
ลําดับที่ รหัสหนวยเบิกจาย กรม ชื่อหนวยเบิกจาย จังหวัด

1 2000200004 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักอํานวยการ สวนกลาง

2 2000200012 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม

3 2000200013 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก

4 2000200014 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 ลพบุรี

5 2000200015 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี

6 2000200016 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 8 ชลบุรี

7 2000200017 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 ราชบุรี

8 2000200018 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี

9 2000200019 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 13 นครราชสีมา

10 2000200020 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 อุบลราชธานี

11 2000200021 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 ภูเก็ต

12 2000200023 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา

13 2000200024 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรฯ นครปฐม

14 2000200026 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขานุการกรม-ก.ค.ศ. สวนกลาง

15 2000200035 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักอํานวยการ สวนกลาง

16 2000200056 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สนง.สส.กศน.และการศึกษาตามอัธยาศัย กทม. สวนกลาง

17 2000200100 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยภาคกลาง
ราชบุรี

18 2000200101 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี
นนทบุรี

19 2000200108 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม
นครปฐม

20 2000200116 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสาคร

21 2000200120 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม

22 2000200124 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร

23 2000200125 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี
ราชบุรี

24 2000200135 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี

25 2000200149 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี

26 2000200158 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ

27 2000200168 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุทยานวิทยาศาสรพระจอมเกลา ณ หวากอจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ

28 2000200169 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนฝกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี  " สามสงฆทรง

 

กาญจนบุรี

29 2000200170 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
ลพบุรี

30 2000200182 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท
ชัยนาท
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31 2000200190 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดสิงหบุรี
สิงหบุรี

32 2000200197 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
อุทัยธานี

33 2000200206 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดอางทอง
อางทอง

34 2000200231 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

35 2000200242 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี
ปทุมธานี

36 2000200250 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี
สระบุรี

37 2000200265 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยภาคตะวันออก
ระยอง

38 2000200266 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

39 2000200278 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง
ระยอง

40 2000200287 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี
ชลบุรี

41 2000200298 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ
สมุทรปราการ

42 2000200305 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรา

รามวรมหาวิหารย
ชลบุรี

43 2000200306 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี

44 2000200317 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก
นครนายก

45 2000200347 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

สระแกว
สระแกว

46 2000200348 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาสระแกว สระแกว

47 2000200349 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยภาคใต
สงขลา

48 2000200350 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

49 2000200374 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
ชุมพร

50 2000200383 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี

51 2000200403 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง
พัทลุง

52 2000200415 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
สงขลา
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53 2000200432 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

ชุมพร
ชุมพร

54 2000200433 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

55 2000200434 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
สตูล

56 2000200442 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา
ยะลา

57 2000200451 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาศ
นราธิวาส

58 2000200452 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดปตตานี
ปตตานี

59 2000200465 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

ปตตานี
ปตตานี

60 2000200466 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษายะลา ยะลา

61 2000200467 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ตรัง

62 2000200478 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่
กระบี่

63 2000200487 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา
พังงา

64 2000200496 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง
ระนอง

65 2000200502 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต
ภูเก็ต

66 2000200507 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยภาคเหนือ
ลําปาง

67 2000200508 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา
พะเยา

68 2000200536 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดแพร
แพร

69 2000200560 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

เชียงราย
เชียงราย

70 2000200561 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
เชียงใหม

71 2000200586 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดแมฮองสอน
แมฮองสอน

72 2000200594 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
ลําพูน

73 2000200603 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง
ลําปาง

74 2000200617 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาลําปาง ลําปาง

75 2000200618 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดตาก
ตาก
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76 2000200628 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดกําแพงเพชร
กําแพงเพชร

77 2000200640 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย
สุโขทัย

78 2000200650 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ
อุตรดิตถ

79 2000200660 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

อุตรดิตถ
อุตรดิตถ

80 2000200661 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค
นครสวรรค

81 2000200676 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร
พิจิตร

82 2000200688 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลก

83 2000200710 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครสวรรค นครสวรรค

84 2000200711 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี

85 2000200712 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร
สุรินทร

86 2000200729 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

87 2000200806 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ

88 2000200823 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

สุรินทร
สุรินทร

89 2000200851 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดเลย
เลย

90 2000200865 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
หนองคาย

91 2000200882 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี

92 2000200902 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู

93 2000200909 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
สกลนคร

94 2000200928 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน ขอนแกน

95 2000200929 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี

96 2000200955 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
ยโสธร

97 2000200965 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด
รอยเอ็ด
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98 2000200985 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคาม

99 2000200998 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ
กาฬสินธุ

100 2000201016 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
นครพนม

101 2000201028 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร

102 2000201036 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดอํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ

103 2000201044 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

มุกดาหาร
มุกดาหาร

104 2000201045 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี

105 2000201048 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนยวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษารอยเอ็ด รอยเอ็ด

106 2000201050 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ยะลา

107 2000201051 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี ปตตานี

108 2000201052 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส

109 2000201053 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สตูล

110 2000201054 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สงขลา

111 2000201092 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬ

112 2000201102 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ฉะเชิงเทรา

113 2000201103 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 4 สมุทรสงคราม

114 2000201104 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 สกลนคร

115 2000201105 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแกน

116 2000201106 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 16 เชียงราย

117 2000201107 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 18 นครสวรรค

118 2000201108 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สวนกลาง

119 2000201109 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ

120 2000201110 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี

121 2000201111 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี

122 2000201112 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

123 2000201113 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง อางทอง

124 2000201115 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงหบุรี สิงหบุรี

