำภเูก็ต  อ ำเภอเมืองภเูก็ต8300 ภเูก็ต 1
5339 2000400155 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  อ ำเภอเมืองมุกดำหำร4900 มุกดำหำร 1
5340 2000400157 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง  อ ำเภอเมืองระนอง8500 ระนอง 1
5341 2000400159 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล  อ ำเภอเมืองสตูล9100 สตูล 1
5342 2000400161 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร  อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร7400 สมุทรสำคร 1
5343 2000400163 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม  อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม7500 สมุทรสงครำม 1
5344 2000400165 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงหบ์รีุ  อ ำเภอเมืองสิงหบ์รีุ1700 สิงหบ์รีุ 1
5345 2000400167 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง1500 อ่ำงทอง 1
5346 2000400169 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ ำนำจเจริญ  อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ3700 อ ำนำจเจริญ 1
5347 2000400171 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทยัธำนี เขต 1 อ ำเภอเมืองอุทยัธำนี6100 อุทยัธำนี 1
5348 2000400173 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชรเขต 1  อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร6200 ก ำแพงเพชร 1
5349 2000400175 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชรเขต 2  อ ำเภอคลองขลุง6200 ก ำแพงเพชร 1
5350 2000400177 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบรีุเขต 1  อ ำเภอเมืองจันทบรีุ2200 จันทบรีุ 1
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5351 2000400179 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบรีุเขต 2  อ ำเภอมะขำม2200 จันทบรีุ 1
5352 2000400181 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1  อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ2400 ฉะเชิงเทรำ 1
5353 2000400183 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 2  อ ำเภอพนมสำรคำม2400 ฉะเชิงเทรำ 1
5354 2000400185 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพรเขต 1  อ ำเภอเมืองชุมพร8600 ชุมพร 1
5355 2000400187 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพรเขต 2  อ ำเภอหลังสวน8600 ชุมพร 1
5356 2000400189 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรังเขต 1  อ ำเภอเมืองตรัง9200 ตรัง 1
5357 2000400191 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรังเขต 2  อ ำเภอหว้ยยอด9200 ตรัง 1
5358 2000400193 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำกเขต 1  อ ำเภอเมืองตำก6300 ตำก 1
5359 2000400195 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำกเขต 2  อ ำเภอแม่สอด6300 ตำก 1
5360 2000400197 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนสรรพวทิยำคม อ ำเภอแม่สอด 6300 ตำก 1
5361 2000400198 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐมเขต 1  อ ำเภอเมืองนครปฐม7300 นครปฐม 1
5362 2000400200 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐมเขต 2  อ ำเภอนครชัยศรี7300 นครปฐม 1
5363 2000400202 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนมเขต 1  อ ำเภอเมืองนครพนม4800 นครพนม 1
5364 2000400204 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนมเขต 2  อ ำเภอศรีสงครำม4800 นครพนม 1
5365 2000400206 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบรีุเขต 1  อ ำเภอเมืองนนทบรีุ1200 นนทบรีุ 1
5366 2000400208 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบรีุเขต 2  อ ำเภอบำงใหญ่1200 นนทบรีุ 1
5367 2000400210 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธวิำสเขต 1  อ ำเภอเมืองนรำธวิำส9600 นรำธวิำส 1
5368 2000400212 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธวิำสเขต 2  อ ำเภอสุไหงโก-ลก9600 นรำธวิำส 1
5369 2000400214 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำนเขต 1  อ ำเภอเมืองน่ำน5500 น่ำน 1
5370 2000400216 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำนเขต 2  อ ำเภอปวั5500 น่ำน 1
5371 2000400218 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทมุธำนีเขต 1  อ ำเภอเมืองปทมุธำนี1300 ปทมุธำนี 1
5372 2000400220 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทมุธำนีเขต 2  อ ำเภอล ำลูกกำ1300 ปทมุธำนี 1
5373 2000400222 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธเ์ขต 1  อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
5374 2000400224 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธเ์ขต 2  อ ำเภอปรำณบรีุ7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
5375 2000400226 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปตัตำนีเขต 1  อ ำเภอเมืองปตัตำนี9400 ปตัตำนี 1
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5376 2000400228 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปตัตำนีเขต 2  อ ำเภอเมืองปตัตำนี9400 ปตัตำนี 1
5377 2000400230 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำเขต 1  อ ำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยำ1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
5378 2000400232 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำเขต 2  อ ำเภอเสนำ1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
5379 2000400234 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำเขต 1  อ ำเภอเมืองพะเยำ5600 พะเยำ 1
5380 2000400236 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำเขต 2  อ ำเภอจุน5600 พะเยำ 1
5381 2000400238 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพจิิตรเขต 1  อ ำเภอเมืองพจิิตร6600 พจิิตร 1
5382 2000400240 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพจิิตรเขต 2  อ ำเภอตะพำนหนิ (เดิม)6600 พจิิตร 1
5383 2000400242 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรีุเขต 1  อ ำเภอเมืองเพชรบรีุ7600 เพชรบรีุ 1
5384 2000400244 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรีุเขต 2  อ ำเภอทำ่ยำง7600 เพชรบรีุ 1
5385 2000400246 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่เขต 1  อ ำเภอเมืองแพร่5400 แพร่ 1
5386 2000400248 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่เขต 2  อ ำเภอลอง5400 แพร่ 1
5387 2000400250 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำมเขต 1  อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม4400 มหำสำรคำม 1
5388 2000400252 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำมเขต 2  อ ำเภอวำปปีทมุ4400 มหำสำรคำม 1
5389 2000400254 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแม่ฮ่องสอนเขต 1  อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน5800 แม่ฮ่องสอน 1
5390 2000400256 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแม่ฮ่องสอนเขต 2  อ ำเภอแม่สะเรียง5800 แม่ฮ่องสอน 1
5391 2000400259 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำยโสธรเขต 1  อ ำเภอเมืองยโสธร3500 ยโสธร 1
5392 2000400261 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธรเขต 2  อ ำเภอกุดชุม3500 ยโสธร 1
5393 2000400263 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำเขต 1  อ ำเภอเมืองยะลำ9500 ยะลำ 1
5394 2000400266 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำเขต 2  อ ำเภอบนันังสตำ9500 ยะลำ 1
5395 2000400268 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยองเขต 1  อ ำเภอเมืองระยอง2100 ระยอง 1
5396 2000400270 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยองเขต 2  อ ำเภอแกลง2100 ระยอง 1
5397 2000400272 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบรีุเขต 1  อ ำเภอเมืองรำชบรีุ7000 รำชบรีุ 1
5398 2000400274 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบรีุเขต 2  อ ำเภอโพธำรำม7000 รำชบรีุ 1
5399 2000400276 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบรีุเขต 1  อ ำเภอเมืองลพบรีุ1600 ลพบรีุ 1
5400 2000400278 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบรีุเขต 2  อ ำเภอชัยบำดำล1600 ลพบรีุ 1
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5401 2000400280 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพนูเขต 1  อ ำเภอเมืองล ำพนู5100 ล ำพนู 1
5402 2000400282 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพนูเขต 2  อ ำเภอบำ้นโฮ่ง5100 ล ำพนู 1
5403 2000400284 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 1  อ ำเภอเมืองเลย4200 เลย 1
5404 2000400286 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 2  อ ำเภอวงัสะพงุ4200 เลย 1
5405 2000400288 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำรเขต 1  อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร1100 สมุทรปรำกำร 1
5406 2000400290 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำรเขต 2  อ ำเภอบำงพลี1100 สมุทรปรำกำร 1
5407 2000400292 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้วเขต 1  อ ำเภอเมืองสระแก้ว2700 สระแก้ว 1
5408 2000400294 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้วเขต 2  อ ำเภออรัญประเทศ2700 สระแก้ว 1
5409 2000400296 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบรีุเขต 1  อ ำเภอเมืองสระบรีุ1900 สระบรีุ 1
5410 2000400298 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบรีุเขต 2  อ ำเภอแก่งคอย1900 สระบรีุ 1
5411 2000400300 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทยัเขต 1  อ ำเภอเมืองสุโขทยั6400 สุโขทยั 1
5412 2000400302 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทยัเขต 2  อ ำเภอสวรรคโลก6400 สุโขทยั 1
5413 2000400304 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบวัล ำภเูขต 1  อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภู3900 หนองบวัล ำภู 1
5414 2000400306 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบวัล ำภเูขต 2  อ ำเภอนำกลำง3900 หนองบวัล ำภู 1
5415 2000400308 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์เขต 1  อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์5300 อุตรดิตถ์ 1
5416 2000400310 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์เขต 2  อ ำเภอน  ำปำด5300 อุตรดิตถ์ 1
5417 2000400312 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรีุเขต 1  อ ำเภอเมืองกำญจนบรีุ7100 กำญจนบรีุ 1
5418 2000400314 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรีุเขต 2  อ ำเภอพนมทวน7100 กำญจนบรีุ 1
5419 2000400316 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรีุเขต 3  อ ำเภอไทรโยค7100 กำญจนบรีุ 1
5420 2000400318 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุเ์ขต 1  อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์4600 กำฬสินธุ์ 1
5421 2000400320 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุเ์ขต 2  อ ำเภอหว้ยเม็ก4600 กำฬสินธุ์ 1
5422 2000400322 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุเ์ขต 3  อ ำเภอหว้ยผึ ง4600 กำฬสินธุ์ 1
5423 2000400324 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบรีุเขต 1  อ ำเภอเมืองชลบรีุ2000 ชลบรีุ 1
5424 2000400326 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบรีุเขต 2  อ ำเภอพนัสนิคม2000 ชลบรีุ 1
5425 2000400328 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบรีุเขต 3  อ ำเภอศรีรำชำ2000 ชลบรีุ 1
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5426 2000400330 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภมูิเขต 1  อ ำเภอเมืองชัยภมูิ3600 ชัยภมูิ 1
5427 2000400332 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภมูิเขต 2  อ ำเภอภเูขียว3600 ชัยภมูิ 1
5428 2000400334 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนภเูขียว อ ำเภอภเูขียว 3600 ชัยภมูิ 1
5429 2000400335 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภมูิเขต 3  อ ำเภอจัตุรัส3600 ชัยภมูิ 1
5430 2000400337 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์เขต 1  อ ำเภอเมืองนครสวรรค์6000 นครสวรรค์ 1
5431 2000400339 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์เขต 2  อ ำเภอลำดยำว6000 นครสวรรค์ 1
5432 2000400341 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์เขต 3  อ ำเภอไพศำลี6000 นครสวรรค์ 1
5433 2000400343 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพษิณุโลกเขต 1  อ ำเภอเมืองพษิณุโลก6500 พษิณุโลก 1
5434 2000400345 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพษิณุโลกเขต 2  อ ำเภอวงัทอง6500 พษิณุโลก 1
5435 2000400347 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพษิณุโลกเขต 3  อ ำเภอวดัโบสถ์6500 พษิณุโลก 1
5436 2000400349 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรูณ์เขต 1  อ ำเภอเมืองเพชรบรูณ์6700 เพชรบรูณ์ 1
5437 2000400351 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรูณ์เขต 2  อ ำเภอหล่มสัก6700 เพชรบรูณ์ 1
5438 2000400353 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรูณ์เขต 3  อ ำเภอบงึสำมพนั6700 เพชรบรูณ์ 1
5439 2000400355 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ดเขต 1  อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด4500 ร้อยเอ็ด 1
5440 2000400357 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ดเขต 2  อ ำเภอสุวรรณภมูิ4500 ร้อยเอ็ด 1
5441 2000400359 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ดเขต 3  อ ำเภอโพนทอง4500 ร้อยเอ็ด 1
5442 2000400361 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำงเขต 1  อ ำเภอเมืองล ำปำง5200 ล ำปำง 1
5443 2000400363 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำงเขต 2  อ ำเภอเกำะคำ5200 ล ำปำง 1
5444 2000400365 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำงเขต 3  อ ำเภอแจ้หม่5200 ล ำปำง 1
5445 2000400367 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนครเขต 1  อ ำเภอเมืองสกลนคร4700 สกลนคร 1
5446 2000400369 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนครเขต 2  อ ำเภอสวำ่งแดนดิน4700 สกลนคร 1
5447 2000400371 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนครเขต 3  อ ำเภอวำนรนิวำส4700 สกลนคร 1
5448 2000400373 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำเขต 1  อ ำเภอเมืองสงขลำ9000 สงขลำ 1
5449 2000400375 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำเขต 2  อ ำเภอหำดใหญ่9000 สงขลำ 1
5450 2000400377 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำเขต 3  อ ำเภอนำทวี9000 สงขลำ 1
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5451 2000400379 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบรีุเขต 1  อ ำเภอเมืองสุพรรณบรีุ7200 สุพรรณบรีุ 1
5452 2000400381 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบรีุเขต 2  อ ำเภอเมืองสุพรรณบรีุ7200 สุพรรณบรีุ 1
5453 2000400383 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบรีุเขต 3  อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช7200 สุพรรณบรีุ 1
5454 2000400385 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนีเขต 1  อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
5455 2000400387 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนีเขต 2  อ ำเภอพนุพนิ8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
5456 2000400389 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนีเขต 3  อ ำเภอเวยีงสระ8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
5457 2000400391 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์เขต 1  อ ำเภอเมืองสุรินทร์3200 สุรินทร์ 1
5458 2000400393 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์เขต 2  อ ำเภอรัตนบรีุ3200 สุรินทร์ 1
5459 2000400395 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์เขต 3  อ ำเภอปรำสำท3200 สุรินทร์ 1
5460 2000400397 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำยเขต 1  อ ำเภอเมืองหนองคำย4300 หนองคำย 1
5461 2000400399 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำยเขต 2  อ ำเภอโพนพสัิย4300 หนองคำย 1
5462 2000400403 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำยเขต 1  อ ำเภอเมืองเชียงรำย5700 เชียงรำย 1
5463 2000400405 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำยเขต 2  อ ำเภอแม่ลำว5700 เชียงรำย 1
5464 2000400407 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำยเขต 3  อ ำเภอแม่จัน5700 เชียงรำย 1
5465 2000400409 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำยเขต 4  อ ำเภอเทงิ5700 เชียงรำย 1
5466 2000400411 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 1  อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช8000 นครศรีธรรมรำช 1
5467 2000400413 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 2  อ ำเภอทุ่งสง8000 นครศรีธรรมรำช 1
5468 2000400415 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนทุ่งสง อ.ทุ่งสง 8000 นครศรีธรรมรำช 1
5469 2000400416 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนปำกพนัง อ. ปำกพนัง 8000 นครศรีธรรมรำช 1
5470 2000400417 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3  อ ำเภอเชียรใหญ่8000 นครศรีธรรมรำช 1
5471 2000400419 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 4  อ ำเภอทำ่ศำลำ8000 นครศรีธรรมรำช 1
5472 2000400421 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบรีุรัมย์เขต 1  อ ำเภอเมืองบรีุรัมย์3100 บรีุรัมย์ 1
5473 2000400423 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบรีุรัมย์เขต 2  อ ำเภอประโคนชัย3100 บรีุรัมย์ 1
5474 2000400425 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบรีุรัมย์เขต 3  อ ำเภอนำงรอง3100 บรีุรัมย์ 1
5475 2000400427 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบรีุรัมย์เขต 4  อ ำเภอพทุไธสง3100 บรีุรัมย์ 1
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5476 2000400429 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษเขต 1  อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ3300 ศรีสะเกษ 1
5477 2000400431 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษเขต 2  อ ำเภออุทมุพรพสัิย3300 ศรีสะเกษ 1
5478 2000400433 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษเขต 3  อ ำเภอขุขันธ์3300 ศรีสะเกษ 1
5479 2000400435 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษเขต 4  อ ำเภอกันทรลักษ์3300 ศรีสะเกษ 1
5480 2000400437 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนีเขต 1  อ ำเภอเมืองอุดรธำนี4100 อุดรธำนี 1
5481 2000400439 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนีเขต 2  อ ำเภอกุมภวำปี4100 อุดรธำนี 1
5482 2000400441 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนีเขต 3  อ ำเภอหนองหำน4100 อุดรธำนี 1
5483 2000400443 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนีเขต 4  อ ำเภอบำ้นผือ4100 อุดรธำนี 1
5484 2000400445 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต 1  อ ำเภอเมืองขอนแก่น4000 ขอนแก่น 1
5485 2000400447 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต 2  อ ำเภอบำ้นไผ่4000 ขอนแก่น 1
5486 2000400449 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต 3  อ ำเภอพล4000 ขอนแก่น 1
5487 2000400452 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต 4  อ ำเภอน  ำพอง4000 ขอนแก่น 1
5488 2000400454 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต 5  อ ำเภอชุมแพ4000 ขอนแก่น 1
5489 2000400456 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 1  อ ำเภอเมืองเชียงใหม่5000 เชียงใหม่ 1
5490 2000400458 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 2  อ ำเภอแม่ริม5000 เชียงใหม่ 1
5491 2000400460 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 3  อ ำเภอฝำง5000 เชียงใหม่ 1
5492 2000400462 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนฝำงชนูปถัมภ ์อ.ฝำง 5000 เชียงใหม่ 1
5493 2000400465 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์30 5000 เชียงใหม่ 1
5494 2000400466 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 4  อ ำเภอสันปำ่ตอง5000 เชียงใหม่ 1
5495 2000400468 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 5  อ ำเภอหำงดง5000 เชียงใหม่ 1
5496 2000400470 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนีเขต 1  อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี3400 อุบลรำชธำนี 1
5497 2000400472 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนีเขต 2  อ ำเภอตระกำรพชืผล3400 อุบลรำชธำนี 1
5498 2000400474 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนีเขต 3  อ ำเภอพบิลูมังสำหำร3400 อุบลรำชธำนี 1
5499 2000400476 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนีเขต 4  อ ำเภอวำรินช ำรำบ3400 อุบลรำชธำนี 1
5500 2000400478 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนีเขต 5  อ ำเภอเดชอุดม3400 อุบลรำชธำนี 1
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5501 2000400480 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต 1  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ3000 นครรำชสีมำ 1
5502 2000400482 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนสุรนำรีวทิยำ 3000 นครรำชสีมำ 1
5503 2000400483 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต 2  อ ำเภอจักรำช3000 นครรำชสีมำ 1
5504 2000400485 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต 3  อ ำเภอครบรีุ3000 นครรำชสีมำ 1
5505 2000400487 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต 4  อ ำเภอสีคิ ว3000 นครรำชสีมำ 1
5506 2000400490 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต 5  อ ำเภอด่ำนขุนทด3000 นครรำชสีมำ 1
5507 2000400492 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต 6  อ ำเภอบวัใหญ่3000 นครรำชสีมำ 1
5508 2000400495 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต 7  อ ำเภอชุมพวง3000 นครรำชสีมำ 1
5509 2000400497 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 9500 ยะลำ 1
5510 2000400498 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปตัตำนี เขต 3  อ ำเภอสำยบรีุ9400 ปตัตำนี 1
5511 2000400499 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธวิำส เขต 3 9600 นรำธวิำส 1
5512 2000400503 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรีุ เขต 4 อ ำเภอบอ่พลอย7100 กำญจนบรีุ 1
5513 2000400505 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 อ ำเภอจอมทอง5000 เชียงใหม่ 1
5514 2000400507 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบรีุ เขต 2 อ ำเภอกบนิทร์บรีุ2500 ปรำจีนบรีุ 1
5515 2000400509 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพทัลุง เขต 2 อ ำเภอตะโหมด9300 พทัลุง 1
5516 2000400511 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 อ ำเภอโกสุมพสัิย4400 มหำสำรคำม 1
5517 2000400513 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 อ ำเภอด่ำนซ้ำย4200 เลย 1
5518 2000400515 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทยัธำนี เขต 2 อ ำเภอหนองฉำง6100 อุทยัธำนี 1
5519 2000400517 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์45 7100 กำญจนบรีุ 1
5520 2000400518 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนสมเด็จพระปยิมหำรำชรมณียเขต 7100 กำญจนบรีุ 1
5521 2000400519 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนศึกษำสงเครำะหแ์ม่จัน 5700 เชียงรำย 1
