
ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

1 2300200000 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอดุมศกีษำ 

วทิยำศำสตร ์วจัิย และนวตักรรม

สนง.ปลัดกระทรวงกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสต วจัิย

และนวตักรรม

สว่นกลำง

2 2300300001 กรมวทิยำศำสตรบ์รกิำร ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม สว่นกลำง

3 2300400000 ส ำนักงำนกำรวจัิยแหง่ชำติ ส ำนักงำนกำรวจัิยแหง่ชำติ สว่นกลำง

4 2300500003 ส ำนักงำนปรมำณูเพือ่สันติ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม สว่นกลำง

5 2300600000 มหำวทิยำลัยรำมค ำแหง มหำวทิยำลัยรำมค ำแหง (มร.) สว่นกลำง

6 2300700000 มหำวทิยำลัยสโุขทัยธรรมำธริำช มหำวทิยำลัยสโุขทัยธรรมำธริำช (มสธ.) สว่นกลำง

7 2300800000 มหำวทิยำลัยนเรศวร มหำวทิยำลัยนเรศวร (มน.) พษิณุโลก

8 2300900000 มหำวทิยำลัยอบุลรำชธำนี มหำวทิยำลัยอบุลรำชธำน ี(ม.อบ.) อบุลรำชธำนี

9 2301000000 มหำวทิยำลัยมหำสำรคำม มหำวทิยำลัยมหำสำรคำม (มมส.) มหำสำรคำม

10 2301100000 มหำวทิยำลัยกำฬสนิธุ์ มหำวทิยำลัยกำฬสนิธุ์ กำฬสนิธุ์

11 2301200000 สถำบันเทคโนโลยปีทมุวนั สถำบันเทคโนโลยปีทมุวนั สว่นกลำง

12 2301300000 มหำวทิยำลัยนรำธวิำสรำชนครนิทร์ มหำวทิยำลัยนรำธวิำสรำชนครนิทร์ นรำธวิำส

13 2301400000 มหำวทิยำลัยนครพนม มหำวทิยำลัยนครพนม นครพนม

14 2301500001 สถำบันวทิยำลัยชมุชน กองคลังและบรหิำรสนิทรัพย์ สว่นกลำง

15 2301500002 สถำบันวทิยำลัยชมุชน วทิยำลัยชมุชนจังหวดัแมฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน

16 2301500004 สถำบันวทิยำลัยชมุชน วทิยำลัยชมุชนจังหวดัมกุดำหำร มกุดำหำร

17 2301500005 สถำบันวทิยำลัยชมุชน วทิยำลัยชมุชนจังหวดัพจิติร พจิติร

18 2301500008 สถำบันวทิยำลัยชมุชน วทิยำลัยชมุชนจังหวดับรุรัีมย์ บรุรัีมย์

19 2301500010 สถำบันวทิยำลัยชมุชน วทิยำลัยชมุชนจังหวดัระนอง ระนอง

20 2301500012 สถำบันวทิยำลัยชมุชน วทิยำลัยชมุชนจังหวดัตรำด ตรำด

21 2301500013 สถำบันวทิยำลัยชมุชน วทิยำลัยชมุชนจังหวดัยโสธร ยโสธร

22 2301500016 สถำบันวทิยำลัยชมุชน วทิยำลัยชมุชนจังหวดัพังงำ พังงำ

23 2301500017 สถำบันวทิยำลัยชมุชน วทิยำลัยชมุชนจังหวดัยะลำ ยะลำ

24 2301500018 สถำบันวทิยำลัยชมุชน วทิยำลัยชมุชนจังหวดัปัตตำนี ปัตตำนี

25 2301500019 สถำบันวทิยำลัยชมุชน วทิยำลัยชมุชนจังหวดัแพร่ แพร่

26 2301600000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏเชยีงรำย ม.รำชภัฏเชยีงรำย เชยีงรำย

27 2301700000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏเชยีงใหม่ ม.รำชภัฏเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

28 2301800000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏล ำปำง ม.รำชภัฏล ำปำง ล ำปำง

29 2301900000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏอตุรดติภ์ ม.รำชภัฏอตุรดติถ์ อตุรดติถ์

30 2302000000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ม.รำชภัฏก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