125 2000201116 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ชัยนาท

126 2000201118 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ชลบุรี

127 2000201119 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ระยอง

128 2000201120 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

129 2000201121 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ตราด

130 2000201122 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

131 2000201124 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก นครนายก

132 2000201125 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว สระแกว

133 2000201127 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย บุรีรัมย
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134 2000201128 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร สุรินทร

135 2000201129 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

136 2000201130 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี

137 2000201131 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ยโสธร

138 2000201132 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ

139 2000201133 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

140 2000201134 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ

141 2000201135 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

142 2000201137 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี

143 2000201138 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เลย

144 2000201139 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย หนองคาย

145 2000201140 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม

146 2000201142 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ กาฬสินธุ

147 2000201143 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร สกลนคร

148 2000201144 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นครพนม

149 2000201145 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร

150 2000201146 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม เชียงใหม

151 2000201147 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน ลําพูน

152 2000201148 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง ลําปาง

153 2000201149 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ อุตรดิตถ

154 2000201150 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร แพร

155 2000201151 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน นาน

156 2000201152 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พะเยา

157 2000201153 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เชียงราย

158 2000201154 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอน แมฮองสอน

159 2000201155 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค นครสวรรค

160 2000201156 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี

161 2000201157 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร กําแพงเพชร

162 2000201158 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ตาก

163 2000201159 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สุโขทัย

164 2000201160 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก

165 2000201161 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร พิจิตร

166 2000201162 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ เพชรบูรณ

167 2000201163 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ราชบุรี

168 2000201164 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

169 2000201165 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

170 2000201166 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นครปฐม

171 2000201167 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร

172 2000201168 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

173 2000201169 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

174 2000201170 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

175 2000201171 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

176 2000201172 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ กระบี่



หนวยงานที่ทดสอบผานของกระทรวงศึกษาธิการ

ขอมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

177 2000201173 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา พังงา

178 2000201174 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต

179 2000201175 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

180 2000201176 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ระนอง

181 2000201177 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ชุมพร

182 2000201178 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา สงขลา

183 2000201180 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ตรัง

184 2000201181 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พัทลุง

185 2000201182 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปตตานี ปตตานี

186 2000201183 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ยะลา

187 2000201184 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส

188 2000201186 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 นครศรีธรรมราช

189 2000201187 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานราธิวาส นราธิวาส

190 2000201188 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครพนม นครพนม

191 2000201189 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก

192 2000201190 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนยวงเดือน อาคาสุรทัณฑ อุทัยธานี

193 2000201191 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนยประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด

ชายแดนภาคใต
ปตตานี

194 2000400016 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1      (จังหวัด

นครปฐม)
นครปฐม

195 2000400017 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2      (จังหวัด

ยะลา)
ยะลา

196 2000400019 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4      (จังหวัด

ตรัง)
ตรัง

197 2000400020 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5      (จังหวัด

สุพรรณบุรี)
สุพรรณบุรี

198 2000400021 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6      (จังหวัด

ลพบุรี)
ลพบุรี

199 2000400022 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7      (จังหวัด

พิษณุโลก)
พิษณุโลก

200 2000400023 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8      (จังหวัด

เชียงใหม)
เชียงใหม

201 2000400025 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10    (จังหวัด

อุบลราชธาน)ี
อุบลราชธานี

202 2000400027 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12     (จังหวัด

ชลบุร)ี
ชลบุรี

203 2000400028 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี

204 2000400029 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี

205 2000400030 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ

206 2000400031 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร

207 2000400032 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส

208 2000400033 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปตตานี ปตตานี
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209 2000400035 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดชุมพร ชุมพร

210 2000400036 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

211 2000400037 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพัทลุง พัทลุง

212 2000400039 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต

213 2000400040 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกระบี่ กระบี่

214 2000400041 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพังงา พังงา

215 2000400042 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดระนอง ระนอง

216 2000400044 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

217 2000400045 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

218 2000400046 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

219 2000400047 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดราชบุรี ราชบุรี

220 2000400048 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดชัยนาท ชัยนาท

221 2000400049 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

222 2000400050 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสระบุรี สระบุรี

223 2000400051 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสิงหบุรี สิงหบุรี

224 2000400052 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี

225 2000400053 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดอางทอง อางทอง

226 2000400054 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกําแพงเพชร กําแพงเพชร

227 2000400055 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดตาก ตาก

228 2000400056 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนครสวรรค นครสวรรค

229 2000400057 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพิจิตร พิจิตร

230 2000400058 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบรูณ เพชรบูรณ

231 2000400059 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสุโขทัย สุโขทัย

232 2000400060 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดอุตรดิตถ อุตรดิตถ

233 2000400061 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย เชียงราย

234 2000400062 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนาน นาน

235 2000400063 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา พะเยา

236 2000400064 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแพร แพร

237 2000400065 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแมฮองสอน แมฮองสอน

238 2000400066 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง ลําปาง

239 2000400067 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําพูน ลําพูน

240 2000400068 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี

241 2000400069 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย เลย

242 2000400070 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสกลนคร สกลนคร

243 2000400071 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดหนองคาย หนองคาย

244 2000400072 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

245 2000400073 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกาฬสินธุ กาฬสินธุ

246 2000400074 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนครพนม นครพนม

247 2000400075 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม
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248 2000400076 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร

249 2000400077 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดยโสธร ยโสธร

250 2000400078 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดรอยเอ็ด รอยเอ็ด

251 2000400079 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

252 2000400080 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ

253 2000400081 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย บุรีรัมย

254 2000400083 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสุรินทร สุรินทร

255 2000400084 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

256 2000400085 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

257 2000400086 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดตราด ตราด

258 2000400087 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัด

นครนายก
นครนายก

259 2000400089 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดระยอง ระยอง

260 2000400091 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี

261 2000400092 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม

262 2000400093 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สงขลา

263 2000400094 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงขลาพัฒนาปญญา สงขลา

264 2000400095 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

265 2000400096 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครศรีธรรมราชปญญานุกูล นครศรีธรรมราช

266 2000400097 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอนคนตาบอดภาคใตฯ สุราษฎรธานี

267 2000400098 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมพรปญญานุกูล ชุมพร

268 2000400099 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภูเก็ตปญญานุกูล ภูเก็ต

269 2000400100 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาเทพรัตน ประจวบคีรีขันธ

270 2000400101 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุพรรณบุรีปญญานุกูล สุพรรณบุรี

271 2000400102 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลพบุรีปญญานุกูล ลพบุรี

272 2000400103 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดตาก ตาก

273 2000400104 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครสรรคปญญานุกูล นครสวรรค

274 2000400105 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิษณุโลกปญญานุกูล พิษณุโลก

275 2000400106 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม

276 2000400107 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เชียงใหม

277 2000400108 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาวิละอนุกูล เชียงใหม

278 2000400110 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี

279 2000400112 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร

280 2000400113 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาฬสินธุปญญานุกูล กาฬสินธุ

281 2000400114 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร สุรินทร

282 2000400115 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครราชสีมาปญญานุกูล นครราชสีมา

283 2000400116 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ชลบุรี

284 2000400117 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยองปญญานุกูล ระยอง

285 2000400118 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพชรบุรีปญญานุกูล เพชรบุรี

286 2000400119 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

287 2000400120 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ เพชรบูรณ

288 2000400121 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจิตรปญญานุกูล พิจิตร

289 2000400122 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชียงรายปญญานุกูล เชียงราย
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290 2000400124 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แพรปญญานุกูล แพร

291 2000400127 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ

292 2000400129 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉะเชิงเทราปญญานุกูล ฉะเชิงเทรา

293 2000400130 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรีสังวาลยเชียงใหม เชียงใหม

294 2000400131 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โสตศึกษาปานเลิศ ลพบุรี

295 2000400138 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  

อําเภอเมืองกระบี่
กระบี่

296 2000400140 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  

อําเภอเมืองชัยนาท
ชัยนาท

297 2000400142 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

อําเภอเมืองตราด
ตราด

298 2000400144 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 อําเภอเมืองนครนายก
นครนายก

299 2000400148 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  

อําเภอเมืองพังงา
พังงา

300 2000400150 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนานุกูล อ.ตะกั่วปา พังงา

301 2000400151 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 

1 อําเภอเมืองพัทลุง
พัทลุง

302 2000400155 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 อําเภอเมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร

303 2000400157 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

อําเภอเมืองระนอง
ระนอง

304 2000400159 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  

อําเภอเมืองสตูล
สตูล

305 2000400161 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร  อําเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร

306 2000400163 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม

307 2000400165 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี  

อําเภอเมืองสิงหบุรี
สิงหบุรี

308 2000400169 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อํานาจเจริญ  อําเภอเมืองอํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ

309 2000400171 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 

เขต 1 อําเภอเมืองอุทัยธานี
อุทัยธานี

310 2000400173 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กําแพงเพชรเขต 1  อําเภอเมืองกําแพงเพชร
กําแพงเพชร

311 2000400185 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 

1  อําเภอเมืองชุมพร
ชุมพร

312 2000400187 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 

2  อําเภอหลังสวน
ชุมพร

313 2000400193 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 

 อําเภอเมืองตาก
ตาก
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314 2000400195 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 

 อําเภอแมสอด
ตาก

315 2000400197 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมสอด ตาก

316 2000400198 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม

เขต 1  อําเภอเมืองนครปฐม
นครปฐม

317 2000400200 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม

เขต 2  อําเภอนครชัยศรี
นครปฐม

318 2000400202 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม

เขต 1  อําเภอเมืองนครพนม
นครพนม

319 2000400204 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม

เขต 2  อําเภอศรีสงคราม
นครพนม

320 2000400210 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส

เขต 1  อําเภอเมืองนราธิวาส
นราธิวาส

321 2000400212 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส

เขต 2  อําเภอสุไหงโก-ลก
นราธิวาส

322 2000400218 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

เขต 1  อําเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี

323 2000400220 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

เขต 2  อําเภอลําลูกกา
ปทุมธานี

324 2000400224 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธเขต 2  อําเภอปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ

325 2000400226 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต

 1  อําเภอเมืองปตตานี
ปตตานี

326 2000400228 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต

 2  อําเภอเมืองปตตานี
ปตตานี

327 2000400234 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต

 1  อําเภอเมืองพะเยา
พะเยา

328 2000400236 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต

 2  อําเภอจุน
พะเยา

329 2000400242 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี

เขต 1  อําเภอเมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี

330 2000400244 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี

เขต 2  อําเภอทายาง
เพชรบุรี

331 2000400246 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรเขต 1 

 อําเภอเมืองแพร
แพร

332 2000400248 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรเขต 2 

 อําเภอลอง
แพร

333 2000400250 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคามเขต 1  อําเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม

334 2000400252 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคามเขต 2  อําเภอวาปปทุม
มหาสารคาม

335 2000400256 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

แมฮองสอนเขต 2  อําเภอแมสะเรียง
แมฮองสอน
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336 2000400259 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 1  อําเภอ

เมืองยโสธร
ยโสธร

337 2000400261 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต

 2  อําเภอกุดชุม
ยโสธร

338 2000400263 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 

1  อําเภอเมืองยะลา
ยะลา

339 2000400266 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 

2  อําเภอบันนังสตา
ยะลา

340 2000400272 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต

 1  อําเภอเมืองราชบุรี
ราชบุรี

341 2000400274 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต

 2  อําเภอโพธาราม
ราชบุรี

342 2000400284 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 

 อําเภอเมืองเลย
เลย

343 2000400286 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 

 อําเภอวังสะพุง
เลย

344 2000400290 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 2  อําเภอบางพลี
สมุทรปราการ