5522 2000400520 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์48 2200 จันทบรีุ 1
5523 2000400521 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนศึกษำสงเครำะหบ์ำงกรวย 1200 นนทบรีุ 1
5524 2000400522 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์46 1800 ชัยนำท 1
5525 2000400523 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนศึกษำสงเครำะหธ์วชับรีุ 4500 ร้อยเอ็ด 1
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5526 2000400524 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์55 6300 ตำก 1
5527 2000400525 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนศึกษำสงเครำะหสุ์รำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
5528 2000400526 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์51 3100 บรีุรัมย์ 1
5529 2000400527 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์53 4700 สกลนคร 1
5530 2000400528 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนศึกษำสงเครำะหน์รำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
5531 2000400529 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์39 9600 นรำธวิำส 1
5532 2000400530 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์57 6700 เพชรบรูณ์ 1
5533 2000400531 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์56 5500 น่ำน 1
5534 2000400532 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนศึกษำสงเครำะหพ์ทัลุง 9300 พทัลุง 1
5535 2000400533 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์50 4000 ขอนแก่น 1
5536 2000400534 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนศึกษำสงเครำะหแ์ม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
5537 2000400535 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์21 5800 แม่ฮ่องสอน 1
5538 2000400536 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์22 5800 แม่ฮ่องสอน 1
5539 2000400537 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์34 5800 แม่ฮ่องสอน 1
5540 2000400538 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์47 7600 เพชรบรีุ 1
5541 2000400539 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนศึกษำสงเครำะหเ์ชียงดำว 5000 เชียงใหม่ 1
5542 2000400540 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนศึกษำสงเครำะหเ์ชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
5543 2000400541 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์31 5000 เชียงใหม่ 1
5544 2000400542 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์54 3700 อ ำนำจเจริญ 1
5545 2000400543 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนศึกษำสงเครำะหจ์ิตต์อำรีฯ 5200 ล ำปำง 1
5546 2000400544 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์52 4200 เลย 1
5547 2000400545 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์49 2300 ตรำด 1
5548 2000400546 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์19 8000 นครศรีธรรมรำช 1
5549 2000400547 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์20 8600 ชุมพร 1
5550 2000400548 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์23 6500 พษิณุโลก 1
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5551 2000400549 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์24 5600 พะเยำ 1
5552 2000400550 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์25 5400 แพร่ 1
5553 2000400551 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์26 5100 ล ำพนู 1
5554 2000400552 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์27 4300 หนองคำย 1
5555 2000400553 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์28 3500 ยโสธร 1
5556 2000400554 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์29 3300 ศรีสะเกษ 1
5557 2000400555 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์32 3400 อุบลรำชธำนี 1
5558 2000400556 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์33 1600 ลพบรีุ 1
5559 2000400557 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์35 8200 พงังำ 1
5560 2000400558 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์36 8300 ภเูก็ต 1
5561 2000400559 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์37 8100 กระบี่ 1
5562 2000400560 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์38 8500 ระนอง 1
5563 2000400561 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์40 9400 ปตัตำนี 1
5564 2000400562 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์41 9500 ยะลำ 1
5565 2000400563 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์42 9100 สตูล 1
5566 2000400564 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์43 9000 สงขลำ 1
5567 2000400565 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนสำมเสนวทิยำลัย 1000 ส่วนกลำง 1
5568 2000400566 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห ์สิงหเสน)ี 1000 ส่วนกลำง 1
5569 2000400567 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนศึกษำนำรี 1000 ส่วนกลำง 1
5570 2000400569 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ 7100 กำญจนบรีุ 1
5571 2000400570 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนกำฬสินธุพ์ทิยำสรรพ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
5572 2000400571 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนยำงตลำดวทิยำคำร 4600 กำฬสินธุ์ 1
5573 2000400572 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนบำ้นส่ีแยกสมเด็จ 4600 กำฬสินธุ์ 1
5574 2000400573 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนก ำแพงเพชรพทิยำคม 6200 ก ำแพงเพชร 1
5575 2000400574 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนขำณุวทิยำ 6200 ก ำแพงเพชร 1
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5576 2000400575 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนขอนแก่นวทิยำยน 4000 ขอนแก่น 1
5577 2000400581 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
5578 2000400590 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนสำมัคคีวทิยำคม 5700 เชียงรำย 1
5579 2000400591 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนแม่ลำววทิยำคม 5700 เชียงรำย 1
5580 2000400592 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนแม่สำยประสิทธิศ์ำสตร์ 5700 เชียงรำย 1
5581 2000400593 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนยุพรำชวทิยำลัย 5000 เชียงใหม่ 1
5582 2000400594 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนเชียงดำววทิยำคม 5000 เชียงใหม่ 1
5583 2000400596 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนวทิยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวทิยำลัย ตรัง 9200 ตรัง 1
5584 2000400600 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนบำ้นแม่สลิดหลวง 6300 ตำก 1
5585 2000400602 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนสิริรธรรำชวทิยำลัย 7300 นครปฐม 1
5586 2000400603 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียน ภ.ป.ร.รำชวทิยำลัย 7300 นครปฐม 1
5587 2000400607 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนเติมแสงไขปำกช่องวทิยำ 3000 นครรำชสีมำ 1
5588 2000400608 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนขำมทะเลสอวทิยำ 3000 นครรำชสีมำ 1
5589 2000400609 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนสีดำวทิยำ 3000 นครรำชสีมำ 1
5590 2000400610 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนฉวำงรัชดำภเิษก 8000 นครศรีธรรมรำช 1
5591 2000400611 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนสตรีปำกพนัง 8000 นครศรีธรรมรำช 1
5592 2000400612 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนทำ่ศำลำประสิทธิศึ์กษำ 8000 นครศรีธรรมรำช 1
5593 2000400613 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนนครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
5594 2000400619 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนสตรีศรีน่ำน 5500 น่ำน 1
5595 2000400622 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนประโคนชัยพทิยำคม 3100 บรีุรัมย์ 1
5596 2000400623 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนนำงรอง 3100 บรีุรัมย์ 1
5597 2000400624 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนวทิยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวทิยำลัย บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
5598 2000400625 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนวทิยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวทิยำลัย ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
5599 2000400626 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนธญัรัตน์ 1300 ปทมุธำนี 1
5600 2000400628 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนกุยบรีุวทิยำ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
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5601 2000400632 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนพะเยำพทิยำคม 5600 พะเยำ 1
5602 2000400633 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนเชียงค ำวทิยำคม 5600 พะเยำ 1
5603 2000400634 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนดีบกุพงังำวทิยำยน 8200 พงังำ 1
5604 2000400635 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนพทัลุง 9300 พทัลุง 1
5605 2000400636 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนอนุบำลพจิิตร 6600 พจิิตร 1
5606 2000400637 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนบำงมูลนำกภมูิวทิยำคม 6600 พจิิตร 1
5607 2000400638 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี 6500 พษิณุโลก 1
5608 2000400641 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนหนองชุมแสงวทิยำ 7600 เพชรบรีุ 1
5609 2000400642 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนอนุบำลเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
5610 2000400643 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนหนองไผ่ 6700 เพชรบรูณ์ 1
5611 2000400644 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนพริิยำลัยจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
5612 2000400645 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนลองวทิยำ 5400 แพร่ 1
5613 2000400646 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนสตรีภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
5614 2000400647 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนผดุงนำรี 4400 มหำสำรคำม 1
5615 2000400648 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยำคำร 4400 มหำสำรคำม 1
5616 2000400649 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนวทิยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวทิยำลัย มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
5617 2000400651 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพตัรศึกษำ" 5800 แม่ฮ่องสอน 1
5618 2000400652 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนยโสธรพทิยำคม 3500 ยโสธร 1
5619 2000400653 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนเลิงนกทำ 3500 ยโสธร 1
5620 2000400656 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยำลัย 4500 ร้อยเอ็ด 1
5621 2000400657 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนปทมุรัตน์พทิยำคม 4500 ร้อยเอ็ด 1
5622 2000400658 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนเสลภมูิพทิยำคม 4500 ร้อยเอ็ด 1
5623 2000400659 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนสตรีระนอง 8500 ระนอง 1
5624 2000400660 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนระยองวทิยำคม 2100 ระยอง 1
5625 2000400662 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนเบญจมรำชูทศิ รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
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5626 2000400663 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนรัตนรำษฎร์บ ำรุง 7000 รำชบรีุ 1
5627 2000400664 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนพบิลูวทิยำลัยลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
5628 2000400665 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนชัยบำดำลวทิยำ 1600 ลพบรีุ 1
5629 2000400666 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนบญุวำทย์วทิยำลัย 5200 ล ำปำง 1
5630 2000400667 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนเสริมงำมวทิยำคม 5200 ล ำปำง 1
5631 2000400668 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนแจ้หม่วทิยำ 5200 ล ำปำง 1
5632 2000400669 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ ์ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
5633 2000400670 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนเวยีงเจดีย์วทิยำ 5100 ล ำพนู 1
5634 2000400672 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนศรีสงครำมวทิยำ 4200 เลย 1
5635 2000400674 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนปรำงค์กู่ 3300 ศรีสะเกษ 1
5636 2000400675 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนกันทรลักษว์ทิยำ 3300 ศรีสะเกษ 1
5637 2000400677 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4700 สกลนคร 1
5638 2000400678 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส 4700 สกลนคร 1
5639 2000400679 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนมหำวชิรำวธุ จังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
5640 2000400680 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนหำดใหญ่วทิยำลัย 9000 สงขลำ 1
5641 2000400685 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนร่มเกล้ำวฒันำนครสระแก้ว-รัชมงคลำภเิษก 2700 สระแก้ว 1
5642 2000400686 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนเสำไห ้"วมิลวทิยำนุกูล" 1900 สระบรีุ 1
5643 2000400687 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
5644 2000400690 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนอู่ทอง 7200 สุพรรณบรีุ 1
5645 2000400691 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม 7200 สุพรรณบรีุ 1
5646 2000400692 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
5647 2000400693 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนกำญจนำภเิษกวทิยำลัยสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
5648 2000400694 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนสิรินธร 3200 สุรินทร์ 1
5649 2000400697 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนทำ่บอ่ 4300 หนองคำย 1
5650 2000400698 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนชุมพลโพนพสัิย 4300 หนองคำย 1

หนา้ที ่226 จาก 281



สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

5651 2000400700 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนหนองบวัพทิยำคำร 3900 หนองบวัล ำภู 1
5652 2000400701 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนอ่ำงทองปทัมโรจน์วทิยำคม 1500 อ่ำงทอง 1
5653 2000400702 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
5654 2000400703 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนอุดรพทิยำนุกูล 4100 อุดรธำนี 1
5655 2000400704 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนกุมภวำปี 4100 อุดรธำนี 1
5656 2000400705 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนหนองหำนวทิยำ 4100 อุดรธำนี 1
5657 2000400706 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำรอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
5658 2000400707 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
5659 2000400708 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนฟำกทำ่วทิยำ 5300 อุตรดิตถ์ 1
5660 2000400709 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนอุทยัวทิยำคม 6100 อุทยัธำนี 1
5661 2000400710 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
5662 2000400711 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนพบิลูมังสำหำร (วภิำคย์ วทิยำกร) 3400 อุบลรำชธำนี 1
5663 2000400712 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนวำรินช ำรำบ 3400 อุบลรำชธำนี 1
5664 2000400713 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนเดชอุดม 3400 อุบลรำชธำนี 1
5665 2000400717 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
5666 2000400718 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
5667 2000400719 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงหบ์รีุ อ่ำงทอง 1700 สิงหบ์รีุ 1
5668 2000400720 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
5669 2000400721 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบรีุ นครนำยก2500 ปรำจีนบรีุ 1
5670 2000400722 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
5671 2000400723 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
5672 2000400724 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
5673 2000400725 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี ชุมพร8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
5674 2000400726 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
5675 2000400727 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ 9200 ตรัง 1
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5676 2000400728 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพงังำ ภเูก็ต ระนอง8200 พงังำ 1
5677 2000400729 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
5678 2000400730 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสงขลำ สตูล 9000 สงขลำ 1
5679 2000400731 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำจันทบรีุ ตรำด 2200 จันทบรีุ 1
5680 2000400732 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบรีุ ระยอง 2000 ชลบรีุ 1
5681 2000400733 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเลย หนองบวัล ำภู 4200 เลย 1
5682 2000400734 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
5683 2000400735 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำหนองคำย 4300 หนองคำย 1
5684 2000400736 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนม 4800 นครพนม 1
5685 2000400737 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสกลนคร 4700 สกลนคร 1
5686 2000400738 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
5687 2000400739 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
5688 2000400740 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
5689 2000400741 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
5690 2000400742 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสะเกษ ยโสธร 3300 ศรีสะเกษ 1
5691 2000400743 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำอุบลรำชธำนี อ ำนำจเจริญ3400 อุบลรำชธำนี 1
5692 2000400744 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
5693 2000400745 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
5694 2000400746 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
5695 2000400747 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
5696 2000400748 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
5697 2000400749 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพนู 5200 ล ำปำง 1
5698 2000400750 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
5699 2000400751 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำแพร่ 5400 แพร่ 1
5700 2000400752 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
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5701 2000400753 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพษิณุโลก อุตรดิตถ6์500 พษิณุโลก 1
5702 2000400754 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
5703 2000400755 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
5704 2000400756 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
5705 2000400797 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบงึกำฬ อ ำเภอเมืองบงึกำฬ3800 บงึกำฬ 1
5706 2000400800 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนศรียำภยั 8600 ชุมพร 1
5707 2000400801 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
5708 2000400802 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนวทิยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวทิยำลัย นครศรีธรรมรำช8000 นครศรีธรรมรำช 1
5709 2000400803 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
5710 2000400804 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนภเูก็ตวทิยำลัย 8300 ภเูก็ต 1
5711 2000400805 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนวทิยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวทิยำลัย สตูล 9100 สตูล 1
5712 2000400807 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนวทิยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวทิยำลัย เลย 4200 เลย 1
5713 2000400808 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนบำ้นดุงวทิยำ 4100 อุดรธำนี 1
5714 2000400809 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนอุดรพชิัยรักษพ์ทิยำ 4100 อุดรธำนี 1
5715 2000400810 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนสตรีรำชินูทศิ 4100 อุดรธำนี 1
5716 2000400811 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนประจักษศิ์ลปำคำร 4100 อุดรธำนี 1
5717 2000400812 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนอนุบำลอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
5718 2000400814 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนปทมุเทพวทิยำคำร 4300 หนองคำย 1
5719 2000400815 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนบงึโขงหลงวทิยำคม 3800 บงึกำฬ 1
5720 2000400816 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนพรเจริญวทิยำ 3800 บงึกำฬ 1
5721 2000400817 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนบงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
5722 2000400820 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนวำปปีทมุ 4400 มหำสำรคำม 1
5723 2000400823 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนกระสังพทิยำคม 3100 บรีุรัมย์ 1
5724 2000400824 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนพำนพทิยำคม 5700 เชียงรำย 1
5725 2000400825 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนวทิยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวทิยำลัย เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
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5726 2000400826 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนนำรีรัตน์จังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
5727 2000400827 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนวดัเมธงักรำวำส (เทศรัฐรำษฎร์นุกูล) 5400 แพร่ 1
5728 2000400828 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนอนุบำลแพร่ 5400 แพร่ 1
5729 2000400829 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนปวั 5500 น่ำน 1
