
ลําดับที่ รหัสหนวยเบิกจาย กรม ชื่อหนวยเบิกจาย จังหวัด

1 2100200002 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการคลัง สวนกลาง

2 2100200076 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ

3 2100200077 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ

4 2100200078 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี

5 2100200079 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนั่งเกลา นนทบุรี

6 2100200081 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี

7 2100200082 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี

8 2100200083 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

9 2100200084 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

10 2100200085 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา

11 2100200086 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง อางทอง

12 2100200087 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอางทอง อางทอง

13 2100200088 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ลพบุรี

14 2100200089 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช ลพบุรี

15 2100200090 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบานหมี่ ลพบุรี

16 2100200091 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี สิงหบุรี

17 2100200092 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสิงหบุรี สิงหบุรี

18 2100200093 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอินทรบุรี สิงหบุรี

19 2100200094 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ชัยนาท

20 2100200095 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท

21 2100200096 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สระบุรี

22 2100200097 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี

23 2100200098 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี

24 2100200099 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ชลบุรี

25 2100200100 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี

26 2100200101 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ระยอง

27 2100200102 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลระยอง ระยอง

28 2100200103 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

29 2100200104 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี

30 2100200105 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ตราด

31 2100200106 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตราด ตราด

32 2100200107 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

33 2100200108 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

34 2100200109 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

35 2100200110 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

36 2100200111 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก นครนายก

37 2100200112 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนครนายก นครนายก

38 2100200113 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว สระแกว

39 2100200114 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว สระแกว

40 2100200115 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา

41 2100200116 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา

42 2100200117 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย บุรีรัมย
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43 2100200118 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบุรีรัมย บุรีรัมย

44 2100200119 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร สุรินทร

45 2100200120 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุรินทร สุรินทร

46 2100200121 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

47 2100200122 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

48 2100200123 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี

49 2100200124 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี

50 2100200125 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ยโสธร

51 2100200126 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร

52 2100200127 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ

53 2100200128 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ

54 2100200129 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

55 2100200130 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

56 2100200131 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

57 2100200132 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

58 2100200133 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ขอนแกน

59 2100200134 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลขอนแกน ขอนแกน

60 2100200135 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสิรินทร ขอนแกน

61 2100200136 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี

62 2100200137 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี

63 2100200138 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เลย

64 2100200139 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเลย เลย

65 2100200140 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย หนองคาย

66 2100200141 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย

67 2100200142 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม

68 2100200143 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม

69 2100200144 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด รอยเอ็ด

70 2100200145 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรอยเอ็ด รอยเอ็ด

71 2100200146 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ กาฬสินธุ

72 2100200147 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกาฬสินธุ กาฬสินธุ

73 2100200148 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สกลนคร

74 2100200149 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร

75 2100200150 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นครพนม

76 2100200151 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนครพนม นครพนม

77 2100200152 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร

78 2100200153 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร

79 2100200154 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม เชียงใหม

80 2100200155 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนครพิงก เชียงใหม

81 2100200156 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน ลําพูน

82 2100200157 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลําพูน ลําพูน

83 2100200158 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ลําปาง

84 2100200159 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลําปาง ลําปาง

85 2100200160 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ อุตรดิตถ
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86 2100200161 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ อุตรดิตถ

87 2100200162 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร แพร

88 2100200163 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแพร แพร

89 2100200164 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน นาน

90 2100200165 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนาน นาน

91 2100200166 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พะเยา

92 2100200167 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยา พะเยา

93 2100200168 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียงคํา พะเยา

94 2100200169 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เชียงราย

95 2100200170 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห เชียงราย

96 2100200171 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน แมฮองสอน

97 2100200172 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสังวาลย แมฮองสอน

98 2100200173 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค นครสวรรค

99 2100200174 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ นครสวรรค

100 2100200175 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี

101 2100200176 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี

102 2100200177 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร กําแพงเพชร

103 2100200178 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกําแพงเพชร กําแพงเพชร

104 2100200179 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ตาก

105 2100200180 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ตาก

106 2100200181 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแมสอด ตาก

107 2100200182 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สุโขทัย

108 2100200183 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย

109 2100200184 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย

110 2100200185 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก

111 2100200186 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

112 2100200187 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พิจิตร

113 2100200188 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร

114 2100200189 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ เพชรบูรณ

115 2100200190 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเพชรบูรณ เพชรบูรณ

116 2100200191 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ราชบุรี

117 2100200192 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี

118 2100200193 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบานโปง ราชบุรี