345 2000400300 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต

 1  อําเภอเมืองสุโขทัย
สุโขทัย

346 2000400302 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต

 2  อําเภอสวรรคโลก
สุโขทัย

347 2000400306 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลําภูเขต 2  อําเภอนากลาง
หนองบัวลําภู

348 2000400308 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ

เขต 1  อําเภอเมืองอุตรดิตถ
อุตรดิตถ

349 2000400310 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ

เขต 2  อําเภอน้ําปาด
อุตรดิตถ

350 2000400316 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี

เขต 3  อําเภอไทรโยค
กาญจนบุรี

351 2000400318 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ

เขต 1  อําเภอเมืองกาฬสินธุ
กาฬสินธุ

352 2000400320 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ

เขต 2  อําเภอหวยเม็ก
กาฬสินธุ

353 2000400322 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ

เขต 3  อําเภอหวยผึ้ง
กาฬสินธุ

354 2000400324 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 

1  อําเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี

355 2000400330 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 

1  อําเภอเมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ

356 2000400334 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเขียว อําเภอภูเขียว ชัยภูมิ

357 2000400335 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 

3  อําเภอจัตุรัส
ชัยภูมิ
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358 2000400337 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค

เขต 1  อําเภอเมืองนครสวรรค
นครสวรรค

359 2000400339 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค

เขต 2  อําเภอลาดยาว
นครสวรรค

360 2000400341 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค

เขต 3  อําเภอไพศาลี
นครสวรรค

361 2000400343 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก

เขต 1  อําเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก

362 2000400345 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก

เขต 2  อําเภอวังทอง
พิษณุโลก

363 2000400347 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก

เขต 3  อําเภอวัดโบสถ
พิษณุโลก

364 2000400351 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ

เขต 2  อําเภอหลมสัก
เพชรบูรณ

365 2000400353 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ

เขต 3  อําเภอบึงสามพัน
เพชรบูรณ

366 2000400357 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด

เขต 2  อําเภอสุวรรณภูมิ
รอยเอ็ด

367 2000400361 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต

 1  อําเภอเมืองลําปาง
ลําปาง

368 2000400363 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต

 2  อําเภอเกาะคา
ลําปาง

369 2000400365 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต

 3  อําเภอแจหม
ลําปาง

370 2000400367 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร

เขต 1  อําเภอเมืองสกลนคร
สกลนคร

371 2000400369 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร

เขต 2  อําเภอสวางแดนดิน
สกลนคร

372 2000400371 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร

เขต 3  อําเภอวานรนิวาส
สกลนคร

373 2000400379 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี

เขต 1  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

374 2000400389 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร

ธานีเขต 3  อําเภอเวียงสระ
สุราษฎรธานี

375 2000400391 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต

 1  อําเภอเมืองสุรินทร
สุรินทร

376 2000400393 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต

 2  อําเภอรัตนบุรี
สุรินทร

377 2000400395 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต

 3  อําเภอปราสาท
สุรินทร

378 2000400397 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย

เขต 1  อําเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
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379 2000400399 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย

เขต 2  อําเภอโพนพิสัย
หนองคาย

380 2000400403 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 1  อําเภอเมืองเชียงราย
เชียงราย

381 2000400405 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 2  อําเภอแมลาว
เชียงราย

382 2000400409 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 4  อําเภอเทิง
เชียงราย

383 2000400415 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุงสง อ.ทุงสง นครศรีธรรมราช

384 2000400419 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราชเขต 4  อําเภอทาศาลา
นครศรีธรรมราช

385 2000400431 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ

เขต 2  อําเภออุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ

386 2000400437 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี

เขต 1  อําเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี

387 2000400443 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี

เขต 4  อําเภอบานผือ
อุดรธานี

388 2000400445 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน

เขต 1  อําเภอเมืองขอนแกน
ขอนแกน

389 2000400460 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม

เขต 3  อําเภอฝาง
เชียงใหม

390 2000400462 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ อ.ฝาง เชียงใหม

391 2000400465 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห อ.ฝาง เชียงใหม

392 2000400466 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม

เขต 4  อําเภอสันปาตอง
เชียงใหม

393 2000400468 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม

เขต 5  อําเภอหางดง
เชียงใหม

394 2000400472 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานีเขต 2  อําเภอตระการพืชผล
อุบลราชธานี

395 2000400476 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานีเขต 4  อําเภอวารินชําราบ
อุบลราชธานี

396 2000400478 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานีเขต 5  อําเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี

397 2000400482 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา

398 2000400492 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมาเขต 6  อําเภอบัวใหญ
นครราชสีมา

399 2000400497 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต

 3
ยะลา

400 2000400498 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนภายใตการดูแลของเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 3
ปตตานี

401 2000400499 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี 

เขต 3
นราธิวาส
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402 2000400505 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 6 อําเภอจอมทอง
เชียงใหม

403 2000400509 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต

 2 อําเภอตะโหมด
พัทลุง

404 2000400511 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 3 อําเภอโกสุมพิสัย
มหาสารคาม

405 2000400513 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

 อําเภอดานซาย
เลย

406 2000400515 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 

เขต 2 อําเภอหนองฉาง
อุทัยธานี

407 2000400517 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 45 กาญจนบุรี

408 2000400518 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี

409 2000400519 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน เชียงราย

410 2000400520 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 48 จันทบุรี

411 2000400521 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหบางกรวย นนทบุรี

412 2000400522 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 46 ชัยนาท

413 2000400523 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหธวัชบุรี รอยเอ็ด