5730 2000400831 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนวทิยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวทิยำลัย พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
5731 2000400832 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษประจ ำจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
5732 2000400833 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนวทิยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวทิยำลัย ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
5733 2000400834 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนวทิยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวทิยำลัย เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
5734 2000400835 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนวทิยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวทิยำลัย ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
5735 2000600010 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิครำชสิทธำรำม 1000 ส่วนกลำง 1
5736 2000600011 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำธนบรีุ 1000 ส่วนกลำง 1
5737 2000600012 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ 1000 ส่วนกลำง 1
5738 2000600013 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยพณิชยกำรธนบรีุ 1000 ส่วนกลำง 1
5739 2000600014 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กำญจนำภเิษกวทิยำลัยช่ำงทองหลวง 1000 ส่วนกลำง 1
5740 2000600015 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคมีนบรีุ 1000 ส่วนกลำง 1
5741 2000600016 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคกำญจนำภเิษกมหำนคร 1000 ส่วนกลำง 1
5742 2000600017 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพกำญจนำภเิษกหนองจอก 1000 ส่วนกลำง 1
5743 2000600018 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยบริหำรธรุกิจและกำรทอ่งเที่ยวกรุงเทพ 1000 ส่วนกลำง 1
5744 2000600019 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยพณิชยกำรบำงนำ 1000 ส่วนกลำง 1
5745 2000600020 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยพณิชยกำรอินทรำชัย 1000 ส่วนกลำง 1
5746 2000600021 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำเอี่ยมละออ 1000 ส่วนกลำง 1
5747 2000600022 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคดุสิต 1000 ส่วนกลำง 1
5748 2000600023 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยพณิชยกำรเชตุพน 1000 ส่วนกลำง 1
5749 2000600024 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงธนบรีุ 1000 ส่วนกลำง 1
5750 2000600025 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงนครหลวง 1000 ส่วนกลำง 1
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5751 2000600026 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชูทศิ 1000 ส่วนกลำง 1
5752 2000600027 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ 1000 ส่วนกลำง 1
5753 2000600028 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงพระนคร 1000 ส่วนกลำง 1
5754 2000600029 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงส่ีพระยำ 1000 ส่วนกลำง 1
5755 2000600030 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคดอนเมือง 1000 ส่วนกลำง 1
5756 2000600031 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
5757 2000600032 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคอุตสำหกรรมยำนยนต์ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
5758 2000600033 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรม กำรต่อเรือพระนครศรีอยุธยำ1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
5759 2000600034 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
5760 2000600035 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
5761 2000600036 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
5762 2000600037 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพมหำรำช 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
5763 2000600038 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพเสนำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
5764 2000600039 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคนนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
5765 2000600040 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคธญับรีุ 1300 ปทมุธำนี 1
5766 2000600041 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
5767 2000600042 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีวศึกษำปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
5768 2000600043 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
5769 2000600044 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก 1900 สระบรีุ 1
5770 2000600045 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคทำ่หลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 1900 สระบรีุ 1
5771 2000600046 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
5772 2000600047 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
5773 2000600048 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
5774 2000600049 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพหนองแค 1900 สระบรีุ 1
5775 2000600050 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
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5776 2000600051 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคลพบรีุ แหง่ที่ 2 1600 ลพบรีุ 1
5777 2000600052 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
5778 2000600053 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
5779 2000600054 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
5780 2000600055 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคโคกส ำโรง 1600 ลพบรีุ 1
5781 2000600056 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพชัยบำดำล 1600 ลพบรีุ 1
5782 2000600057 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 1600 ลพบรีุ 1
5783 2000600058 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
5784 2000600059 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
5785 2000600060 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพเนินขำม 1800 ชัยนำท 1
5786 2000600061 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
5787 2000600062 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสิงหบ์รีุ แหง่ที่ 2 1700 สิงหบ์รีุ 1
5788 2000600063 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
5789 2000600064 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
5790 2000600065 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพอินทร์บรีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
5791 2000600066 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
5792 2000600067 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพโพธิท์อง 1500 อ่ำงทอง 1
5793 2000600068 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพวเิศษชัยชำญ 1500 อ่ำงทอง 1
5794 2000600069 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคตรำด 2300 ตรำด 1
5795 2000600070 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงตรำด 2300 ตรำด 1
5796 2000600071 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพบอ่ไร่ 2300 ตรำด 1
5797 2000600072 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคจุฬำภรณ์ (ลำดขวำง) 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
5798 2000600073 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
5799 2000600074 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
5800 2000600075 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
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5801 2000600076 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
5802 2000600077 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
5803 2000600078 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคพนมสำรคำม 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
5804 2000600079 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
5805 2000600080 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสัตหบี 2000 ชลบรีุ 1
5806 2000600081 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
5807 2000600082 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
5808 2000600083 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคบำงแสน 2000 ชลบรีุ 1
5809 2000600084 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคพทัยำ 2000 ชลบรีุ 1
5810 2000600085 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพพนัสนิคม 2000 ชลบรีุ 1
5811 2000600086 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำเทคโนโลยีฐำนวทิยำศำสตร์(ชลบรีุ) 2000 ชลบรีุ 1
5812 2000600087 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคระยอง 2100 ระยอง 1
5813 2000600088 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคมำบตำพดุ 2100 ระยอง 1
5814 2000600089 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคบำ้นค่ำย 2100 ระยอง 1
5815 2000600090 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงระยอง 2100 ระยอง 1
5816 2000600091 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพแกลง 2100 ระยอง 1
5817 2000600092 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
5818 2000600093 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
5819 2000600094 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพนำยำยอำม 2200 จันทบรีุ 1
5820 2000600095 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพสอยดำว 2200 จันทบรีุ 1
5821 2000600096 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
5822 2000600097 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคบรูพำปรำจีน 2500 ปรำจีนบรีุ 1
5823 2000600098 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
5824 2000600099 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพกบนิทร์บรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
5825 2000600100 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคนครนำยก 2600 นครนำยก 1
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5826 2000600101 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพนครนำยก 2600 นครนำยก 1
5827 2000600102 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพองครักษ์ 2600 นครนำยก 1
5828 2000600103 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
5829 2000600104 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคกำญจนำภเิษกสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
5830 2000600105 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
5831 2000600106 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพพระสมุทรเจดีย์ 1100 สมุทรปรำกำร 1
5832 2000600107 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
5833 2000600108 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
5834 2000600109 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิควงัน  ำเย็น 2700 สระแก้ว 1
5835 2000600110 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
5836 2000600111 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคปกัธงชัย 3000 นครรำชสีมำ 1
5837 2000600112 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสุรนำรี 3000 นครรำชสีมำ 1
5838 2000600113 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคหลวงพอ่คูณปริสุทธโธ 3000 นครรำชสีมำ 1
5839 2000600114 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
5840 2000600115 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยบริหำรธรุกิจและกำรทอ่งเที่ยวนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
5841 2000600116 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
5842 2000600117 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพชุมพวง 3000 นครรำชสีมำ 1
5843 2000600118 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคพมิำย 3000 นครรำชสีมำ 1
5844 2000600119 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำกำรอำชีวศึกษำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ3000 นครรำชสีมำ 1
5845 2000600120 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคคูเมือง 3100 บรีุรัมย์ 1
5846 2000600121 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคบรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
5847 2000600122 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
5848 2000600123 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงบรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
5849 2000600124 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคนำงรอง 3100 บรีุรัมย์ 1
5850 2000600125 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพสตึก 3100 บรีุรัมย์ 1
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5851 2000600126 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
5852 2000600127 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
5853 2000600128 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
5854 2000600129 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพทำ่ตูม 3200 สุรินทร์ 1
5855 2000600130 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพปรำสำท 3200 สุรินทร์ 1
5856 2000600131 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพศีขรภมูิ 3200 สุรินทร์ 1
5857 2000600132 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพสังขะ 3200 สุรินทร์ 1
5858 2000600133 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
5859 2000600134 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
5860 2000600135 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
5861 2000600136 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคกันทรลักษณ์ 3300 ศรีสะเกษ 1
5862 2000600137 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพขุนหำญ 3300 ศรีสะเกษ 1
5863 2000600138 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
5864 2000600139 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคเดชอุดม 3400 อุบลรำชธำนี 1
5865 2000600140 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
5866 2000600141 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
5867 2000600142 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
5868 2000600143 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
5869 2000600144 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคเขมรำฐ 3400 อุบลรำชธำนี 1
5870 2000600145 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคตระกำรพชืผล 3400 อุบลรำชธำนี 1
5871 2000600146 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพวำรินช ำรำบ 3400 อุบลรำชธำนี 1
5872 2000600147 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
5873 2000600148 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
5874 2000600149 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
5875 2000600150 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ 3600 ชัยภมูิ 1
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5876 2000600151 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพบ ำเหน็จณรงค์ 3600 ชัยภมูิ 1
5877 2000600152 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคยโสธร 3500 ยโสธร 1
5878 2000600153 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 3500 ยโสธร 1
5879 2000600154 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคเลิงนกทำ 3500 ยโสธร 1
5880 2000600155 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคบวัใหญ่ 3000 นครรำชสีมำ 1
5881 2000600156 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
5882 2000600157 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคหวัตะพำน 3700 อ ำนำจเจริญ 1
5883 2000600158 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
5884 2000600159 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคปำกช่อง 3000 นครรำชสีมำ 1
5885 2000600160 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
5886 2000600161 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคกำญจนำภเิษกอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
5887 2000600162 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
5888 2000600163 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยบริหำรธรุกิจและกำรทอ่งเที่ยวอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
5889 2000600164 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
5890 2000600165 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
5891 2000600166 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพกุมภวำปี 4100 อุดรธำนี 1
5892 2000600167 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพบำ้นผือ 4100 อุดรธำนี 1
5893 2000600168 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพหนองหำน 4100 อุดรธำนี 1
5894 2000600169 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
5895 2000600170 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคน  ำพอง 4000 ขอนแก่น 1
5896 2000600171 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
5897 2000600172 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
5898 2000600173 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคนครขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
5899 2000600174 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพกระนวน 4000 ขอนแก่น 1
5900 2000600175 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคชุมแพ 4000 ขอนแก่น 1
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5901 2000600176 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
5902 2000600177 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
5903 2000600178 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
5904 2000600179 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
5905 2000600180 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพพยัคฆภมูิพสัิย 4400 มหำสำรคำม 1
5906 2000600181 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิควำปปีทมุ 4400 มหำสำรคำม 1
5907 2000600182 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
5908 2000600183 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสุวรรณภมูิ 4500 ร้อยเอ็ด 1
5909 2000600184 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
5910 2000600185 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
5911 2000600186 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคเกษตรวสัิย 4500 ร้อยเอ็ด 1
5912 2000600187 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพพนมไพร 4500 ร้อยเอ็ด 1
5913 2000600188 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพโพนทอง 4500 ร้อยเอ็ด 1
5914 2000600189 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
5915 2000600190 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคกำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
5916 2000600191 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคเขำวง 4600 กำฬสินธุ์ 1
5917 2000600192 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงกำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
5918 2000600193 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพค ำม่วง 4600 กำฬสินธุ์ 1
5919 2000600194 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพหนองกุงศรี 4600 กำฬสินธุ์ 1
5920 2000600195 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพหว้ยผึ ง 4600 กำฬสินธุ์ 1
5921 2000600197 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคบำ้นแพง 4800 นครพนม 1
5922 2000600199 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคนครพนม 4800 นครพนม 1
5923 2000600202 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสกลนคร 4700 สกลนคร 1
5924 2000600203 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงสกลนคร 4700 สกลนคร 1
5925 2000600204 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพพรรณำนิคม 4700 สกลนคร 1
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5926 2000600205 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสวำ่งแดนดิน 4700 สกลนคร 1
5927 2000600206 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคหนองคำย 4300 หนองคำย 1
5928 2000600207 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรม กำรต่อเรือหนองคำย 4300 หนองคำย 1
5929 2000600208 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำหนองคำย 4300 หนองคำย 1
5930 2000600211 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคเลย 4200 เลย 1
5931 2000600212 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำเลย 4200 เลย 1
5932 2000600213 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพด่ำนซ้ำย 4200 เลย 1
5933 2000600214 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพวงัสะพงุ 4200 เลย 1
5934 2000600215 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชินีมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
5935 2000600216 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพนิคมค ำสร้อย 4900 มุกดำหำร 1
5936 2000600217 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
5937 2000600218 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพบำ้นไผ่ 4000 ขอนแก่น 1
5938 2000600219 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพพล 4000 ขอนแก่น 1
5939 2000600220 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
5940 2000600221 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพศรีบญุเรือง 3900 หนองบวัล ำภู 1
5941 2000600222 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
5942 2000600223 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสันก ำแพง 5000 เชียงใหม่ 1
5943 2000600224 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
5944 2000600225 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
5945 2000600226 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
5946 2000600227 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพจอมทอง 5000 เชียงใหม่ 1
5947 2000600228 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 5000 เชียงใหม่ 1
5948 2000600229 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชินีแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
5949 2000600230 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
5950 2000600231 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
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5951 2000600232 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพบำ้นโฮ่ง 5100 ล ำพนู 1
5952 2000600233 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพปำ่ซำง 5100 ล ำพนู 1
5953 2000600234 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
5954 2000600235 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