119 2100200194 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี

120 2100200195 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลดําเนินสะดวก ราชบุรี

121 2100200196 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี

122 2100200197 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี

123 2100200198 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมะการักษ กาญจนบุรี

124 2100200199 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

125 2100200200 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี

126 2100200201 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด๗็พระสังฆราชองคที่ 17 สุพรรณบุรี

127 2100200202 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นครปฐม

128 2100200203 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม
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129 2100200204 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร

130 2100200205 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร

131 2100200206 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

132 2100200207 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบัวใหญ นครราชสีมา

133 2100200208 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสี่คิ้ว นครราชสีมา

134 2100200209 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสอด ตาก

135 2100200210 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเขียว ชัยภูมิ

136 2100200211 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพล ขอนแกน

137 2100200213 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสะเรียง แมฮองสอน

138 2100200214 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช

139 2100200216 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเบตง ยะลา

140 2100200217 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกาะสมุย สุราษฎรธานี

141 2100200218 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระพุทธเลิศหลา สมุทรสงคราม

142 2100200219 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

143 2100200220 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระจอมเกลา เพชรบุรี

144 2100200221 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

145 2100200222 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

146 2100200223 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

147 2100200224 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

148 2100200225 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กระบี่

149 2100200226 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่

150 2100200227 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา พังงา

151 2100200228 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพังงา พังงา

152 2100200229 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตะกั่วปา พังงา

153 2100200230 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต

154 2100200231 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต

155 2100200232 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

156 2100200233 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

157 2100200234 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎรธานี

158 2100200235 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ระนอง

159 2100200236 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลระนอง ระนอง

160 2100200237 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ชุมพร

161 2100200238 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร

162 2100200239 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สงขลา

163 2100200240 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสงขลา สงขลา

164 2100200241 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหาดใหญ สงขลา

165 2100200242 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สตูล

166 2100200243 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสตูล สตูล

167 2100200244 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ตรัง

168 2100200245 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตรัง ตรัง

169 2100200246 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง พัทลุง

170 2100200247 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง

171 2100200248 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี ปตตานี
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172 2100200249 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปตตานี ปตตานี

173 2100200250 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ยะลา

174 2100200251 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลยะลา ยะลา

175 2100200252 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเบตง ยะลา

176 2100200253 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส

177 2100200254 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร นราธิวาส

178 2100200255 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นราธิวาส

179 2100200257 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ

180 2100200258 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุงสง นครศรีธรรมราช

181 2100200259 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ

182 2100200264 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ

183 2100200265 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ

184 2100200271 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกระทุมแบน สมุทรสาคร

185 2100200285 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย

186 2100201088 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลฝาง เชียงใหม

187 2100201089 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ

188 2100201090 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแกลง ระยอง

189 2100201091 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแกว

190 2100201092 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน สกลนคร

191 2100201093 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกันทรลักษ ศรีสะเกษ

192 2100201095 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม

193 2100201096 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี

194 2100201097 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกบินทรบุรี ปราจีนบุรี

195 2100201098 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแกน

196 2100201099 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกุมภวาป อุดรธานี

197 2100201100 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา นครราชสีมา

198 2100201101 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปากชองนานา นครราชสีมา

199 2100201102 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร

200 2100201103 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวารินชําราบ อุบลราชธานี

201 2100201104 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวานรนิวาส สกลนคร

202 2100201105 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทุงสง นครศรีธรรมราช

203 2100201106 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช

204 2100201107 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี

205 2100201108 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อุบลราชธานี

206 2100201109 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ระยอง

207 2100201110 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพชรบูรณ

208 2100201111 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพิมาย นครราชสีมา

209 2100300004 กรมการแพทย กองบริหารการคลัง สวนกลาง

210 2100300011 กรมการแพทย สถาบันโรคผิวหนัง สวนกลาง

211 2100300012 กรมการแพทย โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตรอนภาคใต จังหวัดตรัง ตรัง

212 2100300014 กรมการแพทย
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ จังหวัด

ชลบุรี
ชลบุรี
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213 2100300015 กรมการแพทย สถาบันพยาธิวิทยา สวนกลาง

214 2100300016 กรมการแพทย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี สวนกลาง

215 2100300017 กรมการแพทย สถาบันประสาทวิทยา สวนกลาง

216 2100300018 กรมการแพทย โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม เชียงใหม

217 2100300019 กรมการแพทย สถาบันมะเร็งแหงชาติ สวนกลาง

218 2100300020 กรมการแพทย โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี ปทุมธานี