414 2000400524 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 55 ตาก

415 2000400527 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 53 สกลนคร

416 2000400528 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนราธิวาส นราธิวาส

417 2000400529 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 39 นราธิวาส

418 2000400530 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 เพชรบูรณ

419 2000400532 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพัทลุง พัทลุง

420 2000400534 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน แมฮองสอน

421 2000400535 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 21 แมฮองสอน

422 2000400536 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 22 แมฮองสอน

423 2000400537 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 แมฮองสอน

424 2000400538 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 47 เพชรบุรี

425 2000400539 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว เชียงใหม

426 2000400540 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม เชียงใหม

427 2000400541 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 เชียงใหม

428 2000400542 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 54 อํานาจเจริญ

429 2000400543 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีฯ ลําปาง

430 2000400544 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 52 เลย

431 2000400545 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 49 ตราด

432 2000400546 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 19 นครศรีธรรมราช

433 2000400547 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 20 ชุมพร

434 2000400548 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 พิษณุโลก

435 2000400549 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 พะเยา

436 2000400550 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 25 แพร

437 2000400551 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 26 ลําพูน

438 2000400552 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 27 หนองคาย

439 2000400553 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 28 ยโสธร
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440 2000400554 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 29 ศรีสะเกษ

441 2000400555 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 32 อุบลราชธานี

442 2000400556 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 33 ลพบุรี

443 2000400557 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 35 พังงา

444 2000400558 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 36 ภูเก็ต

445 2000400559 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 37 กระบี่

446 2000400560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 38 ระนอง

447 2000400561 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 40 ปตตานี

448 2000400562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 41 ยะลา

449 2000400567 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษานารี สวนกลาง

450 2000400569 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห กาญจนบุรี

451 2000400570 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ กาฬสินธุ

452 2000400571 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ

453 2000400572 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานสี่แยกสมเด็จ กาฬสินธุ

454 2000400573 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร

455 2000400574 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขาณุวิทยา กําแพงเพชร

456 2000400581 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

457 2000400590 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย

458 2000400591 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแมลาววิทยาคม เชียงราย

459 2000400593 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม

460 2000400594 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เชียงใหม

461 2000400596 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

462 2000400600 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานแมสลิดหลวง ตาก

463 2000400602 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิริรธรราชวิทยาลัย นครปฐม

464 2000400603 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม

465 2000400610 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช

466 2000400611 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช

467 2000400613 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครสวรรค นครสวรรค

468 2000400624 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย บุรีรัมย

469 2000400625 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

470 2000400626 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธัญรัตน ปทุมธานี

471 2000400628 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ

472 2000400632 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยา

473 2000400633 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม พะเยา

474 2000400634 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา

475 2000400635 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพัทลุง พัทลุง

476 2000400636 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร พิจิตร

477 2000400637 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร

478 2000400638 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

479 2000400641 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เพชรบุรี

480 2000400644 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร แพร

481 2000400645 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลองวิทยา แพร

482 2000400646 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต
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483 2000400647 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม

484 2000400648 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม

485 2000400649 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร มุกดาหาร

486 2000400651 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแมสะเรียง"บริพัตรศึกษา" แมฮองสอน

487 2000400652 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยโสธร

488 2000400653 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเลิงนกทา ยโสธร

489 2000400656 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย รอยเอ็ด

490 2000400657 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปทุมรัตนพิทยาคม รอยเอ็ด

491 2000400658 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รอยเอ็ด

492 2000400659 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง

493 2000400660 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

494 2000400662 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

495 2000400663 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี

496 2000400664 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี ลพบุรี

497 2000400665 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

498 2000400666 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง

499 2000400667 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลําปาง

500 2000400668 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแจหมวิทยา ลําปาง

501 2000400669 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน ลําพูน

502 2000400670 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา ลําพูน

503 2000400672 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา เลย

504 2000400674 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปรางคกู ศรีสะเกษ

505 2000400675 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกันทรลักษวิทยา ศรีสะเกษ

506 2000400677 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร

507 2000400678 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สกลนคร

508 2000400679 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา

509 2000400685 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรมเกลาวัฒนานครสระแกว-รัชมงคลาภิเษก สระแกว

510 2000400686 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสาไห "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี

511 2000400687 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิงหบุรี สิงหบุรี

512 2000400690 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอูทอง สุพรรณบุรี

513 2000400691 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี

514 2000400693 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

515 2000400694 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิรินธร สุรินทร

516 2000400697 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทาบอ หนองคาย

517 2000400698 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หนองคาย

518 2000400700 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลําภู

519 2000400701 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง

520 2000400702 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

521 2000400703 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

522 2000400704 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุมภวาป อุดรธานี

523 2000400705 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองหานวิทยา อุดรธานี
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524 2000400706 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานผือพิทยาสรรค อุดรธานี

525 2000400707 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุตรดิตถ อุตรดิตถ

526 2000400708 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฟากทาวิทยา อุตรดิตถ

527 2000400709 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

528 2000400710 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี

529 2000400712 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวารินชําราบ อุบลราชธานี

530 2000400713 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเดชอุดม อุบลราชธานี

531 2000400718 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ปทุมธานี

532 2000400719 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สิงหบุรี

533 2000400720 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

534 2000400721 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 

นครนายก
ปราจีนบุรี

535 2000400722 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ราชบุรี

536 2000400723 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

537 2000400724 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เพชรบุรี

538 2000400726 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

539 2000400727 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ตรัง

540 2000400728 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต 

ระนอง
พังงา

541 2000400729 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส นราธิวาส

542 2000400730 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สงขลา

543 2000400731 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี 

ตราด
จันทบุรี

544 2000400732 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชลบุรี

545 2000400733 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย 

หนองบัวลําภู
เลย

546 2000400734 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี อุดรธานี

547 2000400735 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย หนองคาย

548 2000400736 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม นครพนม

549 2000400737 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สกลนคร

550 2000400738 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ กาฬสินธุ

551 2000400739 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน ขอนแกน
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552 2000400740 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม

553 2000400742 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ 

ยโสธร
ศรีสะเกษ

554 2000400743 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

 อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี

555 2000400744 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ชัยภูมิ

556 2000400746 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย บุรีรัมย

557 2000400747 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร สุรินทร

558 2000400748 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม เชียงใหม

559 2000400749 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ลําปาง

560 2000400750 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เชียงราย

561 2000400751 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร แพร

562 2000400752 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สุโขทัย

563 2000400753 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ
พิษณุโลก

564 2000400754 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ เพชรบูรณ

565 2000400755 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากําแพงเพชร กําแพงเพชร

566 2000400756 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค นครสวรรค

567 2000400800 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร

568 2000400802 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

569 2000400804 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

570 2000400805 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล สตูล

571 2000400807 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย เลย

572 2000400808 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานดุงวิทยา อุดรธานี

573 2000400809 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา อุดรธานี

574 2000400810 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อุดรธานี

575 2000400811 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประจักษศิลปาคาร อุดรธานี

576 2000400812 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี อุดรธานี

577 2000400814 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

578 2000400815 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ

579 2000400816 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรเจริญวิทยา บึงกาฬ

580 2000400817 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงกาฬ บึงกาฬ

581 2000400820 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวาปปทุม มหาสารคาม

582 2000400824 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพานพิทยาคม เชียงราย

583 2000400825 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย เชียงราย

584 2000400826 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร แพร
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585 2000400827 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎรนุกูล) แพร

586 2000400828 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแพร แพร

587 2000400829 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปว นาน

588 2000400831 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก

589 2000400832 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ

590 2000400833 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี ลพบุรี

591 2000400834 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี เพชรบุรี

592 2000400835 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี ชลบุรี

593 2000600014 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง สวนกลาง

594 2000600017 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก สวนกลาง

595 2000600019 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา สวนกลาง

596 2000600020 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สวนกลาง

597 2000600021 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สวนกลาง

598 2000600022 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สวนกลาง

599 2000600023 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สวนกลาง

600 2000600025 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง สวนกลาง

601 2000600026 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ สวนกลาง

602 2000600028 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร สวนกลาง

603 2000600031 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

604 2000600032 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต พระนครศรีอยุธยา

605 2000600033 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การตอเรือ

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

606 2000600035 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา

607 2000600036 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

608 2000600039 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นนทบุรี

609 2000600040 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ปทุมธานี

610 2000600041 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปทุมธานี

611 2000600042 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ปทุมธานี

612 2000600043 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สระบุรี

613 2000600044 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี

614 2000600045 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ สระบุรี

615 2000600046 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี

616 2000600047 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางสระบุรี สระบุรี

617 2000600048 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สระบุรี

618 2000600049 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี

619 2000600050 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ลพบุรี

620 2000600052 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ลพบุรี

621 2000600057 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนยสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง ลพบุรี

622 2000600058 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ชัยนาท

623 2000600059 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ชัยนาท

624 2000600060 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ชัยนาท
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625 2000600061 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี สิงหบุรี

626 2000600062 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี แหงที่ 2 สิงหบุรี

627 2000600063 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี สิงหบุรี

628 2000600064 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี สิงหบุรี

629 2000600065 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทรบุรี สิงหบุรี

630 2000600066 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอางทอง อางทอง

631 2000600067 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อางทอง

632 2000600068 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อางทอง

633 2000600069 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด ตราด

634 2000600070 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางตราด ตราด

635 2000600071 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบอไร ตราด

636 2000600072 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ (ลาดขวาง) ฉะเชิงเทรา

637 2000600073 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

638 2000600074 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

639 2000600075 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

640 2000600076 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

641 2000600077 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ฉะเชิงเทรา

642 2000600078 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

643 2000600080 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี

644 2000600081 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุรี

645 2000600083 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ชลบุรี

646 2000600084 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ชลบุรี

647 2000600085 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี

648 2000600086 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร

(ชลบุร)ี
ชลบุรี

649 2000600087 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระยอง

650 2000600088 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ระยอง

651 2000600090 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางระยอง ระยอง

652 2000600092 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี

653 2000600093 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี จันทบุรี

654 2000600094 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี

655 2000600098 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

656 2000600100 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นครนายก

657 2000600101 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก

658 2000600102 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ นครนายก

659 2000600103 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ

660 2000600104 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ สมุทรปราการ

661 2000600105 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ สมุทรปราการ

662 2000600106 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

663 2000600107 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแกว สระแกว

664 2000600110 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นครราชสีมา

665 2000600111 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย นครราชสีมา

666 2000600112 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา
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667 2000600115 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวนครราชสีมา นครราชสีมา

668 2000600119 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนยสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา

669 2000600120 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง บุรีรัมย

670 2000600121 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย บุรีรัมย

671 2000600122 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย บุรีรัมย

672 2000600123 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย บุรีรัมย

673 2000600124 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย

674 2000600125 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย

675 2000600126 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร สุรินทร

676 2000600127 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร สุรินทร

677 2000600128 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร สุรินทร

678 2000600129 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพทาตูม สุรินทร

679 2000600130 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราสาท สุรินทร

680 2000600131 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ สุรินทร

681 2000600132 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สุรินทร

682 2000600133 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

683 2000600134 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

684 2000600135 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

685 2000600136 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ ศรีสะเกษ

686 2000600137 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ศรีสะเกษ

687 2000600138 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

688 2000600139 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี

689 2000600140 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี

690 2000600141 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี

691 2000600142 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี อุบลราชธานี