5955 2000600236 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
5956 2000600237 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคนครล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
5957 2000600238 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพเถิน 5200 ล ำปำง 1
5958 2000600239 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคแพร่ 5400 แพร่ 1
5959 2000600240 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำแพร่ 5400 แพร่ 1
5960 2000600241 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 5400 แพร่ 1
5961 2000600242 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงแพร่ 5400 แพร่ 1
5962 2000600243 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพลอง 5400 แพร่ 1
5963 2000600244 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพสอง 5400 แพร่ 1
5964 2000600245 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคน่ำน 5500 น่ำน 1
5965 2000600246 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงน่ำน 5500 น่ำน 1
5966 2000600247 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคปวั 5500 น่ำน 1
5967 2000600248 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพเวยีงสำ 5500 น่ำน 1
5968 2000600249 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
5969 2000600250 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคกำญจนำภเิษกเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
5970 2000600251 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
5971 2000600252 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
5972 2000600253 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
5973 2000600254 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคเทงิ 5700 เชียงรำย 1
5974 2000600255 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพเวยีงเชียงรุ้ง 5700 เชียงรำย 1
5975 2000600256 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
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5976 2000600257 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
5977 2000600258 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
5978 2000600259 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพพชิัย 5300 อุตรดิตถ์ 1
5979 2000600260 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพแม่สะเรียง 5800 แม่ฮ่องสอน 1
5980 2000600261 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคพะเยำ 5600 พะเยำ 1
5981 2000600262 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยำ 5600 พะเยำ 1
5982 2000600263 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 5600 พะเยำ 1
5983 2000600264 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคดอกค ำใต้ 5600 พะเยำ 1
5984 2000600265 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพฝำง 5000 เชียงใหม่ 1
5985 2000600266 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
5986 2000600267 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสองแคว 6500 พษิณุโลก 1
5987 2000600268 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
5988 2000600269 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยพณิชยกำรบงึพระพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
5989 2000600270 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
5990 2000600271 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพนครไทย 6500 พษิณุโลก 1
5991 2000600272 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
5992 2000600273 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
5993 2000600274 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
5994 2000600275 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
5995 2000600276 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพศรีสัชนำลัย 6400 สุโขทยั 1
5996 2000600277 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพศรีส ำโรง 6400 สุโขทยั 1
5997 2000600278 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีตำก 6300 ตำก 1
5998 2000600279 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคตำก 6300 ตำก 1
5999 2000600280 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพบำ้นตำก 6300 ตำก 1
6000 2000600281 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
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6001 2000600282 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
6002 2000600283 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
6003 2000600284 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพขำณุวรลักษณ์บรีุ 6200 ก ำแพงเพชร 1
6004 2000600285 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
6005 2000600286 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
6006 2000600287 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
6007 2000600289 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคนครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
6008 2000600290 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคแม่วงก์ 6000 นครสวรรค์ 1
6009 2000600291 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำนครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
6010 2000600292 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
6011 2000600293 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพนครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
6012 2000600294 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพบรรพตพสัิย 6000 นครสวรรค์ 1
6013 2000600295 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคพจิิตร 6600 พจิิตร 1
6014 2000600296 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิิตร 6600 พจิิตร 1
6015 2000600297 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงพจิิตร 6600 พจิิตร 1
6016 2000600299 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
6017 2000600300 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
6018 2000600301 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
6019 2000600302 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพชนแดน 6700 เพชรบรูณ์ 1
6020 2000600303 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพวเิชียรบรีุ 6700 เพชรบรูณ์ 1
6021 2000600304 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคแม่สอด 6300 ตำก 1
6022 2000600305 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคนครปฐม 7300 นครปฐม 1
6023 2000600306 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม 7300 นครปฐม 1
6024 2000600307 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงนครปฐม 7300 นครปฐม 1
6025 2000600308 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพนครปฐม 7300 นครปฐม 1
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6026 2000600309 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟำ้ 7300 นครปฐม 1
6027 2000600310 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพพทุธมณฑล 7300 นครปฐม 1
6028 2000600311 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
6029 2000600312 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
6030 2000600313 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
6031 2000600314 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงบรรหำร-แจ่มใส 7200 สุพรรณบรีุ 1
6032 2000600315 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง 7200 สุพรรณบรีุ 1
6033 2000600316 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง 7200 สุพรรณบรีุ 1
6034 2000600317 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคกำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
6035 2000600318 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
6036 2000600319 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
6037 2000600320 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงกำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
6038 2000600321 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพกำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
6039 2000600322 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพพนมทวน 7100 กำญจนบรีุ 1
6040 2000600323 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิครำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
6041 2000600324 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิครำชบรีุ 2 7000 รำชบรีุ 1
6042 2000600325 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคโพธำรำม 7000 รำชบรีุ 1
6043 2000600326 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
6044 2000600327 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
6045 2000600328 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพปำกทอ่ 7000 รำชบรีุ 1
6046 2000600329 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพบำ้นโปง่ 7000 รำชบรีุ 1
6047 2000600330 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคเวยีงปำ่เปำ้ 5700 เชียงรำย 1
6048 2000600331 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
6049 2000600332 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
6050 2000600333 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
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6051 2000600334 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
6052 2000600335 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพเขำย้อย 7600 เพชรบรีุ 1
6053 2000600336 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพบำ้นลำด 7600 เพชรบรีุ 1
6054 2000600337 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
6055 2000600338 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
6056 2000600339 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพปรำณบรีุ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
6057 2000600340 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพวงัไกลกังวล 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
6058 2000600341 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
6059 2000600342 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
6060 2000600343 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ 7500 สมุทรสงครำม 1
6061 2000600344 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
6062 2000600345 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพบำ้นแพว้ 7400 สมุทรสำคร 1
6063 2000600346 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคถลำง 8300 ภเูก็ต 1
6064 2000600347 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
6065 2000600348 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
6066 2000600349 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
6067 2000600350 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคกระบี่ 8100 กระบี่ 1
6068 2000600351 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 8100 กระบี่ 1
6069 2000600352 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงกระบี่ 8100 กระบี่ 1
6070 2000600353 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพคลองทอ่ม 8100 กระบี่ 1
6071 2000600354 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพอ่ำวลึก 8100 กระบี่ 1
6072 2000600355 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6073 2000600356 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรม กำรต่อเรือนครศรีธรรมรำช8000 นครศรีธรรมรำช 1
6074 2000600357 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสิชล 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6075 2000600358 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
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6076 2000600359 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6077 2000600360 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6078 2000600361 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6079 2000600362 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6080 2000600363 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพหวัไทร 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6081 2000600364 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพพรหมคีรี 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6082 2000600365 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6083 2000600366 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคกำญจนดิษฐ์ 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6084 2000600367 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6085 2000600368 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6086 2000600369 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6087 2000600370 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพไชยำ 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6088 2000600371 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพเวยีงสระ 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6089 2000600372 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคชุมพร 8600 ชุมพร 1
6090 2000600373 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 8600 ชุมพร 1
6091 2000600374 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 8600 ชุมพร 1
6092 2000600375 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงชุมพร 8600 ชุมพร 1
6093 2000600376 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพทำ่แซะ 8600 ชุมพร 1
6094 2000600377 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพหลังสวน 8600 ชุมพร 1
6095 2000600378 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคระนอง 8500 ระนอง 1
6096 2000600379 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 8500 ระนอง 1
6097 2000600380 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพกระบรีุ 8500 ระนอง 1
6098 2000600381 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคพงังำ 8200 พงังำ 1
6099 2000600382 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงังำ 8200 พงังำ 1
6100 2000600383 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพทำ้ยเหมือง 8200 พงังำ 1
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6101 2000600384 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพตะกั่วปำ่ 8200 พงังำ 1
6102 2000600385 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคทุ่งสง 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6103 2000600386 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ 9000 สงขลำ 1
6104 2000600387 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคจะนะ 9000 สงขลำ 1
6105 2000600388 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำสงขลำ 9000 สงขลำ 1
6106 2000600389 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลำ 9000 สงขลำ 1
6107 2000600390 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร 9000 สงขลำ 1
6108 2000600391 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยประมงติณสูลำนนท์ 9000 สงขลำ 1
6109 2000600392 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงสงขลำ 9000 สงขลำ 1
6110 2000600393 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพนำทวี 9000 สงขลำ 1
6111 2000600394 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพสมเด็จเจ้ำพะโค๊ะ 9000 สงขลำ 1
6112 2000600395 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 9000 สงขลำ 1
6113 2000600396 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคพทัลุง 9300 พทัลุง 1
6114 2000600397 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคปำ่พะยอม 9300 พทัลุง 1
6115 2000600398 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง 9300 พทัลุง 1
6116 2000600399 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงพทัลุง 9300 พทัลุง 1
6117 2000600400 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพควนขนุน 9300 พทัลุง 1
6118 2000600401 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพบำงแก้ว 9300 พทัลุง 1
6119 2000600402 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคตรัง 9200 ตรัง 1
6120 2000600403 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 9200 ตรัง 1
6121 2000600404 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงตรัง 9200 ตรัง 1
6122 2000600405 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพกันตัง 9200 ตรัง 1
6123 2000600406 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพตรัง 9200 ตรัง 1
6124 2000600407 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพปะเหลียน 9200 ตรัง 1
6125 2000600408 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพหว้ยยอด 9200 ตรัง 1
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6126 2000600409 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสตูล 9100 สตูล 1
6127 2000600410 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 9100 สตูล 1
6128 2000600411 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพละงู 9100 สตูล 1
6129 2000600412 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคยะลำ 9500 ยะลำ 1
6130 2000600413 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำยะลำ 9500 ยะลำ 1
6131 2000600414 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงยะลำ 9500 ยะลำ 1
6132 2000600415 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพรำมัน 9500 ยะลำ 1
6133 2000600418 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยสำรพดัช่ำงนรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
6134 2000600420 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพสุไหงโก-ลก 9600 นรำธวิำส 1
6135 2000600421 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
6136 2000600422 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคกำญจนำภเิษกปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
6137 2000600423 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
6138 2000600424 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
6139 2000600425 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพสำยบรีุ 9400 ปตัตำนี 1
6140 2000600426 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพเบตง 9500 ยะลำ 1
6141 2000600428 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคโนโลยีกำรเกษตรและประมงปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
6142 2000600429 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรโนนดินแดง 3100 บรีุรัมย์ 1
6143 2000600430 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคพบิลูมังสำหำร 3400 อุบลรำชธำนี 1
6144 2000600431 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคสำรภี 5000 เชียงใหม่ 1
6145 2000600432 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำร กฟผ. แม่เมำะ 5200 ล ำปำง 1
6146 2000600433 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรปง 5600 พะเยำ 1
6147 2000600434 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรตำกฟำ้ 6000 นครสวรรค์ 1
6148 2000600435 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิงหนคร (รัตน์ ประธำนรำษฎร์นิกร)9000 สงขลำ 1
6149 2000600436 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพวงัไกลกังวล 2 7600 เพชรบรีุ 1
6150 2000600437 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรหนองสองหอ้ง 4000 ขอนแก่น 1
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6151 2000600441 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรดอนตำล 4900 มุกดำหำร 1
6152 2000600442 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยประมงสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
6153 2000600443 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคบงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
6154 2000600444 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคกันทรำรมย์ 3300 ศรีสะเกษ 1
6155 2000600445 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิครำษไีศล 3300 ศรีสะเกษ 1
6156 2000600446 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 8600 ชุมพร 1
6157 2000600448 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพนำแก 4800 นครพนม 1
6158 2000600449 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิครัตนบรีุ 3200 สุรินทร์ 1
6159 2000600450 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 1 1300 ปทมุธำนี 1
6160 2000600451 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 2 1600 ลพบรีุ 1
6161 2000600452 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 3 2600 นครนำยก 1
6162 2000600453 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 4 7300 นครปฐม 1
6163 2000600454 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 5 7500 สมุทรสงครำม 1
6164 2000600455 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 1 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6165 2000600456 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 2 8300 ภเูก็ต 1
6166 2000600457 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 3 9000 สงขลำ 1
6167 2000600458 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 4300 หนองคำย 1
6168 2000600459 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 4700 สกลนคร 1
6169 2000600460 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 4400 มหำสำรคำม 1
6170 2000600461 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 3400 อุบลรำชธำนี 1
6171 2000600462 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 3000 นครรำชสีมำ 1
6172 2000600463 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคตะวนัออก 2100 ระยอง 1
6173 2000600464 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 1 5000 เชียงใหม่ 1
6174 2000600465 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 5600 พะเยำ 1
6175 2000600466 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 6500 พษิณุโลก 1
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6176 2000600467 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 4 6000 นครสวรรค์ 1
6177 2000600468 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำกรุงเทพมหำนคร 1000 ส่วนกลำง 1
6178 2000600469 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคเหนือ 6300 ตำก 1
6179 2000600470 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4500 ร้อยเอ็ด 1
6180 2000600471 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคกลำง 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
6181 2000600472 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยกำรอำชีพรัตนประสิทธิว์ทิย์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
6182 2000600473 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยบริหำรธรุกิจและกำรทอ่งเที่ยวสมุย 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6183 2000600474 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเสริมทกัษะพระภกิษ ุสำมเณร 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