219 2100300021 กรมการแพทย โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ลพบุรี

220 2100300022 กรมการแพทย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ชลบุรี

221 2100300023 กรมการแพทย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี อุบลราชธานี

222 2100300024 กรมการแพทย โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี

223 2100300025 กรมการแพทย โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ลําปาง

224 2100300026 กรมการแพทย โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

225 2100300027 กรมการแพทย
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราช

ชนนี
ปทุมธานี

226 2100300028 กรมการแพทย โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน ขอนแกน

227 2100300029 กรมการแพทย โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม เชียงใหม

228 2100300030 กรมการแพทย โรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอน แมฮองสอน

229 2100300031 กรมการแพทย โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา สงขลา

230 2100300032 กรมการแพทย โรงพยาบาลธัญญารักษปตตานี ปตตานี

231 2100300033 กรมการแพทย โรงพยาบาลราชวิถี สวนกลาง

232 2100300034 กรมการแพทย โรงพยาบาลเลิดสิน สวนกลาง

233 2100300035 กรมการแพทย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สวนกลาง

234 2100300036 กรมการแพทย โรงพยาบาลสงฆ สวนกลาง

235 2100300037 กรมการแพทย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) นครปฐม

236 2100300038 กรมการแพทย สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี

237 2100300039 กรมการแพทย สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ นนทบุรี

238 2100300040 กรมการแพทย สถาบันทันตกรรม นนทบุรี

239 2100300041 กรมการแพทย โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี อุดรธานี

240 2100300044 กรมการแพทย โรงพยาบาลเวชชารักษ ลําปาง ลําปาง

241 2100400004 กรมควบคุมโรค กองคลัง สวนกลาง

242 2100400013 กรมควบคุมโรค สถาบันบําราศนราดูร นนทบุรี

243 2100400014 กรมควบคุมโรค สถาบันราชประชาสมาสัย สมุทรปราการ

244 2100400015 กรมควบคุมโรค สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง สวนกลาง

245 2100400016 กรมควบคุมโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี

246 2100400018 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 6.3 ระยอง

247 2100400019 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 6.5 จันทบุรี

248 2100400020 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 6.4 ตราด

249 2100400021 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 6.2 สระแกว

250 2100400022 กรมควบคุมโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

251 2100400026 กรมควบคุมโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

252 2100400027 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 9.4 นครราชสีมา

253 2100400028 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร
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254 2100400029 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ

255 2100400030 กรมควบคุมโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแกน

256 2100400031 กรมควบคุมโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี

257 2100400032 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร

258 2100400033 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 8.2 เลย

259 2100400036 กรมควบคุมโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค

260 2100400038 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 2.3 ตาก

261 2100400039 กรมควบคุมโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

262 2100400040 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 1.5 แพร

263 2100400041 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 2.2 เพชรบูรณ

264 2100400042 กรมควบคุมโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม

265 2100400043 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 1.1 แมฮองสอน

266 2100400045 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย

267 2100400047 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 11.3  สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

268 2100400048 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 11.4  ชุมพร ชุมพร

269 2100400049 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 11.5  ระนอง ระนอง

270 2100400050 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 11.1  พังงา พังงา

271 2100400059 กรมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 10.2 มุกดาหาร

272 2100400060 กรมควบคุมโรค ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง ระยอง

273 2100500004
กรมการเเพทยเเผนไทยเเละการเเพทย

ทางเลือก
ฝายคลัง สวนกลาง

274 2100600003 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ฝายคลัง สวนกลาง

275 2100600017 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยชลบุรี ชลบุรี

276 2100600018 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยนครราชสีมา นครราชสีมา

277 2100600019 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยอุบลราชธานี อุบลราชธานี

278 2100600020 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยขอนแกน ขอนแกน

279 2100600021 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยอุดรธานี อุดรธานี

280 2100600022 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม เชียงใหม

281 2100600023 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงราย เชียงราย

282 2100600024 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยนครสวรรค นครสวรรค

283 2100600025 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยพิษณุโลก พิษณุโลก

284 2100600026 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

285 2100600027 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

286 2100600028 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยสงขลา สงขลา

287 2100600029 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยตรัง ตรัง

288 2100600039 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 14 ภูเก็ต ภูเก็ต

289 2100600047 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 4 สระบุรี สระบุรี

290 2100700004 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองคลัง สวนกลาง