31 2302100000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ม.รำชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์

32 2302300000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏเพชรบรูณ์ ม.รำชภัฏเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

33 2302500000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏเลย ม.รำชภัฏเลย เลย

34 2302600000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร ม.รำชภัฏสกลนคร สกลนคร

35 2302700000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏอดุรธำนี ม.รำชภัฏอดุรธำนี อดุรธำนี

36 2302800000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครรำชสมีำ ม.รำชภัฏนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

37 2302900000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏบรุรัีมย์ ม.รำชภัฏบรุรัีมย์ บรุรัีมย์

38 2303000000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏสรุนิทร์ ม.รำชภัฏสรุนิทร์ สรุนิทร์

39 2303100000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏอบุลรำชธำนี ม.รำชภัฏอบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี

40 2303200000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏรำชนครนิทร์ ม.รำชภัฏรำชนครนิทร์ ฉะเชงิเทรำ

41 2303300000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ม.รำชภัฏเทพสตรี ลพบรุี

42 2303400000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนครศรอียธุยำ ม.รำชภัฏพระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ

43 2303500000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

รำชปูถัมภ์

ม.รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถัมภ์ ปทมุธำนี

44 2303600000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี ม.รำชภัฏร ำไพพรรณี จันทบรุี

45 2303700000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏกำญจนบรุี ม.รำชภัฏกำญจนบรุี กำญจนบรุี

46 2303800000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครปฐม ม.รำชภัฏนครปฐม นครปฐม

47 2303900000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏเพชรบรุี ม.รำชภัฏเพชรบรุี เพชรบรุี

48 2304000000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏหมูบ่ำ้นจอมบงึ ม.รำชภัฏหมูบ่ำ้นจอมบงึ รำชบรุี

49 2304100000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครศรธีรรมรำช ม.รำชภัฏนครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช

50 2304200000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏภเูก็ต ม.รำชภัฏภเูก็ต ภเูก็ต

51 2304300000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏยะลำ ม.รำชภัฏยะลำ ยะลำ

52 2304400000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏสงขลำ ม.รำชภัฏสงขลำ สงขลำ

53 2304500000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏสรุำษฎรธ์ำนี ม.รำชภัฏสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี

54 2304600000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ม.รำชภัฏจันทรเกษม สว่นกลำง

55 2304700000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏธนบรุี ม.รำชภัฏธนบรุี สว่นกลำง

56 2304800000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจำ้พระยำ ม.รำชภัฏบำ้นสมเด็จเจำ้พระยำ สว่นกลำง

57 2305000000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนสนัุนทำ ม.รำชภัฏสวนสนัุนทำ สว่นกลำง

58 2305100000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏชัยภมูิ ม.รำชภัฏชัยภมูิ ชัยภมู ิ

59 2305300000 มหำวทิยำลัยรำชภัฏศรสีะเกษ ม.รำชภัฏศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

60 2305400000 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลธัญบรุี มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลธัญบรุี สว่นกลำง

61 2305500000 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลกรงุเทพ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลกรงุเทพ สว่นกลำง

62 2305600000 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลตะวนัออก มทร.ตะวนัออก ชลบรุี

63 2305600003 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลตะวนัออก วข.จันทบรุี จันทบรุี

64 2305700000 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร สว่นกลำง

65 2305800000 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลรัตนโกสนิทร์ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลรัตนโกสนิทร์ สว่นกลำง

66 2305800001 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลรัตนโกสนิทร์ วทิยำเขตวงัไกลกังวล ประจวบครีขีันธ์

67 2305900000 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ เชยีงใหม่

68 2305900001 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ ส ำนักงำนบรหิำร มทร.ลำ้นนำ ล ำปำง ล ำปำง

69 2305900002 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ สถำบันวจัิยเทคโนโลยเีกษตร ล ำปำง

70 2305900003 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ ส ำนักงำนบรหิำร มทร.ลำ้นนำ น่ำน น่ำน

71 2305900004 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ ส ำนักงำนบรหิำร มทร.ลำ้นนำ เชยีงรำย เชยีงรำย

72 2305900005 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ ส ำนักงำนบรหิำร มทร.ลำ้นนำ ตำก ตำก