6184 2000600475 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบนักำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคใต้ 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6185 2000600476 กระทรวงศึกษำธกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วทิยำลัยเทคนิคเซกำ 3800 บงึกำฬ 1
6186 2100200076 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
6187 2100200077 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
6188 2100200078 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
6189 2100200079 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ 1200 นนทบรีุ 1
6190 2100200081 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
6191 2100200082 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
6192 2100200083 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
6193 2100200084 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
6194 2100200085 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลเสนำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
6195 2100200086 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
6196 2100200087 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
6197 2100200088 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
6198 2100200089 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช 1600 ลพบรีุ 1
6199 2100200090 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลบำ้นหมี่ 1600 ลพบรีุ 1
6200 2100200091 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
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6201 2100200092 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
6202 2100200093 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลอินทร์บรีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
6203 2100200094 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
6204 2100200095 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร 1800 ชัยนำท 1
6205 2100200096 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
6206 2100200097 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
6207 2100200098 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลพระพทุธบำท 1900 สระบรีุ 1
6208 2100200099 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
6209 2100200100 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
6210 2100200101 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
6211 2100200102 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลระยอง 2100 ระยอง 1
6212 2100200103 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
6213 2100200104 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ 2200 จันทบรีุ 1
6214 2100200105 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
6215 2100200106 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลตรำด 2300 ตรำด 1
6216 2100200107 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
6217 2100200108 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
6218 2100200109 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
6219 2100200110 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภยัภเูบศร 2500 ปรำจีนบรีุ 1
6220 2100200111 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
6221 2100200112 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลนครนำยก 2600 นครนำยก 1
6222 2100200113 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
6223 2100200114 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
6224 2100200115 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
6225 2100200116 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
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6226 2100200117 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
6227 2100200118 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลบรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
6228 2100200119 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
6229 2100200120 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
6230 2100200121 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
6231 2100200122 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
6232 2100200123 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
6233 2100200124 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสรรพสิทธปิระสงค์ 3400 อุบลรำชธำนี 1
6234 2100200125 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
6235 2100200126 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลยโสธร 3500 ยโสธร 1
6236 2100200127 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
6237 2100200128 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
6238 2100200129 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
6239 2100200130 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
6240 2100200131 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
6241 2100200132 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
6242 2100200133 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
6243 2100200134 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
6244 2100200135 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสิรินทร 4000 ขอนแก่น 1
6245 2100200136 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
6246 2100200137 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
6247 2100200138 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัเลย 4200 เลย 1
6248 2100200139 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลเลย 4200 เลย 1
6249 2100200140 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
6250 2100200141 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลหนองคำย 4300 หนองคำย 1
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6251 2100200142 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
6252 2100200143 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
6253 2100200144 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
6254 2100200145 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
6255 2100200146 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
6256 2100200147 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลกำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
6257 2100200148 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
6258 2100200149 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสกลนคร 4700 สกลนคร 1
6259 2100200150 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
6260 2100200151 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลนครพนม 4800 นครพนม 1
6261 2100200152 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
6262 2100200153 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
6263 2100200154 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
6264 2100200155 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลนครพงิก์ 5000 เชียงใหม่ 1
6265 2100200156 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
6266 2100200157 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
6267 2100200158 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
6268 2100200159 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
6269 2100200160 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
6270 2100200161 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
6271 2100200162 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
6272 2100200163 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลแพร่ 5400 แพร่ 1
6273 2100200164 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
6274 2100200165 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลน่ำน 5500 น่ำน 1
6275 2100200166 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
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6276 2100200167 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลพะเยำ 5600 พะเยำ 1
6277 2100200168 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลเชียงค ำ 5600 พะเยำ 1
6278 2100200169 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
6279 2100200170 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์ 5700 เชียงรำย 1
6280 2100200171 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
6281 2100200172 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลศรีสังวำลย์ 5800 แม่ฮ่องสอน 1
6282 2100200173 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
6283 2100200174 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์ 6000 นครสวรรค์ 1
6284 2100200175 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
6285 2100200176 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
6286 2100200177 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
6287 2100200178 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
6288 2100200179 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
6289 2100200180 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช 6300 ตำก 1
6290 2100200181 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลแม่สอด 6300 ตำก 1
6291 2100200182 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
6292 2100200183 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
6293 2100200184 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลศรีสังวร 6400 สุโขทยั 1
6294 2100200185 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
6295 2100200186 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลพทุธชินรำช 6500 พษิณุโลก 1
6296 2100200187 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
6297 2100200188 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลพจิิตร 6600 พจิิตร 1
6298 2100200189 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
6299 2100200190 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
6300 2100200191 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
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6301 2100200192 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
6302 2100200193 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลบำ้นโปง่ 7000 รำชบรีุ 1
6303 2100200194 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลโพธำรำม 7000 รำชบรีุ 1
6304 2100200195 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลด ำเนินสะดวก 7000 รำชบรีุ 1
6305 2100200196 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
6306 2100200197 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลพหลพลพยุหเสนำ 7100 กำญจนบรีุ 1
6307 2100200198 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลมะกำรักษ์ 7100 กำญจนบรีุ 1
6308 2100200199 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
6309 2100200200 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลเจ้ำพระยำยมรำช 7200 สุพรรณบรีุ 1
6310 2100200201 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสมเด็๗พระสังฆรำชองค์ที่ 17 7200 สุพรรณบรีุ 1
6311 2100200202 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
6312 2100200203 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลนครปฐม 7300 นครปฐม 1
6313 2100200204 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
6314 2100200205 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
6315 2100200206 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
6316 2100200207 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลบวัใหญ่ 3000 นครรำชสีมำ 1
6317 2100200208 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส่ีคิ ว 3000 นครรำชสีมำ 1
6318 2100200209 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่สอด 6300 ตำก 1
6319 2100200210 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภเูขียว 3600 ชัยภมูิ 1
6320 2100200211 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 4000 ขอนแก่น 1
6321 2100200214 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6322 2100200216 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเบตง 9500 ยะลำ 1
6323 2100200217 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเกำะสมุย 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6324 2100200218 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลพระพทุธเลิศหล้ำ 7500 สมุทรสงครำม 1
6325 2100200219 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
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6326 2100200220 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ 7600 เพชรบรีุ 1
6327 2100200221 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
6328 2100200222 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
6329 2100200223 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6330 2100200224 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6331 2100200225 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
6332 2100200226 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลกระบี่ 8100 กระบี่ 1
6333 2100200227 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
6334 2100200228 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลพงังำ 8200 พงังำ 1
6335 2100200229 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลตะกั่วปำ่ 8200 พงังำ 1
6336 2100200230 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
6337 2100200231 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลวชิระภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
6338 2100200232 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6339 2100200233 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสุรำษฎรธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6340 2100200234 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลเกำะสมุย 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6341 2100200235 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
6342 2100200236 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลระนอง 8500 ระนอง 1
6343 2100200237 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
6344 2100200238 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 8600 ชุมพร 1
6345 2100200239 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
6346 2100200240 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสงขลำ 9000 สงขลำ 1
6347 2100200241 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลหำดใหญ่ 9000 สงขลำ 1
6348 2100200242 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
6349 2100200243 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสตูล 9100 สตูล 1
6350 2100200244 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
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6351 2100200245 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลตรัง 9200 ตรัง 1
6352 2100200246 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
6353 2100200247 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลพทัลุง 9300 พทัลุง 1
6354 2100200248 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
6355 2100200249 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
6356 2100200250 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
6357 2100200251 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลยะลำ 9500 ยะลำ 1
6358 2100200252 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลเบตง 9500 ยะลำ 1
6359 2100200253 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
6360 2100200254 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลนรำธวิำสรำชนครินทร์ 9600 นรำธวิำส 1
6361 2100200255 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสุไหงโก-ลก 9600 นรำธวิำส 1
6362 2100200257 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลภเูขียวเฉลิมพระเกียรติ 3600 ชัยภมูิ 1
6363 2100200258 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งสง 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6364 2100200259 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลหวัหนิ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
6365 2100200264 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
6366 2100200265 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลบงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
6367 2100200271 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลกระทุ่มแบน 7400 สมุทรสำคร 1
6368 2100200285 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลนำงรอง 3100 บรีุรัมย์ 1
6369 2100201088 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลฝำง 5000 เชียงใหม่ 1
6370 2100201089 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลบำงพลี 1100 สมุทรปรำกำร 1
6371 2100201090 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลแกลง 2100 ระยอง 1
6372 2100201091 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลอรัญประเทศ 2700 สระแก้ว 1
6373 2100201092 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสวำ่งแดนดิน 4700 สกลนคร 1
6374 2100201093 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลกันทรลักษ์ 3300 ศรีสะเกษ 1
6375 2100201095 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลจอมทอง 5000 เชียงใหม่ 1
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6376 2100201096 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลบำงละมุง 2000 ชลบรีุ 1
6377 2100201097 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลกบนิทร์บรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
6378 2100201098 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลชุมแพ 4000 ขอนแก่น 1
6379 2100201099 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลกุมภวำปี 4100 อุดรธำนี 1
6380 2100201100 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
6381 2100201101 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ 3000 นครรำชสีมำ 1
6382 2100201102 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลปรำสำท 3200 สุรินทร์ 1
6383 2100201103 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลวำรินช ำรำบ 3400 อุบลรำชธำนี 1
6384 2100201104 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลวำนรนิวำส 4700 สกลนคร 1
6385 2100201105 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลทุ่งสง 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6386 2100201106 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสิชล 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6387 2100201107 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเดชอุดม 3400 อุบลรำชธำนี 1
6388 2100201108 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำล๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 3400 อุบลรำชธำนี 1
6389 2100201109 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระยอง2100 ระยอง 1
6390 2100201110 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลวเิชียรบรีุ 6700 เพชรบรูณ์ 1
6391 2100201111 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลพมิำย 3000 นครรำชสีมำ 1
6392 2100201117 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสันทรำย 5000 เชียงใหม่ 1
6393 2100201118 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลพนัสนิคม 2000 ชลบรีุ 1
6394 2100201119 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชทำ่บอ่ 4300 หนองคำย 1
6395 2100201120 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลศีขรภมูิ 3200 สุรินทร์ 1
6396 2100201121 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โรงพยำบำลทำ่ศำลำ 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6397 2100201122 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๑ 5000 เชียงใหม่ 1
6398 2100201123 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๒ 6500 พษิณุโลก 1
6399 2100201124 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๓ 6000 นครสวรรค์ 1
6400 2100201125 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๔ 1900 สระบรีุ 1
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6401 2100201126 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๕ 7000 รำชบรีุ 1
6402 2100201127 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๖ 2000 ชลบรีุ 1
6403 2100201128 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๗ 4000 ขอนแก่น 1
6404 2100201129 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๘ 4100 อุดรธำนี 1
6405 2100201130 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๙ 3000 นครรำชสีมำ 1
6406 2100201131 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๑๐ 3400 อุบลรำชธำนี 1
6407 2100201132 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๑๑ 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6408 2100201133 กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๑๒ 9000 สงขลำ 1
6409 2100300011 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ สถำบนัโรคผิวหนัง 1000 ส่วนกลำง 1
6410 2100300012 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลโรคผิวหนังเขตร้อนภำคใต้ จังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
6411 2100300014 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำชญำณสังวรเพื่อผู้สูงอำยุ จังหวดัชลบรีุ2000 ชลบรีุ 1
6412 2100300015 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ สถำบนัพยำธวิทิยำ 1000 ส่วนกลำง 1
6413 2100300016 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ สถำบนัสุขภำพเด็กแหง่ชำติมหำรำชินี 1000 ส่วนกลำง 1
6414 2100300017 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ สถำบนัประสำทวทิยำ 1000 ส่วนกลำง 1
6415 2100300018 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลประสำท เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
6416 2100300019 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ สถำบนัมะเร็งแหง่ชำติ 1000 ส่วนกลำง 1
6417 2100300020 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลมหำวชิรำลงกรณ ธญับรีุ 1300 ปทมุธำนี 1
6418 2100300021 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลมะเร็งลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
6419 2100300022 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลมะเร็งชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
6420 2100300023 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลมะเร็งอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
