
ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

1 7001000000 กลุม่จังหวดัภาคกลางตอนบน 1 กลุม่จังหวดัภาคกลางตอนบน 1 พระนครศรอียธุยา

2 7001100000 งบจังหวดันนทบรุี งปม.จว.-ส านักงานจังหวดันนทบรุี นนทบรุี

3 7001200000 งบจังหวดัปทมุธานี งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัปทมุธานี ปทมุธานี

4 7001300000 งบจังหวดัพระนครศรอียธุยา งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัพระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

5 7001400000 งบจังหวดัสระบรุี งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัสระบรุี สระบรุี

6 7002000000 กลุม่จังหวดัภาคกลางตอนบน 2 กลุม่จังหวดัภาคกลางตอนบน 2 ลพบรุี

7 7002100000 งบจังหวดัชัยนาท งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัชัยนาท ชัยนาท

8 7002200000 งบจังหวดัลพบรุี งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัลพบรุี ลพบรุี

9 7002300000 งบจังหวดัสงิหบ์รุี งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี

10 7002400000 งบจังหวดัอา่งทอง งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัอา่งทอง อา่งทอง

11 7003100000 งบจังหวดัฉะเชงิเทรา งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา

12 7003200000 งบจังหวดัปราจนีบรุี งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัปราจนีบรุี ปราจนีบรุี

13 7003400000 งบจังหวดันครนายก งปม.จว.-ส านักงานจังหวดันครนายก นครนายก

14 7004000000 กลุม่จังหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 กลุม่จังหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 นครปฐม

15 7004200000 งบจังหวดันครปฐม งปม.จว.-ส านักงานจังหวดันครปฐม นครปฐม

16 7004300000 งบจังหวดัราชบรุี งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัราชบรุี ราชบรุี

17 7004400000 งบจังหวดัสพุรรณบรุี งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

18 7005000000 กลุม่จังหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2 กลุม่จังหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2 เพชรบรุี

19 7005100000 งบจังหวดัประจวบครีขีันธ์ งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัประจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์

20 7005200000 งบจังหวดัเพชรบรุี งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัเพชรบรุี เพชรบรุี

21 7005300000 งบจังหวดัสมทุรสาคร งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัสมทุรสาคร สมทุรสาคร

22 7005400000 งบจังหวดัสมทุรสงคราม งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม

23 7006100000 งบจังหวดัชมุพร งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัชมุพร ชมุพร

24 7006400000 งบจังหวดัพัทลงุ งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัพัทลงุ พัทลงุ

25 7007200000 งบจังหวดัพังงา งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัพังงา พังงา

26 7007300000 งบจังหวดัภเูก็ต งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัภเูก็ต ภเูก็ต

27 7007400000 งบจังหวดักระบี่ งปม.จว.-ส านักงานจังหวดักระบี่ กระบี่

28 7008200000 งบจังหวดัสตลู งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัสตลู สตลู

29 7008300000 งบจังหวดัปัตตานี งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัปัตตานี ปัตตานี

30 7008500000 งบจังหวดันราธวิาส งปม.จว.-ส านักงานจังหวดันราธวิาส นราธวิาส

31 7009000000 กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออก กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออก ชลบรุี

32 7009100000 งบจังหวดัจันทบรุี งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัจันทบรุี จันทบรุี

33 7009200000 งบจังหวดัชลบรุี งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัชลบรุี ชลบรุี

34 7009300000 งบจังหวดัระยอง งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัระยอง ระยอง

35 7009400000 งบจังหวดัตราด งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัตราด ตราด

36 7010000000 กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อดุรธานี

37 7010100000 งบจังหวดัหนองคาย งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัหนองคาย หนองคาย

38 7010200000 งบจังหวดัเลย งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัเลย เลย

39 7010300000 งบจังหวดัอดุรธานี งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัอดุรธานี อดุรธานี

40 7011100000 งบจังหวดันครพนม งปม.จว.-ส านักงานจังหวดันครพนม นครพนม

41 7011200000 งบจังหวดัมกุดาหาร งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัมกุดาหาร มกุดาหาร

42 7012000000 กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ขอนแกน่

43 7012200000 งบจังหวดัขอนแกน่ งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัขอนแกน่ ขอนแกน่

44 7012300000 งบจังหวดัมหาสารคาม งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัมหาสารคาม มหาสารคาม

45 7012400000 งบจังหวดักาฬสนิธู์ งปม.จว.-ส านักงานจังหวดักาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์

46 7013100000 งบจังหวดัอ านาจเจรญิ งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ

47 7013200000 งบจังหวดัศรสีะเกษ งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

48 7013300000 งบจังหวดัยโสธร งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัยโสธร ยโสธร

49 7014000000 กลุม่จังหวดัภาค ตอ.เหนือตอนลา่ง 1 กลุม่จังหวดัภาค ตอ.เหนือตอนลา่ง 1 นครราชสมีา

50 7014100000 งบจังหวดัสรุนิทร์ งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัสรุนิทร์ สรุนิทร์

51 7014200000 งบจังหวดันครราชสมีา งปม.จว.-ส านักงานจังหวดันครราชสมีา นครราชสมีา

52 7014300000 งบจังหวดับรุรัีมย์ งปม.จว.-ส านักงานจังหวดับรุรัีมย์ บรุรัีมย์

53 7015000000 กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 เชยีงใหม่

54 7015100000 งบจังหวดัเชยีงใหม่ งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

55 7015200000 งบจังหวดัแมฮ่อ่งสอน งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัแมฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน

56 7015400000 งบจังหวดัล าพนู งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัล าพนู ล าพนู

57 7016000000 กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนบน 2 กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนบน 2 เชยีงราย

58 7016200000 งบจังหวดัพะเยา งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัพะเยา พะเยา

59 7016300000 งบจังหวดัเชยีงราย งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัเชยีงราย เชยีงราย

60 7016400000 งบจังหวดัแพร่ งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัแพร่ แพร่

61 7017000000 กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 1 กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 1 พษิณุโลก

62 7018000000 กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 2 กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 2 นครสวรรค์

63 7018100000 งบจังหวดัก าแพงเพชร งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

64 7018300000 งบจังหวดันครสวรรค์ งปม.จว.-ส านักงานจังหวดันครสวรรค์ นครสวรรค์

65 7018400000 งบจังหวดัอทัุยธานี งปม.จว.-ส านักงานจังหวดัอทัุยธานี อทัุยธานี

66 7019000000 กลุม่จังหวดัภาคกลางปรมิณฑล กลุม่จังหวดัภาคกลางปรมิณฑล นครปฐม

67 7021000000 กลุม่จังหวดัภาคกลางตอนลา่ง 1 กลุม่จังหวดัภาคกลางตอนลา่ง1 ราชบรุี

68 7023000000 กลุม่จังหวดัภาคใตฝ่ั้งอันดามัน กลุม่จังหวดัภาคใตฝ่ั้งอันดามัน ภเูก็ต

69 7024000000 กลุม่จังหวดัภาคใตช้ายแดน กลุม่จังหวดัภาคใตช้ายแดน ยะลา

70 7025000000 กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออก 1 กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออก1 ชลบรุี

71 7026000000 กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออก 2 กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออก2 ปราจนีบรุี

หน่วยงำนท่ีทดสอบผ่ำนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564