73 2305900006 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ ส ำนักงำนบรหิำร มทร.ลำ้นนำ พษิณุโลก พษิณุโลก

74 2306000001 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลศรวีชิัย พืน้ทีส่งขลำ สงขลำ

75 2306000003 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลศรวีชิัย วทิยำเขตนครศรธีรรมรำช พืน้ทีไ่สใหญ่ นครศรธีรรมรำช

76 2306000005 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลศรวีชิัย วทิยำเขตตรัง ตรัง

77 2306100000 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลสวุรรณภมูิ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลสวุรรณภมูิ พระนครศรอียธุยำ

78 2306200000 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลอสีำน มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลอสีำน นครรำชสมีำ

79 2306200001 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลอสีำน วทิยำเขตสรุนิทร์ สรุนิทร์

80 2306200002 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลอสีำน วทิยำเขตขอนแกน่ ขอนแกน่

81 2306200003 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลอสีำน วทิยำเขตสกลนคร สกลนคร

82 2306500000 สถำบันวจัิยแสงซนิโครตรอน (องคก์รมหำชน) สถำบันวจัิยแสงซนิโครตรอน (องคก์ำรมหำชน) นครรำชสมีำ

83 2306600000 สถำบันวจัิยดำรำศำสตรแ์หง่ชำต ิ(องคก์รมหำชน) สถำบันวจัิยดำรำศำสตรแ์หง่ชำต ิ(องคก์ำรมหำชน) เชยีงใหม่

84 2307400000 จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย สว่นกลำง

85 2307500000 มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ สว่นกลำง

86 2307600000 มหำวทิยำลัยขอนแกน่ มหำวทิยำลัยขอนแกน่ ขอนแกน่

87 2307700000 มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ สว่นกลำง

88 2307800000 มหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร์ สงขลำ

89 2307900000 มหำวทิยำลัยแมโ่จ ้ มหำวทิยำลัยแมโ่จ ้ เชยีงใหม่

90 2308200000 สถำบันบัณฑติพัฒนบรหิำรศำสตร์ สถำบันบัณฑติพัฒนบรหิำรศำสตร์ สว่นกลำง

หน่วยงำนท่ีทดสอบผ่ำนของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564



ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

หน่วยงำนท่ีทดสอบผ่ำนของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564

91 2308300000 มหำวทิยำลัยพะเยำ มหำวทิยำลัยพะเยำ พะเยำ

92 2308400000 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยสีรุนำรี มหำวทิยำลัยเทคโนโลยสีรุนำรี นครรำชสมีำ

93 2308500000 มหำวทิยำลัยวลัยลักษณ์ มหำวทิยำลัยวลัยลักษณ์ นครศรธีรรมรำช

94 2308600000 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบรุี มหำวทิยำลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบรุี สว่นกลำง

95 2308700000 มหำวทิยำลัยแมฟ้่ำหลวง มหำวทิยำลัยแมฟ้่ำหลวง เชยีงรำย

96 2308800000 มหำวทิยำลัยมหดิล มหำวทิยำลัยมหดิล สว่นกลำง

97 2308900000 มหำวทิยำลัยมหำมกฎุรำชวทิยำลัย มหำวทิยำลัยมหำมกฏุรำชวทิยำลัย สว่นกลำง

98 2309000000 มหำวทิยำลัยมหำจฬุำลงกรณ์รำชวทิยำลัย มหำวทิยำลัยมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลัย สว่นกลำง

99 2309200000 มหำวทิยำลัยทักษิณ มหำวทิยำลัยทักษิณ สงขลำ

100 2309300000 มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่ มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

101 2309600000 มหำวทิยำลัยศลิปำกร มหำวทิยำลัยศลิปำกร สว่นกลำง

102 2309700000 มหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ มหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ สว่นกลำง

103 2309900000 สถำบันกำรพยำบำลศรสีวรนิทริำ สภำกำชำดไทย สถำบันกำรพยำบำลศรสีวรนิทริำ สว่นกลำง

104 2310000000 สถำบันเทคโนโลยจีติรลดำ สถำบันเทคโนโลยจีติรลดำ สว่นกลำง