291 2100700008 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ราชบุรี

292 2100700009 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ขอนแกน

293 2100700010 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 นครสวรรค

294 2100700011 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา
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295 2100700012 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี

296 2100700013 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม

297 2100700014 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 สงขลา

298 2100700015 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ชลบุรี

299 2100700016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 สุราษฎรธานี

300 2100700018 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง ชลบุรี

301 2100700021 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต นครศรีธรรมราช

302 2100700022 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต ยะลา

303 2100700038 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก

304 2100700040 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี

305 2100800007 กรมสุขภาพจิต กองคลัง สวนกลาง

306 2100800016 กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร สวนกลาง

307 2100800017 กรมสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา สวนกลาง

308 2100800018 กรมสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล สวนกลาง

309 2100800019 กรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณราชนครินทร นครปฐม

310 2100800020 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ สมุทรปราการ

311 2100800021 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี

312 2100800022 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร สระแกว

313 2100800023 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร นครราชสีมา

314 2100800025 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร ขอนแกน

315 2100800027 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี

316 2100800029 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร เลย

317 2100800030 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร นครพนม

318 2100800031 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร นครสวรรค

319 2100800034 กรมสุขภาพจิต สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เชียงใหม

320 2100800035 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม

321 2100800037 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนสราญรมย สุราษฎรธานี

322 2100800039 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร สงขลา

323 2100800048 กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน

324 2100800051 กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนภาคใต สุราษฎรธานี

325 2100800055 กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก พิษณุโลก

326 2100900006 กรมอนามัย กองคลัง สวนกลาง

327 2100900019 กรมอนามัย ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ เชียงใหม

328 2100900020 กรมอนามัย ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธ ชายขอบและแรงงานขามชาติ ลําปาง

329 2100900021 กรมอนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สวนกลาง

330 2100900022 กรมอนามัย ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี สระบุรี

331 2100900023 กรมอนามัย ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี ชลบุรี

332 2100900024 กรมอนามัย ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี ราชบุรี

333 2100900025 กรมอนามัย ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา นครราชสีมา

334 2100900026 กรมอนามัย ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน ขอนแกน

335 2100900027 กรมอนามัย ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี อุบลราชธานี

336 2100900028 กรมอนามัย ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค นครสวรรค

337 2100900029 กรมอนามัย ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก พิษณุโลก
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338 2100900030 กรมอนามัย ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม เชียงใหม

339 2100900031 กรมอนามัย ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

340 2100900032 กรมอนามัย ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา ยะลา

341 2100900038 กรมอนามัย ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี อุดรธานี

342 2101000004 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานเลขานุการกรม สวนกลาง

343 2101100000 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวนกลาง

344 2101200000 โรงพยาบาลบานแพว โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) สวนกลาง

345 2101300000 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สวนกลาง

346 2101400000 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ สวนกลาง

347 2101500000
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องคการมหาชน)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน) สวนกลาง

348 2101600000 สถาบันวัคซีนเเหงชาติ สถาบันวัคซีนแหงชาติ สวนกลาง

349 2101700001 สถาบันพระบรมราชชนก กองบริหารการคลังและพัสดุ สวนกลาง

350 2101700002 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สวนกลาง

351 2101700003 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ สวนกลาง

352 2101700004 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี

353 2101700005 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข นนทบุรี

354 2101700006 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ชัยนาท

355 2101700007 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี

356 2101700008 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สระบุรี

357 2101700009 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ชลบุรี

358 2101700010 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ชลบุรี

359 2101700011 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี จันทบุรี

360 2101700012 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

361 2101700013 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นครราชสีมา

362 2101700014 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร สุรินทร

363 2101700015 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี

364 2101700016 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี

365 2101700017 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ขอนแกน

366 2101700018 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน ขอนแกน

367 2101700019 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี

368 2101700020 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มหาสารคาม

369 2101700021 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม เชียงใหม

370 2101700022 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง ลําปาง

371 2101700023 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ อุตรดิตถ

372 2101700024 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร แพร

373 2101700025 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พะเยา

374 2101700026 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษ นครสวรรค นครสวรรค

375 2101700027 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก

376 2101700028 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก

377 2101700029 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี

378 2101700030 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ราชบุรี
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379 2101700031 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

380 2101700032 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

381 2101700033 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

382 2101700034 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

383 2101700035 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

384 2101700036 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สงขลา

385 2101700037 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตรัง

386 2101700038 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ตรัง

387 2101700039 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ยะลา

388 2101700040 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ยะลา
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