6421 2100300024 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลมะเร็งอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
6422 2100300025 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
6423 2100300026 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลมะเร็งสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6424 2100300027 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ สถำบนับ ำบดัรักษำและฟื้นฟผูู้ติดยำเสพติดแหง่ชำติบรมรำชชนนี1300 ปทมุธำนี 1
6425 2100300028 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลธญัญำรักษข์อนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
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6426 2100300029 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลธญัญำรักษเ์ชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
6427 2100300030 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลธญัญำรักษแ์ม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
6428 2100300031 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลธญัญำรักษส์งขลำ 9000 สงขลำ 1
6429 2100300032 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลธญัญำรักษป์ตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
6430 2100300033 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลรำชวถิี 1000 ส่วนกลำง 1
6431 2100300034 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลเลิดสิน 1000 ส่วนกลำง 1
6432 2100300035 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี 1000 ส่วนกลำง 1
6433 2100300036 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลสงฆ์ 1000 ส่วนกลำง 1
6434 2100300037 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลเมตตำประชำรักษ ์(วดัไร่ขิง) 7300 นครปฐม 1
6435 2100300038 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ สถำบนัโรคทรวงอก 1200 นนทบรีุ 1
6436 2100300039 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ สถำบนัสิรินธรเพื่อกำรฟื้นฟสูมรรถภำพทำงกำรแพทย์แหง่ชำติ1200 นนทบรีุ 1
6437 2100300040 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ สถำบนัทนัตกรรม 1200 นนทบรีุ 1
6438 2100300041 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลธญัญำรักษอ์ุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
6439 2100300044 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลเวชชำรักษ ์ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
6440 2100300045 กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลรำชวถิี 2 (รังสิต) 1000 ส่วนกลำง 1
6441 2100400013 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค สถำบนับ ำรำศนรำดูร 1200 นนทบรีุ 1
6442 2100400014 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค สถำบนัรำชประชำสมำสัย 1100 สมุทรปรำกำร 1
6443 2100400015 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค สถำบนัปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมือง 1000 ส่วนกลำง 1
6444 2100400016 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 4 1900 สระบรีุ 1
6445 2100400017 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 6 2000 ชลบรีุ 1
6446 2100400018 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 6.3 2100 ระยอง 1
6447 2100400019 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 6.5 2200 จันทบรีุ 1
6448 2100400020 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 6.4 2300 ตรำด 1
6449 2100400021 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 6.2 2700 สระแก้ว 1
6450 2100400022 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 5 7000 รำชบรีุ 1
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6451 2100400026 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 9 3000 นครรำชสีมำ 1
6452 2100400027 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 9.4 3000 นครรำชสีมำ 1
6453 2100400028 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 9.3 3200 สุรินทร์ 1
6454 2100400029 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 9.1 3600 ชัยภมูิ 1
6455 2100400030 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 7 4000 ขอนแก่น 1
6456 2100400031 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 8 4100 อุดรธำนี 1
6457 2100400032 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 8.3 4700 สกลนคร 1
6458 2100400033 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 8.2 4200 เลย 1
6459 2100400034 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 10 3400 อุบลรำชธำนี 1
6460 2100400036 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 3 6000 นครสวรรค์ 1
6461 2100400038 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 2.3 6300 ตำก 1
6462 2100400039 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 2 6500 พษิณุโลก 1
6463 2100400040 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 1.5 5400 แพร่ 1
6464 2100400041 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 2.2 6700 เพชรบรูณ์ 1
6465 2100400042 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 1 5000 เชียงใหม่ 1
6466 2100400043 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 1.1 5800 แม่ฮ่องสอน 1
6467 2100400045 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 1.3 5700 เชียงรำย 1
6468 2100400046 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6469 2100400047 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 11.3  สุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6470 2100400048 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 11.4  ชุมพร 8600 ชุมพร 1
6471 2100400049 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 11.5  ระนอง 8500 ระนอง 1
6472 2100400050 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 11.1  พงังำ 8200 พงังำ 1
6473 2100400051 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 12  จังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
6474 2100400059 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 10.2 4900 มุกดำหำร 1
6475 2100400060 กระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค ศูนย์พฒันำวชิำกำรอำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อมจังหวดัระยอง2100 ระยอง 1
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6476 2100600017 กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
6477 2100600018 กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
6478 2100600019 กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
6479 2100600020 กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
6480 2100600021 กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
6481 2100600022 กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
6482 2100600023 กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
6483 2100600024 กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
6484 2100600025 กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
6485 2100600026 กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
6486 2100600027 กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์สุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6487 2100600028 กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์สงขลำ 9000 สงขลำ 1
6488 2100600029 กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ตรัง 9200 ตรัง 1
6489 2100600039 กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 14 ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
6490 2100600047 กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 4 สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
6491 2100700008 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 5 7000 รำชบรีุ 1
6492 2100700009 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 7 4000 ขอนแก่น 1
6493 2100700010 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 3 6000 นครสวรรค์ 1
6494 2100700011 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 9 3000 นครรำชสีมำ 1
6495 2100700012 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 10 3400 อุบลรำชธำนี 1
6496 2100700013 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 1 5000 เชียงใหม่ 1
6497 2100700014 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 12 9000 สงขลำ 1
6498 2100700015 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 6 2000 ชลบรีุ 1
6499 2100700016 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 11 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6500 2100700018 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ศูนย์พฒันำกำรสำธำรณสุขมูลฐำนภำคกลำง 2000 ชลบรีุ 1
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6501 2100700021 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ศูนย์พฒันำกำรสำธำรณสุขมูลฐำนภำคใต้ 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6502 2100700022 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ศูนย์พฒันำกำรสำธำรณสุขมูลฐำนชำยแดนใต้ 9500 ยะลำ 1
6503 2100700038 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 2 6500 พษิณุโลก 1
6504 2100700040 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8 4100 อุดรธำนี 1
6505 2100800016 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต สถำบนัสุขภำพจิตเด็กและวยัรุ่นรำชนครินทร์ 1000 ส่วนกลำง 1
6506 2100800017 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต สถำบนัจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ 1000 ส่วนกลำง 1
6507 2100800018 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต สถำบนัรำชำนุกูล 1000 ส่วนกลำง 1
6508 2100800019 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต สถำบนักัลยำณ์รำชนครินทร์ 7300 นครปฐม 1
6509 2100800020 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต โรงพยำบำลยุวประสำทไวทโยปถัมภ์ 1100 สมุทรปรำกำร 1
6510 2100800021 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต โรงพยำบำลศรีธญัญำ 1200 นนทบรีุ 1
6511 2100800022 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต โรงพยำบำลจิตเวชสระแก้วรำชนครินทร์ 2700 สระแก้ว 1
6512 2100800023 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์ 3000 นครรำชสีมำ 1
6513 2100800025 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ 4000 ขอนแก่น 1
6514 2100800027 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ 3400 อุบลรำชธำนี 1
6515 2100800029 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนครินทร์ 4200 เลย 1
6516 2100800030 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต โรงพยำบำลจิตเวชนครพนมรำชนครินทร์ 4800 นครพนม 1
6517 2100800031 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ 6000 นครสวรรค์ 1
6518 2100800034 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต สถำบนัพฒันำกำรเด็กรำชนครินทร์ 5000 เชียงใหม่ 1
6519 2100800035 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต โรงพยำบำลสวนปรุง 5000 เชียงใหม่ 1
6520 2100800037 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต โรงพยำบำลสวนสรำญรมย์ 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6521 2100800039 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต โรงพยำบำลจิตเวชสงขลำรำชนครินทร์ 9000 สงขลำ 1
6522 2100800048 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต สถำบนัสุขภำพจิตเด็กและวยัรุ่นภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4000 ขอนแก่น 1
6523 2100800051 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต สถำบนัสุขภำพจิตเด็กและวยัรุ่นภำคใต้ 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6524 2100800055 กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต โรงพยำบำลจิตเวชพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
6525 2100900019 กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย ศูนย์ทนัตสำธำรณสุขระหวำ่งประเทศ 5000 เชียงใหม่ 1
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6526 2100900020 กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย ศูนย์อนำมัยกลุ่มชำติพนัธ ์ชำยขอบและแรงงำนข้ำมชำติ 5200 ล ำปำง 1
6527 2100900021 กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย สถำบนัพฒันำสุขภำวะเขตเมือง 1000 ส่วนกลำง 1
6528 2100900022 กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย ศูนย์อนำมัยที่ 4 สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
6529 2100900023 กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย ศูนย์อนำมัยที่ 6 ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
6530 2100900024 กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย ศูนย์อนำมัยที่ 5 รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
6531 2100900025 กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย ศูนย์อนำมัยที่ 9 นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
6532 2100900026 กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย ศูนย์อนำมัยที่ 7 ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
6533 2100900027 กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย ศูนย์อนำมัยที่ 10 อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
6534 2100900028 กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย ศูนย์อนำมัยที่ 3 นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
6535 2100900029 กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย ศูนย์อนำมัยที่ 2 พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
6536 2100900030 กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย ศูนย์อนำมัยที่ 1 เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
6537 2100900031 กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย ศูนย์อนำมัยที่ 11 นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6538 2100900032 กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย ศูนย์อนำมัยที่ 12 ยะลำ 9500 ยะลำ 1
6539 2100900038 กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย ศูนย์อนำมัยที่ 8 อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
6540 2101700002 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ 1000 ส่วนกลำง 1
6541 2101700003 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นพรัตน์วชิระ 1000 ส่วนกลำง 1
6542 2101700004 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
6543 2101700005 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 1200 นนทบรีุ 1
6544 2101700006 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
6545 2101700007 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พระพทุธบำท 1900 สระบรีุ 1
6546 2101700008 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
6547 2101700009 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
6548 2101700010 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
6549 2101700011 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลพระปกเกล้ำ จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
6550 2101700012 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยกำรแพทย์แผนไทยอภยัภเูบศร จังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
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6551 2101700013 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
6552 2101700014 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
6553 2101700015 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สรรพสิทธปิระสงค์ 3400 อุบลรำชธำนี 1
6554 2101700016 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
6555 2101700017 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
6556 2101700018 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
6557 2101700019 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
6558 2101700020 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
6559 2101700021 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
6560 2101700022 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
6561 2101700023 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
6562 2101700024 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี แพร่ 5400 แพร่ 1
6563 2101700025 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ 5600 พะเยำ 1
6564 2101700026 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สวรรค์ประชำรักษ ์นครสวรรค์6000 นครสวรรค์ 1
6565 2101700027 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
6566 2101700028 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พทุธชินรำช 6500 พษิณุโลก 1
6567 2101700029 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จักรีรัช 7000 รำชบรีุ 1
6568 2101700030 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
6569 2101700031 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
6570 2101700032 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
6571 2101700033 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ำ จังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
6572 2101700034 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6573 2101700035 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6574 2101700036 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ 9000 สงขลำ 1
6575 2101700037 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 9200 ตรัง 1
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6576 2101700038 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
6577 2101700039 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
6578 2101700040 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ยะลำ 9500 ยะลำ 1
6579 2101700043 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัพระบรมรำชชนก คณะพยำบำลศำสตร์    1200 นนทบรีุ 1
6580 2200200014 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.สมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
6581 2200200015 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.นนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
6582 2200200016 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
6583 2200200017 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.พระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
6584 2200200018 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.อ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
6585 2200200019 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
6586 2200200020 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.สิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1
6587 2200200021 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
6588 2200200022 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.สระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
6589 2200200023 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
6590 2200200024 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ระยอง 2100 ระยอง 1
6591 2200200025 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
6592 2200200026 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ตรำด 2300 ตรำด 1
6593 2200200027 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
6594 2200200028 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
6595 2200200029 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.นครนำยก 2600 นครนำยก 1
6596 2200200030 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.สระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
6597 2200200031 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
6598 2200200032 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.บรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
6599 2200200033 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.สุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
6600 2200200034 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ศรีษะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
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6601 2200200035 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.อุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
6602 2200200036 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ยโสธร 3500 ยโสธร 1
6603 2200200037 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
6604 2200200038 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.อ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
6605 2200200039 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.หนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
6606 2200200040 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
6607 2200200041 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.อุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
6608 2200200042 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.เลย 4200 เลย 1
6609 2200200043 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.หนองคำย 4300 หนองคำย 1
6610 2200200044 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.มหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
6611 2200200045 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
6612 2200200046 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.กำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
6613 2200200047 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.สกลนคร 4700 สกลนคร 1
6614 2200200048 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.นครพนม 4800 นครพนม 1
6615 2200200049 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.มุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
6616 2200200050 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
6617 2200200051 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
6618 2200200052 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
6619 2200200053 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.อุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
6620 2200200054 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.แพร่ 5400 แพร่ 1
6621 2200200055 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.น่ำน 5500 น่ำน 1
6622 2200200056 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.พะเยำ 5600 พะเยำ 1
6623 2200200057 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
6624 2200200058 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
6625 2200200059 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.นครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
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6626 2200200060 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.อุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
