
ลําดับที่ รหัสหนวยเบิกจาย กรม ชื่อหนวยเบิกจาย จังหวัด

1 2000400153 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  อําเภอเมือง

ภูเก็ต
ภูเก็ต

2 2000400167 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  อําเภอ

เมืองอางทอง
อางทอง

3 2000400175 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2  

อําเภอคลองขลุง
กําแพงเพชร

4 2000400183 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2  

อําเภอพนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา

5 2000400206 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1  

อําเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี

6 2000400208 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2  

อําเภอบางใหญ
นนทบุรี

7 2000400214 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต 1  อําเภอ

เมืองนาน
นาน

8 2000400216 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต 2  อําเภอ

ปว
นาน

9 2000400222 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต

 1  อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ

10 2000400238 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1  อําเภอ

เมืองพิจิตร
พิจิตร

11 2000400240 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2  

อําเภอตะพานหิน (เดิม)
พิจิตร

12 2000400268 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1  

อําเภอเมืองระยอง
ระยอง

13 2000400270 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2  

อําเภอแกลง
ระยอง

14 2000400276 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1  อําเภอ

เมืองลพบุรี
ลพบุรี

15 2000400278 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2  

อําเภอชัยบาดาล
ลพบุรี

16 2000400280 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 1  อําเภอ

เมืองลําพูน
ลําพูน

17 2000400288 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1

  อําเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ

18 2000400304 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 1 

 อําเภอเมืองหนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู

19 2000400312 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1  

อําเภอเมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี

20 2000400332 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2  

อําเภอภูเขียว
ชัยภูมิ

21 2000400359 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 3  

อําเภอโพนทอง
รอยเอ็ด

22 2000400381 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  

อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

23 2000400383 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3  

อําเภอเดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี

หนวยงานที่ทดสอบไมผานของกระทรวงศึกษาธิการ

ขอมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564



24 2000400411 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต

 1  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

25 2000400417 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต

 3  อําเภอเชียรใหญ
นครศรีธรรมราช

26 2000400433 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3  

อําเภอขุขันธ
ศรีสะเกษ

27 2000400456 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1  

อําเภอเมืองเชียงใหม
เชียงใหม

28 2000400474 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 

 อําเภอพิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี

29 2000400503 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

อําเภอบอพลอย
กาญจนบุรี

30 2000400797 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ อําเภอเมือง

บึงกาฬ
บึงกาฬ

31 2000600013 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สวนกลาง

32 2000600015 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สวนกลาง

33 2000600016 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร สวนกลาง

34 2000600034 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

35 2000600037 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช พระนครศรีอยุธยา

36 2000600038 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเสนา พระนครศรีอยุธยา

37 2000600051 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แหงที่ 2 ลพบุรี

38 2000600053 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลพบุรี

39 2000600054 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางลพบุรี ลพบุรี

40 2000600055 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสําโรง ลพบุรี

41 2000600056 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ลพบุรี

42 2000600079 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี

43 2000600082 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ชลบุรี

44 2000600089 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบานคาย ระยอง

45 2000600091 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง

46 2000600095 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จันทบุรี

47 2000600096 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

48 2000600097 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี

49 2000600099 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี ปราจีนบุรี

50 2000600108 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว สระแกว

51 2000600109 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังน้ําเย็น สระแกว

52 2000600114 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา

53 2000600116 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา นครราชสีมา

54 2000600117 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา

55 2000600118 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย นครราชสีมา

56 2000600147 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ

57 2000600174 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ขอนแกน

58 2000600175 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ขอนแกน

59 2000600182 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด รอยเอ็ด

60 2000600214 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย

61 2000600229 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน แมฮองสอน

62 2000600231 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ลําพูน

63 2000600245 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนาน นาน

64 2000600246 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางนาน นาน

65 2000600247 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปว นาน

66 2000600248 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นาน



67 2000600265 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม

68 2000600282 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร กําแพงเพชร

69 2000600283 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางกําแพงเพชร กําแพงเพชร

70 2000600296 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร พิจิตร

71 2000600297 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางพิจิตร พิจิตร

72 2000600319 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กาญจนบุรี

73 2000600341 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

74 2000600373 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ชุมพร

75 2000600374 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร

76 2000600377 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ชุมพร

77 2000600385 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุงสง นครศรีธรรมราช

78 2000600421 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปตตานี ปตตานี

79 2000600425 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ปตตานี

80 2000600435 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน ประธาน

ราษฎรนิกร)
สงขลา

81 2000600441 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล มุกดาหาร
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