692 2000600143 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี อุบลราชธานี

693 2000600144 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อุบลราชธานี

694 2000600146 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ อุบลราชธานี

695 2000600148 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ชัยภูมิ

696 2000600149 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ ชัยภูมิ

697 2000600150 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแกงครอ ชัยภูมิ

698 2000600151 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค ชัยภูมิ

699 2000600152 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร

700 2000600153 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ยโสธร

701 2000600154 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ยโสธร

702 2000600155 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ นครราชสีมา

703 2000600156 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

704 2000600157 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อํานาจเจริญ

705 2000600158 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นครราชสีมา

706 2000600159 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปากชอง นครราชสีมา

707 2000600160 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อุดรธานี
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708 2000600161 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี

709 2000600162 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี

710 2000600163 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี

711 2000600164 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อุดรธานี

712 2000600165 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี อุดรธานี

713 2000600166 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป อุดรธานี

714 2000600167 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบานผือ อุดรธานี

715 2000600168 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อุดรธานี

716 2000600169 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน ขอนแกน

717 2000600170 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง ขอนแกน

718 2000600171 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน ขอนแกน

719 2000600173 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแกน ขอนแกน

720 2000600176 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มหาสารคาม

721 2000600177 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม

722 2000600178 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม

723 2000600179 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม มหาสารคาม

724 2000600180 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

725 2000600181 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิควาปปทุม มหาสารคาม

726 2000600183 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

727 2000600184 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด รอยเอ็ด

728 2000600185 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด รอยเอ็ด

729 2000600187 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร รอยเอ็ด

730 2000600188 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง รอยเอ็ด

731 2000600189 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด รอยเอ็ด

732 2000600190 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ กาฬสินธุ

733 2000600191 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กาฬสินธุ

734 2000600192 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ กาฬสินธุ

735 2000600193 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคํามวง กาฬสินธุ

736 2000600194 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กาฬสินธุ

737 2000600195 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหวยผึ้ง กาฬสินธุ

738 2000600197 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบานแพง นครพนม

739 2000600199 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นครพนม

740 2000600202 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร

741 2000600203 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร สกลนคร

742 2000600204 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สกลนคร

743 2000600205 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน สกลนคร

744 2000600206 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย

745 2000600207 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การตอเรือ

หนองคาย
หนองคาย

746 2000600208 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หนองคาย

747 2000600211 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย

748 2000600212 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เลย

749 2000600213 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพดานซาย เลย
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750 2000600215 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร

751 2000600216 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย มุกดาหาร

752 2000600218 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบานไผ ขอนแกน

753 2000600219 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ขอนแกน

754 2000600220 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

755 2000600221 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

756 2000600222 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เชียงใหม

757 2000600223 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง เชียงใหม

758 2000600224 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เชียงใหม

759 2000600225 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เชียงใหม

760 2000600226 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม เชียงใหม

761 2000600227 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม

762 2000600228 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนยสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เชียงใหม

763 2000600230 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลําพูน ลําพูน

764 2000600232 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบานโฮง ลําพูน

765 2000600233 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปาซาง ลําพูน

766 2000600234 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลําปาง ลําปาง

767 2000600235 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ลําปาง

768 2000600236 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง ลําปาง

769 2000600237 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ลําปาง

770 2000600238 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลําปาง

771 2000600239 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร แพร

772 2000600240 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร แพร

773 2000600241 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร แพร

774 2000600242 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางแพร แพร

775 2000600243 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพลอง แพร

776 2000600244 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง แพร

777 2000600249 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เชียงราย

778 2000600250 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เชียงราย

779 2000600251 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย

780 2000600252 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เชียงราย

781 2000600253 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย

782 2000600254 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง เชียงราย

783 2000600255 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง เชียงราย

784 2000600256 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ อุตรดิตถ

785 2000600257 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ อุตรดิตถ

786 2000600258 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ อุตรดิตถ

787 2000600259 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ

788 2000600260 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง แมฮองสอน

789 2000600261 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พะเยา

790 2000600262 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พะเยา

791 2000600263 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา พะเยา
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792 2000600264 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคําใต พะเยา

793 2000600266 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก

794 2000600267 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก

795 2000600268 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก

796 2000600269 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก พิษณุโลก

797 2000600270 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางพิษณุโลก พิษณุโลก

798 2000600271 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย พิษณุโลก

799 2000600272 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย

800 2000600273 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สุโขทัย

801 2000600274 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สุโขทัย

802 2000600275 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางสุโขทัย สุโขทัย

803 2000600276 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย

804 2000600277 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง สุโขทัย

805 2000600278 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ตาก

806 2000600279 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก

807 2000600280 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบานตาก ตาก

808 2000600281 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร กําแพงเพชร

809 2000600284 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษณบุรี กําแพงเพชร

810 2000600285 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อุทัยธานี

811 2000600286 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อุทัยธานี

812 2000600287 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี อุทัยธานี

813 2000600289 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค นครสวรรค

814 2000600290 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแมวงก นครสวรรค

815 2000600291 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค นครสวรรค

816 2000600292 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค นครสวรรค

817 2000600293 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค นครสวรรค

818 2000600294 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นครสวรรค

819 2000600295 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร พิจิตร

820 2000600299 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ เพชรบูรณ

821 2000600300 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ เพชรบูรณ

822 2000600301 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ เพชรบูรณ

823 2000600302 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน เพชรบูรณ

824 2000600303 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ

825 2000600304 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแมสอด ตาก

826 2000600305 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม

827 2000600306 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นครปฐม

828 2000600307 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม นครปฐม

829 2000600308 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นครปฐม

830 2000600309 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา นครปฐม

831 2000600310 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นครปฐม

832 2000600311 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

833 2000600312 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

834 2000600313 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
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835 2000600314 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส สุพรรณบุรี