6627 2200200061 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
6628 2200200062 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ตำก 6300 ตำก 1
6629 2200200063 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.สุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
6630 2200200064 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
6631 2200200065 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.พจิิตร 6600 พจิิตร 1
6632 2200200066 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.เพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
6633 2200200067 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.รำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
6634 2200200068 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.กำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
6635 2200200069 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.สุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
6636 2200200070 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.นครปฐม 7300 นครปฐม 1
6637 2200200071 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.สมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
6638 2200200072 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.สมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
6639 2200200073 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.เพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
6640 2200200074 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
6641 2200200075 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6642 2200200076 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.กระบี่ 8100 กระบี่ 1
6643 2200200077 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.พงังำ 8200 พงังำ 1
6644 2200200078 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
6645 2200200079 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.สุรำษฏร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6646 2200200080 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ระนอง 8500 ระนอง 1
6647 2200200081 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ชุมพร 8600 ชุมพร 1
6648 2200200082 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.สงขลำ 9000 สงขลำ 1
6649 2200200083 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.สตูล 9100 สตูล 1
6650 2200200084 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ตรัง 9200 ตรัง 1
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6651 2200200085 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.พทัลุง 9300 พทัลุง 1
6652 2200200086 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
6653 2200200087 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.ยะลำ 9500 ยะลำ 1
6654 2200200088 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สนง.อุตสำหกรรมจ.นรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
6655 2200200094 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
6656 2200400011 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม ภำคที่ 1 5000 เชียงใหม่ 1
6657 2200400012 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม ภำคที่ 2 6500 พษิณุโลก 1
6658 2200400013 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม ภำคที่ 3 6600 พจิิตร 1
6659 2200400014 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม ภำคที่ 4 4100 อุดรธำนี 1
6660 2200400015 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม ภำคที่ 5 4000 ขอนแก่น 1
6661 2200400016 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม ภำคที่ 6 3000 นครรำชสีมำ 1
6662 2200400018 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม ภำคที่ 8 7200 สุพรรณบรีุ 1
6663 2200400019 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม ภำคที่ 9 2000 ชลบรีุ 1
6664 2200400020 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม ภำคที่ 10 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6665 2200400021 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม ภำคที่ 11 9000 สงขลำ 1
6666 2200400022 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ศูนย์พฒันำอุตสำหกรรมเซรำมิก 5200 ล ำปำง 1
6667 2200400023 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม ภำคที่ 7 3400 อุบลรำชธำนี 1
6668 2200500013 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมอุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่สนง.อุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่เขต1 9000 สงขลำ 1
6669 2200500014 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมอุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่สนง.อุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่เขต1 8300 ภเูก็ต 1
6670 2200500015 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมอุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่สนง.อุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่เขต3 5000 เชียงใหม่ 1
6671 2200500016 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมอุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่สนง.อุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่เขต2 4100 อุดรธำนี 1
6672 2200500023 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมอุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่ส ำนักงำนอุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่ เขต 5 พษิณุโลก6500 พษิณุโลก 1
6673 2200500024 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมอุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่ส ำนักงำนอุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่ เขต 6 นครรำชสีมำ3000 นครรำชสีมำ 1
6674 2200500025 กระทรวงอุตสำหกรรม กรมอุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่ส ำนักงำนอุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่ เขต 7 รำชบรีุ7000 รำชบรีุ 1
6675 2200600008 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน  ำตำลทรำยศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมอ้อยและน  ำตำลทรำยภำค 1 7100 กำญจนบรีุ 1
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6676 2200600009 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน  ำตำลทรำยศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมอ้อยและน  ำตำลทรำยภำค 2 6200 ก ำแพงเพชร 1
6677 2200600010 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน  ำตำลทรำยศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมอ้อยและน  ำตำลทรำยภำค 3 2000 ชลบรีุ 1
6678 2200600011 กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน  ำตำลทรำยศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมอ้อยและน  ำตำลทรำยภำค 4 4100 อุดรธำนี 1
6679 2301500002 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
6680 2301500003 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
6681 2301500004 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
6682 2301500005 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
6683 2301500006 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
6684 2301500007 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
6685 2301500008 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
6686 2301500009 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
6687 2301500010 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
6688 2301500011 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
6689 2301500012 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
6690 2301500013 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
6691 2301500014 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
6692 2301500015 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
6693 2301500016 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
6694 2301500017 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
6695 2301500018 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
6696 2301500019 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
6697 2301500020 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
6698 2301500021 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมสถำบนัวทิยำลัยชุมชน วทิยำลัยชุมชนจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
6699 2305600001 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวนัออกวข.อุเทนถวำย 1000 ส่วนกลำง 1
6700 2305600002 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวนัออกวข.จักรพงษภวูนำรถ 1000 ส่วนกลำง 1
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6701 2305600003 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวนัออกวข.จันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
6702 2305800001 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์วทิยำเขตวงัไกลกังวล 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
6703 2305900001 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำส ำนักงำนบริหำร มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
6704 2305900002 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำสถำบนัวจิัยเทคโนโลยีเกษตร 5200 ล ำปำง 1
6705 2305900003 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำส ำนักงำนบริหำร มทร.ล้ำนนำ น่ำน 5500 น่ำน 1
6706 2305900004 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำส ำนักงำนบริหำร มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
6707 2305900005 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำส ำนักงำนบริหำร มทร.ล้ำนนำ ตำก 6300 ตำก 1
6708 2305900006 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำส ำนักงำนบริหำร มทร.ล้ำนนำ พษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
6709 2306000001 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวชิัย พื นที่สงขลำ 9000 สงขลำ 1
6710 2306000002 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวชิัย วทิยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6711 2306000003 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวชิัย วทิยำเขตนครศรีธรรมรำช พื นที่ไสใหญ่ 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6712 2306000004 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวชิัย วทิยำเขตนครศรีธรรมรำช พื นที่ทุ่งใหญ่ 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6713 2306000005 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวชิัย วทิยำเขตตรัง 9200 ตรัง 1
6714 2306100001 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภมูิวทิยำเขตนนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
6715 2306100002 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภมูิวทิยำเขตสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
6716 2306200001 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วทิยำเขตสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
6717 2306200002 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วทิยำเขตขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
6718 2306200003 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรมมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วทิยำเขตสกลนคร 4700 สกลนคร 1
6719 2500300008 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัสมุทรปรำกำร 1100 สมุทรปรำกำร 1
6720 2500300009 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดันนทบรีุ 1200 นนทบรีุ 1
6721 2500300010 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัปทมุธำนี 1300 ปทมุธำนี 1
6722 2500300011 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
6723 2500300012 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัอ่ำงทอง 1500 อ่ำงทอง 1
6724 2500300013 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัลพบรีุ 1600 ลพบรีุ 1
6725 2500300014 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัสิงหบ์รีุ 1700 สิงหบ์รีุ 1

หนา้ที ่269 จาก 281



สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

6726 2500300015 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัชัยนำท 1800 ชัยนำท 1
6727 2500300016 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัสระบรีุ 1900 สระบรีุ 1
6728 2500300017 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
6729 2500300018 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัระยอง 2100 ระยอง 1
6730 2500300019 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัจันทบรีุ 2200 จันทบรีุ 1
6731 2500300020 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัตรำด 2300 ตรำด 1
6732 2500300021 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัฉะเชิงเทรำ 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
6733 2500300022 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัปรำจีนบรีุ 2500 ปรำจีนบรีุ 1
6734 2500300023 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดันครนำยก 2600 นครนำยก 1
6735 2500300024 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
6736 2500300025 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดันครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
6737 2500300026 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดับรีุรัมย์ 3100 บรีุรัมย์ 1
6738 2500300027 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัสุรินทร์ 3200 สุรินทร์ 1
6739 2500300028 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัศรีสะเกษ 3300 ศรีสะเกษ 1
6740 2500300029 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
6741 2500300030 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัยโสธร 3500 ยโสธร 1
6742 2500300031 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัชัยภมูิ 3600 ชัยภมูิ 1
6743 2500300032 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัอ ำนำจเจริญ 3700 อ ำนำจเจริญ 1
6744 2500300033 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัหนองบวัล ำภู 3900 หนองบวัล ำภู 1
6745 2500300034 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
6746 2500300035 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัอุดรธำนี 4100 อุดรธำนี 1
6747 2500300036 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัเลย 4200 เลย 1
6748 2500300037 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
6749 2500300038 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัมหำสำรคำม 4400 มหำสำรคำม 1
6750 2500300039 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัร้อยเอ็ด 4500 ร้อยเอ็ด 1
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ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

6751 2500300040 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดักำฬสินธุ์ 4600 กำฬสินธุ์ 1
6752 2500300041 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัสกลนคร 4700 สกลนคร 1
6753 2500300042 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดันครพนม 4800 นครพนม 1
6754 2500300043 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
6755 2500300044 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัเชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
6756 2500300045 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัล ำพนู 5100 ล ำพนู 1
6757 2500300046 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
6758 2500300047 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัอุตรดิตถ์ 5300 อุตรดิตถ์ 1
6759 2500300048 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัแพร่ 5400 แพร่ 1
6760 2500300049 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัน่ำน 5500 น่ำน 1
6761 2500300050 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัพะเยำ 5600 พะเยำ 1
6762 2500300051 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
6763 2500300052 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัแม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
6764 2500300053 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดันครสวรรค์ 6000 นครสวรรค์ 1
6765 2500300054 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัอุทยัธำนี 6100 อุทยัธำนี 1
6766 2500300055 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัก ำแพงเพชร 6200 ก ำแพงเพชร 1
6767 2500300056 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
6768 2500300057 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัสุโขทยั 6400 สุโขทยั 1
6769 2500300058 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัพษิณุโลก 6500 พษิณุโลก 1
6770 2500300059 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัพจิิตร 6600 พจิิตร 1
6771 2500300060 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัเพชรบรูณ์ 6700 เพชรบรูณ์ 1
6772 2500300061 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัรำชบรีุ 7000 รำชบรีุ 1
6773 2500300062 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
6774 2500300063 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัสุพรรณบรีุ 7200 สุพรรณบรีุ 1
6775 2500300064 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดันครปฐม 7300 นครปฐม 1
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สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
รายชื่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย (ไมร่วมกองคลัง)

ล าดับ หน่วยเบกิจ่าย กระทรวง กรม/สังกัด ชื่อหน่วยเบกิจ่าย รหสัจังหวัด คลังจังหวัดที่เบกิจ่าย
จ านวน

ผู้เข้าอบรม

6776 2500300065 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัสมุทรสำคร 7400 สมุทรสำคร 1
6777 2500300066 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัสมุทรสงครำม 7500 สมุทรสงครำม 1
6778 2500300067 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัเพชรบรีุ 7600 เพชรบรีุ 1
6779 2500300068 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
6780 2500300069 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดันครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6781 2500300070 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดักระบี่ 8100 กระบี่ 1
6782 2500300071 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัพงังำ 8200 พงังำ 1
6783 2500300072 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
6784 2500300073 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6785 2500300074 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัระนอง 8500 ระนอง 1
6786 2500300075 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัชุมพร 8600 ชุมพร 1
6787 2500300076 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัสงขลำ 9000 สงขลำ 1
6788 2500300077 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัสตูล 9100 สตูล 1
6789 2500300078 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัตรัง 9200 ตรัง 1
6790 2500300079 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัพทัลุง 9300 พทัลุง 1
6791 2500300080 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัปตัตำนี 9400 ปตัตำนี 1
6792 2500300081 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดัยะลำ 9500 ยะลำ 1
6793 2500300082 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
6794 2500300083 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
6795 2500700110 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบนิต ำรวจ สนง.ส่งก ำลังบ ำรุง 1000 ส่วนกลำง 1
6796 2500700167 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ส ำนักงำนแพทย์ใหญ่ 1000 ส่วนกลำง 1
6797 2500700173 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ โรงพยำบำลต ำรวจ 1000 ส่วนกลำง 1
6798 2500700215 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ โรงพยำบำลดำรำรัศมี รพ.ตร. 5000 เชียงใหม่ 1
6799 2500701737 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรสืบสวนสอบสวน กองบญัชำกำรต ำรวจนครบำล1000 ส่วนกลำง 1
6800 2500701738 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์ฝึกอบรม กองบญัชำกำรต ำรวจนครบำล 1000 ส่วนกลำง 1
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ผู้เข้าอบรม

6801 2500701739 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรอำรักขำและควบคุมฝูงชน กองบญัชำกำรต ำรวจนครบำล1000 ส่วนกลำง 1
6802 2500700238 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรต ำรวจน  ำ บช.ก. 1100 สมุทรปรำกำร 1
6803 2500700243 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำร 5 บก.รน. 2000 ชลบรีุ 1
6804 2500700244 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำร 6  บก.รน. 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6805 2500700245 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำร 7 บก.รน. 9000 สงขลำ 1
6806 2500700246 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำร 8 บก.รน. 8300 ภเูก็ต 1
6807 2500700247 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำร 11 บก.รน. 4300 หนองคำย 1
6808 2500700248 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรปรำบปรำม บช.ก. 1000 ส่วนกลำง 1
6809 2500700256 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม1000 ส่วนกลำง 1
6810 2500700270 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ บช.ก.1000 ส่วนกลำง 1
6811 2500700276 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรทจุริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร บช.ก.1000 ส่วนกลำง 1
6812 2500700281 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบญัชำกำรต ำรวจปรำบปรำมยำเสพติด 1000 ส่วนกลำง 1
6813 2500700309 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบญัชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 1000 ส่วนกลำง 1
6814 2500700325 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำร 2 บก.กฝ. 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
6815 2500700326 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำร 3 บก.กฝ. 3400 อุบลรำชธำนี 1
6816 2500700327 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำร 4 บก.กฝ. 4100 อุดรธำนี 1
6817 2500700328 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำร 5 บก.กฝ. 5000 เชียงใหม่ 1
6818 2500700329 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำร 6 บก.กฝ. 6400 สุโขทยั 1
6819 2500700330 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำร 7 บก.กฝ. 7600 เพชรบรีุ 1
6820 2500700331 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำร 8 บก.กฝ. 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6821 2500700332 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำร 9 บก.กฝ. 9000 สงขลำ 1
6822 2500700333 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ภำค 1  บช. 1300 ปทมุธำนี 1
6823 2500700335 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 11 (หน่วยผู้เบกิ) 2200 จันทบรีุ 1
6824 2500700336 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 12 (หน่วยผู้เบกิ) 2700 สระแก้ว 1
6825 2500700337 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 13 (หน่วยผู้เบกิ) 7100 กำญจนบรีุ 1
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6826 2500700338 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 บก.ตช 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
6827 2500700339 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ภำค 2  บช. 4000 ขอนแก่น 1
6828 2500700341 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 21 (หน่วยผู้เบกิ) 3200 สุรินทร์ 1
6829 2500700342 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 22 บก.ตช 3400 อุบลรำชธำนี 1
6830 2500700343 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 23 บก.ตช 4700 สกลนคร 1
6831 2500700344 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 บก.ตช 4100 อุดรธำนี 1
6832 2500700345 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ภำค 3 (หน่วยผู้เบกิ) 5000 เชียงใหม่ 1
6833 2500700347 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 31 (หน่วยผู้เบกิ) 6500 พษิณุโลก 1
6834 2500700348 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 32 (หน่วยผู้เบกิ) 5600 พะเยำ 1
6835 2500700349 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 บก.ตช 5000 เชียงใหม่ 1
6836 2500700350 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 34 (หน่วยผู้เบกิ) 6300 ตำก 1
6837 2500700351 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ภำค 4  บช. 9000 สงขลำ 1
6838 2500700353 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 41 (หน่วยผู้เบกิ) 8600 ชุมพร 1
6839 2500700354 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 42 (หน่วยผู้เบกิ) 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6840 2500700355 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 43 (หน่วยผู้เบกิ) 9000 สงขลำ 1
6841 2500700356 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 44 (หน่วยผู้เบกิ) 9500 ยะลำ 1
6842 2500700357 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ บช.ตชด. 7600 เพชรบรีุ 1
6843 2500700360 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบญัชำกำรต ำรวจสันติบำล 1000 ส่วนกลำง 1
6844 2500700387 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ส ำนักงำนพสูิจน์หลักฐำนต ำรวจ 1000 ส่วนกลำง 1
6845 2500700412 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์พสูิจน์หลักฐำน 2 (จว.ชลบรีุ) 2000 ชลบรีุ 1
6846 2500700413 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์พสูิจน์หลักฐำน 7 (จว.นครปฐม) 7300 นครปฐม 1
6847 2500700414 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์พสูิจน์หลักฐำน 3 (จว.นครรำชสีมำ) 3000 นครรำชสีมำ 1
6848 2500700418 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์พสูิจน์หลักฐำน 4 (จว.ขอนแก่น) 4000 ขอนแก่น 1
6849 2500700419 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์พสูิจน์หลักฐำน 5 (จว.ล ำปำง) 5200 ล ำปำง 1
6850 2500700422 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์พสูิจน์หลักฐำน 6 (จว.พษิณุโลก) 6500 พษิณุโลก 1
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6851 2500700424 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์พสูิจน์หลักฐำน 9 (จว.สงขลำ) 9000 สงขลำ 1
6852 2500700426 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์พสูิจน์หลักฐำน 8 (จว.สุรำษฎร์ธำน)ี 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6853 2500700428 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์พสูิจน์หลักฐำน 10 (จว.ยะลำ) 9500 ยะลำ 1
6854 2500700429 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 7300 นครปฐม 1
6855 2500700434 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง 1000 ส่วนกลำง 1
6856 2500700452 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวดักำญจนบรีุ 7100 กำญจนบรีุ 1
6857 2500700453 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวดัหนองคำย 4300 หนองคำย 1
6858 2500700454 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวดัเชียงรำย 5700 เชียงรำย 1
6859 2500700455 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวดัภเูก็ต 8300 ภเูก็ต 1
6860 2500700457 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวดันรำธวิำส 9600 นรำธวิำส 1
6861 2500700458 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบญัชำกำรศึกษำ 1000 ส่วนกลำง 1
6862 2500700473 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรฝึกอบรมต ำรวจกลำง 7300 นครปฐม 1
6863 2500700474 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์ฝึกอบรม ภ.1 1900 สระบรีุ 1
6864 2500700475 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์ฝึกอบรม ภ.2 2000 ชลบรีุ 1
6865 2500700476 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์ฝึกอบรม ภ.3 3000 นครรำชสีมำ 1
6866 2500700477 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์ฝึกอบรม ภ.4 4000 ขอนแก่น 1
6867 2500700478 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์ฝึกอบรม ภ.5 5200 ล ำปำง 1
6868 2500700479 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์ฝึกอบรม ภ.6 6000 นครสวรรค์ 1
6869 2500700480 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์ฝึกอบรม ภ.7 7300 นครปฐม 1
6870 2500700481 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์ฝึกอบรม ภ.8 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6871 2500700482 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์ฝึกอบรม ภ.9 9500 ยะลำ 1
6872 2500700483 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบญัชำกำรต ำรวจนครบำล 1000 ส่วนกลำง 1
6873 2500700492 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรต ำรวจจรำจร บช.น. 1000 ส่วนกลำง 1
6874 2500700500 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรต ำรวจนครบำล 1 บช.น. 1000 ส่วนกลำง 1
6875 2500700512 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรต ำรวจนครบำล 2  บช.น. 1000 ส่วนกลำง 1
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6876 2500700526 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรต ำรวจนครบำล 3 บช.น. 1000 ส่วนกลำง 1
6877 2500700540 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรต ำรวจนครบำล 4 บช.น. 1000 ส่วนกลำง 1
6878 2500700551 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรต ำรวจนครบำล 5 บช.น. 1000 ส่วนกลำง 1
6879 2500700563 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรต ำรวจนครบำล 6 บช.น. 1000 ส่วนกลำง 1
6880 2500700574 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรต ำรวจนครบำล 7  บช.น. 1000 ส่วนกลำง 1
6881 2500700588 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรต ำรวจนครบำล 8  บช.น. 1000 ส่วนกลำง 1
6882 2500700602 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรต ำรวจนครบำล 9  บช.น. 1000 ส่วนกลำง 1
6883 2500700615 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรสำยตรวจและปฎบิติักำรพเิศษ 1000 ส่วนกลำง 1
6884 2500700622 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรภำค 1 1000 ส่วนกลำง 1
6885 2500700630 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัสมุทรปรำกำร  ภ.1 1100 สมุทรปรำกำร 1
6886 2500700645 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดันนทบรีุ  ภ.1 1200 นนทบรีุ 1
6887 2500700647 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัปทมุธำนี  ภ.1 1300 ปทมุธำนี 1
6888 2500700649 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ ภ .1 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
6889 2500700651 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัอ่ำงทอง  ภ.1 1500 อ่ำงทอง 1
6890 2500700653 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัลพบรีุ  ภ .1 1600 ลพบรีุ 1
6891 2500700655 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัสิงหบ์รีุ  ภ .1 1700 สิงหบ์รีุ 1
6892 2500700657 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัชัยนำท  ภ.1 1800 ชัยนำท 1
6893 2500700659 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัสระบรีุ  ภ .1 1900 สระบรีุ 1
6894 2500700661 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรภำค 2 2000 ชลบรีุ 1
6895 2500700669 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัชลบรีุ  ภ.2 2000 ชลบรีุ 1
6896 2500700671 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัระยอง  ภ.2 2100 ระยอง 1
6897 2500700673 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัจันทบรีุ  ภ.2 2200 จันทบรีุ 1
6898 2500700675 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัตรำด  ภ.2 2300 ตรำด 1
6899 2500700677 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัฉะเชิงเทรำ  ภ.2 2400 ฉะเชิงเทรำ 1
6900 2500700679 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัปรำจีนบรีุ  ภ.2 2500 ปรำจีนบรีุ 1
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6901 2500700681 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดันครนำยก  ภ.2 2600 นครนำยก 1
6902 2500700683 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัสระแก้ว  ภ.2 2700 สระแก้ว 1
6903 2500700685 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรภำค 3 3000 นครรำชสีมำ 1
6904 2500700693 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดันครรำชสีมำ ภ.3 3000 นครรำชสีมำ 1
6905 2500700695 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ สถำนีต ำรวจภธูรอ ำเภอบวัใหญ่  จว.นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
6906 2500700696 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ สถำนีต ำรวจภธูรอ ำเภอสีคิ ว  จว.นครรำชสีมำ 3000 นครรำชสีมำ 1
6907 2500700697 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดับรีุรัมย์  ภ .3 3100 บรีุรัมย์ 1
6908 2500700699 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัสุรินทร์ ภ.3 3200 สุรินทร์ 1
6909 2500700701 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัศรีสะเกษ  ภ.3 3300 ศรีสะเกษ 1
6910 2500700703 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัอุบลรำชธำนี  ภ.3 3400 อุบลรำชธำนี 1
6911 2500700705 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัยโสธร  ภ.3 3500 ยโสธร 1
6912 2500700707 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัชัยภมูิ  ภ.3 3600 ชัยภมูิ 1
6913 2500700710 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัอ ำนำจเจริญ  ภ.3 3700 อ ำนำจเจริญ 1
6914 2500700712 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรภำค 4 4000 ขอนแก่น 1
6915 2500700720 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัหนองบวัล ำภ ู ภ .4 3900 หนองบวัล ำภู 1
6916 2500700722 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัขอนแก่น  ภ.4 4000 ขอนแก่น 1
6917 2500700724 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ สถำนีต ำรวจภธูรอ ำเภอพล  จว.ขอนแก่น 4000 ขอนแก่น 1
6918 2500700725 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัอุดรธำนี  ภ.4 4100 อุดรธำนี 1
6919 2500700727 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัเลย  ภ.4 4200 เลย 1
6920 2500700729 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัหนองคำย  ภ.4 4300 หนองคำย 1
6921 2500700731 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัมหำสำรคำม  ภ.4 4400 มหำสำรคำม 1
6922 2500700733 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัร้อยเอ็ด  ภ.4 4500 ร้อยเอ็ด 1
6923 2500700735 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดักำฬสินธุ ์ภ.4 4600 กำฬสินธุ์ 1
6924 2500700737 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัสกลนคร  ภ .4 4700 สกลนคร 1
6925 2500700739 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดันครพนม  ภ.4 4800 นครพนม 1
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6926 2500700741 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัมุกดำหำร ภ.4 4900 มุกดำหำร 1
6927 2500700743 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรภำค 5 5000 เชียงใหม่ 1
6928 2500700751 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัเชียงใหม่  ภ.5 5000 เชียงใหม่ 1
6929 2500700753 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ สถำนีต ำรวจภธูรอ ำเภอฝำง จว.เชียงใหม่ 5000 เชียงใหม่ 1
6930 2500700754 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัล ำพนู  ภ.5 5100 ล ำพนู 1
6931 2500700756 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัล ำปำง  ภ.5 5200 ล ำปำง 1
6932 2500700758 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ สถำนีต ำรวจภธูรอ ำเภอเมืองล ำปำง  จว.ล ำปำง 5200 ล ำปำง 1
6933 2500700759 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัแพร่  ภ.5 5400 แพร่ 1
6934 2500700761 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ สถำนีต ำรวจภธูรอ ำเภอเมืองแพร่   จว.แพร่ 5400 แพร่ 1
6935 2500700762 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัน่ำน  ภ.5 5500 น่ำน 1
6936 2500700764 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ สถำนีต ำรวจภธูรอ ำเภอเมืองน่ำน  จว.น่ำน 5500 น่ำน 1
6937 2500700765 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัพะเยำ ภ.5 5600 พะเยำ 1
6938 2500700767 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัเชียงรำย  ภ.5 5700 เชียงรำย 1
6939 2500700769 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัแม่ฮ่องสอน  ภ.5 5800 แม่ฮ่องสอน 1
6940 2500700771 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ สถำนีต ำรวจภธูรอ ำเภอแม่สะเรียง  จว.แม่ฮ่องสอน 5800 แม่ฮ่องสอน 1
6941 2500700772 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรภำค 6 6500 พษิณุโลก 1
6942 2500700780 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัอุตรดิตถ์ ภ.6 5300 อุตรดิตถ์ 1
6943 2500700782 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดันครสวรรค์ ภ.6 6000 นครสวรรค์ 1
6944 2500700784 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัอุทยัธำนี  ภ.6 6100 อุทยัธำนี 1
6945 2500700786 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัก ำแพงเพชร  ภ.6 6200 ก ำแพงเพชร 1
6946 2500700788 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัตำก  ภ.6 6300 ตำก 1
6947 2500700790 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ สถำนีต ำรวจภธูรอ ำเภอแม่สอด จว.ตำก 6300 ตำก 1
6948 2500700791 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัสุโขทยั  ภ.6 6400 สุโขทยั 1
6949 2500700793 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัพษิณุโลก  ภ .6 6500 พษิณุโลก 1
6950 2500700795 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัพจิิตร  ภ.6 6600 พจิิตร 1
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ผู้เข้าอบรม

6951 2500700797 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัเพชรบรูณ์  ภ .6 6700 เพชรบรูณ์ 1
6952 2500700799 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรภำค 7 7300 นครปฐม 1
6953 2500700808 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัรำชบรีุ  ภ.7 7000 รำชบรีุ 1
6954 2500700810 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดักำญจนบรีุ  ภ.7 7100 กำญจนบรีุ 1
6955 2500700812 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัสุพรรณบรีุ  ภ .7 7200 สุพรรณบรีุ 1
6956 2500700814 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดันครปฐม  ภ.7 7300 นครปฐม 1
6957 2500700816 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัสมุทรสำคร  ภ.7 7400 สมุทรสำคร 1
6958 2500700818 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัสมุทรสงครำม  ภ.7 7500 สมุทรสงครำม 1
6959 2500700820 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัเพชรบรีุ ต ำรวจภธูรภำค 7 7600 เพชรบรีุ 1
6960 2500700822 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัประจวบคีรีขันธ ์ ภ.7 7700 ประจวบคีรีขันธ์ 1
6961 2500700832 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดันครศรีธรรมรำช   ภ .8 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6962 2500700834 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ สถำนีต ำรวจภธูรอ ำเภอทุ่งสง  จว.นครศรีธรรม 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6963 2500700835 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ สถำนีต ำรวจภธูรอ ำเภอปำกพนัง  จว.นครศรีธรรมรำช 8000 นครศรีธรรมรำช 1
6964 2500700836 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดักระบี่  ภ.8 8100 กระบี่ 1
6965 2500700838 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัพงังำ  ภ.8 8200 พงังำ 1
6966 2500700840 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ สถำนีต ำรวจภธูรอ ำเภอตะกั่วปำ่  จว.พงังำ 8200 พงังำ 1
6967 2500700841 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัภเูก็ต ภ.8 8300 ภเูก็ต 1
6968 2500700843 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี  ภ.8 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
6969 2500700846 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัระนอง  ภ.8 8500 ระนอง 1
6970 2500700848 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัชุมพร ภ.8 8600 ชุมพร 1
6971 2500700850 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรภำค 9 9000 สงขลำ 1
6972 2500700858 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัสงขลำ  ภ.9 9000 สงขลำ 1
6973 2500700860 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัสตูล  ภ.9 9100 สตูล 1
6974 2500700862 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัตรัง  ภ.9 9200 ตรัง 1
6975 2500700864 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัพทัลุง  ภ.9 9300 พทัลุง 1
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ผู้เข้าอบรม

6976 2500700866 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัปตัตำนี  ภ.9 9400 ปตัตำนี 1
6977 2500700868 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดัยะลำ  ภ.9 9500 ยะลำ 1
6978 2500700870 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ สถำนีต ำรวจภธูรอ ำเภอเบตง  จว.ยะลำ 9500 ยะลำ 1
6979 2500700871 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดันรำธวิำส  ภ.9 9600 นรำธวิำส 1
6980 2500701421 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำร 9 บก.รน. 9200 ตรัง 1
6981 2500701422 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำร 10 บก.รน. 4900 มุกดำหำร 1
6982 2500701495 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพฒันำ บก.กฝ. 7600 เพชรบรีุ 1
6983 2500701603 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 6 9000 สงขลำ 1
6984 2500701605 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 2 1100 สมุทรปรำกำร 1
6985 2500701610 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ บช.ก.1000 ส่วนกลำง 1
6986 2500701673 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภธูรภำค 2 2000 ชลบรีุ 1
6987 2500701674 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์พสูิจน์หลักฐำน 1 1300 ปทมุธำนี 1
6988 2500701676 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรสืบสวนสอบสวน ต ำรวจภธูรภำค 6 6500 พษิณุโลก 1
6989 2500701677 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภธูรภำค 7 7300 นครปฐม 1
6990 2500701678 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรสืบสวนสอบสวน ต ำรวจภธูรภำค 5 5000 เชียงใหม่ 1
6991 2500701679 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 3 1000 ส่วนกลำง 1
6992 2500701681 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 5 5000 เชียงใหม่ 1
6993 2500701682 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวดัชลบรีุ 2000 ชลบรีุ 1
6994 2500701683 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวดัสระแก้ว 2700 สระแก้ว 1
6995 2500701684 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวดัมุกดำหำร 4900 มุกดำหำร 1
6996 2500701685 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวดัอุบลรำชธำนี 3400 อุบลรำชธำนี 1
6997 2500701686 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวดัตำก 6300 ตำก 1
6998 2500701689 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรจังหวดับงึกำฬ 3800 บงึกำฬ 1
6999 2500701690 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรสืบสวนสอบสวน ต ำรวจภธูรภำค 4 4000 ขอนแก่น 1
7000 2500701692 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรสืบสวนสอบสวนจังหวดัชำยแดนภำคใต้ 9500 ยะลำ 1
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7001 2500701696 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ต ำรวจภธูรภำค 8 8300 ภเูก็ต 1
7002 2500701697 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ วทิยำลัยกำรต ำรวจ 1000 ส่วนกลำง 1
7003 2500701698 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 4 4000 ขอนแก่น 1
7004 2500701701 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์ปฏบิติักำรส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติส่วนหน้ำ 9500 ยะลำ 1
7005 2500701702 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรสืบสวนสอบสวน ต ำรวจภธูรภำค 8 8300 ภเูก็ต 1
7006 2500701703 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรสืบสวนสอบสวน ต ำรวจภธูรภำค 9 9000 สงขลำ 1
7007 2500701704 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบญัชำกำรต ำรวจทอ่งเที่ยว 1100 สมุทรปรำกำร 1
7008 2500701708 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภธูรภำค 3 3000 นครรำชสีมำ 1
7009 2500701721 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองบงัคับกำรฝึกพเิศษ บช.ตชด. 7600 เพชรบรีุ 1
7010 2500701726 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ศูนย์ฝึกยุทธวธิตี ำรวจกลำง 3000 นครรำชสีมำ 1
7011 2500701727 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ กองก ำกับกำร 12 กองบงัคับกำรต ำรวจน  ำ 5700 เชียงรำย 1
7012 2501700011 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐส ำนักงำน ปปท. เขตพื นที่ 1 1400 พระนครศรีอยุธยำ 1
7013 2501700012 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐส ำนักงำน ปปท. เขตพื นที่ 2 2000 ชลบรีุ 1
7014 2501700013 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐส ำนักงำน ปปท. เขตพื นที่ 3 3000 นครรำชสีมำ 1
7015 2501700014 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐส ำนักงำน ปปท. เขตพื นที่ 4 4000 ขอนแก่น 1
7016 2501700015 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐส ำนักงำน ปปท. เขตพื นที่ 5 5000 เชียงใหม่ 1
7017 2501700016 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐส ำนักงำน ปปท. เขตพื นที่ 6 6500 พษิณุโลก 1
7018 2501700017 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐส ำนักงำน ปปท. เขตพื นที่ 7 7300 นครปฐม 1
7019 2501700018 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐส ำนักงำน ปปท. เขตพื นที่ 8 8400 สุรำษฎร์ธำนี 1
7020 2501700019 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงำนภำยได้กำรควบคุมดูเเลของนำยกรัฐมนตรีส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐส ำนักงำน ปปท. เขตพื นที่ 9 9000 สงขลำ 1
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