836 2000600315 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอง สุพรรณบุรี

837 2000600316 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอูทอง สุพรรณบุรี

838 2000600317 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กาญจนบุรี

839 2000600318 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กาญจนบุรี

840 2000600320 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี กาญจนบุรี

841 2000600323 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี

842 2000600324 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ราชบุรี

843 2000600325 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี

844 2000600326 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ราชบุรี

845 2000600327 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ราชบุรี

846 2000600328 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปากทอ ราชบุรี

847 2000600329 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบานโปง ราชบุรี

848 2000600330 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา เชียงราย

849 2000600331 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เพชรบุรี

850 2000600332 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพชรบุรี

851 2000600333 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เพชรบุรี

852 2000600334 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี เพชรบุรี

853 2000600335 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขายอย เพชรบุรี

854 2000600336 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบานลาด เพชรบุรี

855 2000600337 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

856 2000600338 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

857 2000600339 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

858 2000600340 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ

859 2000600342 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

860 2000600343 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา สมุทรสงคราม

861 2000600344 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สมุทรสาคร

862 2000600345 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบานแพว สมุทรสาคร

863 2000600346 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต

864 2000600347 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต

865 2000600348 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต

866 2000600349 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต ภูเก็ต

867 2000600350 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่

868 2000600351 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กระบี่

869 2000600352 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางกระบี่ กระบี่

870 2000600353 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคลองทอม กระบี่

871 2000600354 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอาวลึก กระบี่

872 2000600355 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

873 2000600356 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การตอเรือ

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

874 2000600357 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิชล นครศรีธรรมราช

875 2000600358 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

876 2000600359 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
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877 2000600361 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

878 2000600362 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

879 2000600364 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นครศรีธรรมราช

880 2000600365 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

881 2000600366 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

882 2000600367 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

883 2000600368 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

884 2000600369 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

885 2000600370 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎรธานี

886 2000600371 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สุราษฎรธานี

887 2000600372 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ชุมพร

888 2000600375 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางชุมพร ชุมพร

889 2000600376 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพทาแซะ ชุมพร

890 2000600378 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง

891 2000600379 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ระนอง

892 2000600380 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระนอง

893 2000600381 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา

894 2000600382 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พังงา

895 2000600383 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพทายเหมือง พังงา

896 2000600384 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา พังงา

897 2000600386 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ สงขลา

898 2000600387 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สงขลา

899 2000600388 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สงขลา

900 2000600389 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สงขลา

901 2000600390 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร สงขลา

902 2000600391 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท สงขลา

903 2000600392 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางสงขลา สงขลา

904 2000600393 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี สงขลา

905 2000600394 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ สงขลา

906 2000600395 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนยสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต สงขลา

907 2000600396 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง

908 2000600397 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปาพะยอม พัทลุง

909 2000600398 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง พัทลุง

910 2000600399 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง พัทลุง

911 2000600400 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พัทลุง

912 2000600401 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแกว พัทลุง

913 2000600402 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง

914 2000600403 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตรัง

915 2000600404 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางตรัง ตรัง

916 2000600405 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตรัง

917 2000600406 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตรัง ตรัง

918 2000600407 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตรัง

919 2000600408 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด ตรัง



หนวยงานที่ทดสอบผานของกระทรวงศึกษาธิการ

ขอมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

920 2000600409 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล

921 2000600410 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สตูล

922 2000600411 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู สตูล

923 2000600412 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ยะลา

924 2000600413 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ยะลา

925 2000600414 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางยะลา ยะลา

926 2000600415 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพรามัน ยะลา

927 2000600418 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส นราธิวาส

928 2000600420 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นราธิวาส

929 2000600422 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปตตานี ปตตานี

930 2000600423 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปตตานี

931 2000600424 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปตตานี ปตตานี

932 2000600426 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ยะลา

933 2000600428 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี ปตตานี

934 2000600429 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง บุรีรัมย

935 2000600430 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

936 2000600431 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม

937 2000600432 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แมเมาะ ลําปาง

938 2000600433 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง พะเยา

939 2000600434 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟา นครสวรรค

940 2000600436 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 เพชรบุรี

941 2000600437 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองหอง ขอนแกน

942 2000600442 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สมุทรสาคร

943 2000600443 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ บึงกาฬ

944 2000600444 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย ศรีสะเกษ

945 2000600445 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ศรีสะเกษ

946 2000600446 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร

947 2000600448 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาแก นครพนม

948 2000600449 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี สุรินทร

949 2000600450 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ปทุมธานี

950 2000600451 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ลพบุรี

951 2000600452 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นครนายก

952 2000600453 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 นครปฐม

953 2000600454 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สมุทรสงคราม

954 2000600455 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 นครศรีธรรมราช

955 2000600457 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 สงขลา

956 2000600458 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หนองคาย

957 2000600459 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สกลนคร
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958 2000600461 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อุบลราชธานี

959 2000600462 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 นครราชสีมา

960 2000600463 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระยอง

961 2000600464 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เชียงใหม

962 2000600465 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พะเยา

963 2000600466 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 พิษณุโลก

964 2000600467 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 นครสวรรค

965 2000600468 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สวนกลาง

966 2000600469 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ตาก

967 2000600470 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
รอยเอ็ด

968 2000600471 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา

969 2000600472 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย อุตรดิตถ

970 2000600473 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวสมุย สุราษฎรธานี

971 2000600474 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร พระนครศรีอยุธยา

972 2000600475 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต นครศรีธรรมราช

973 2000600476 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเซกา บึงกาฬ
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