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                                                              บันทึกขอความ
สวนราชการ    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

ที่.............................................................................. วันที่   ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๖๓

เรื่อง   เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คร้ังที่ ๑

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

               เร่ืองเดิม   ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ แจงการโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจายงบประมาณป

๒๕๖๓ แลวกําหนดใหสงหลักฐานการเบิกจายภายในระยะเวลาที่กําหนด นั้น

               ขอเท็จจริง  เนื่องจากใกลส้ินปงบประมาณ ๒๕๖๓ ขณะนี้ไดมีการจัดสรรงบประมาณ และแจงการโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณ

อยางตอเนื่อง และเพื่อใหการเบิกจายเงินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เปนไปตามเปาหมายในการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป

พ.ศ.๒๕๖๓ ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  จึงขอแจงเรงรัดการเบิกจายเงิน  โดยขอใหโรงเรียน และผูที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ  ดังนี้

               ๑. งบลงทุน  ใหโรงเรียนบริหารสัญญาใหเบิกจายไปตามงวดงานที่กําหนด  และสงหลักฐานเบิกจายเงิน ภายใน ๕ วัน  หลังจากคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุตรวจรับงานแลว

               ๒. งบดําเนินงานทุกรายการที่ดําเนินการตามโครงการไปแลวหรือคาใชจายในการเดินทางไปราชการกรณีที่เดินทางไปราชการแลว ใหดําเนินการ

สงหลักฐานเพื่อเบิกจายเงินภายในวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓                 

               ระเบียบ/กฎหมาย          -

               ขอพิจารณา

               ขอเสนอแนะ   เห็นควรแจงผูเกี่ยวของดําเนินการดังนี้

                          ๑. แจง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง

                          ๒. แจง กลุม/หนวย

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

เอกสารแนบ : บันทึกและหนังสือแจงโรงเรียน , มาตรการ ๑ , มาตรการ ๒ ,

 

(นางสาวสุไวบะ อุมา) 

ลูกจางชั่วคราว

เพื่อโปรดพิจารณา 

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามใน

หนังสือแจงโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของ 

 

(นางเนตรชนก ศรีรัตน) 

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓

ชอบ,แจง 

 

(นายภานุวัชร แกวลําหัด) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓
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ด่วนที่สุด 

  
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ที่                                                               วันที ่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง     เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 

เรียน     ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

                ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๖๓  งบด าเนินงาน  เพื่อเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  และค่าวัสดุ จึงขอให้กลุ่มและหน่วย 
ที่ด าเนินการตามโครงการไปแล้ว  หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกรณีที่เดินทางไปราชการแล้ว ให้ด าเนินการ 
ส่งหลักฐานเพ่ือเบิกจ่ายเงินภายในวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

                จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
 

                   (นายภานุวัชร  แก้วล าหัด) 
                    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รักษาราชการแทน 

                                            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ด่วนที่สุด                    
ที่ ศธ  ๐๔๒๔๒/๓๗๓๒                                                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
                                                                              ๑๒/๑๓  ถนนกะโรม  ต าบลโพธิ์เสด็จ 
                         อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช   
                                                                                  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐ 

                    ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง     เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

                ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ  และการโอน
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมทั้งได้ก าหนดระยะเวลาในการส่งหลักฐาน
เบิกจ่ายเงิน  เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เป็นไปตามเป้าหมาย 
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  ในการนี้  จึงขอแจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน  
และให้โรงเรียนถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
               ๑. งบลงทุน  ให้โรงเรียนบริหารสัญญาให้เบิกจ่ายไปตามงวดงานที่ก าหนด  และส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน 
ภายใน ๕ วัน  หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานแล้ว 
              ๒. งบด าเนินงานทุกรายการที่ด าเนินการตามโครงการไปแล้วหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
กรณีท่ีเดินทางไปราชการแล้ว ให้ด าเนินการส่งหลักฐานเพ่ือเบิกจ่ายเงินภายในวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓   

                จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

               ขอแสดงความนับถือ 

              (นายภานุวัชร  แก้วล าหัด) 
               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รักษาราชการแทน 

             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
โทร. ๐-๗๕๓๔-๕๐๕๐ ต่อ ๑๐๘ 
โทรสาร. ๐-๗๕๓๔-๓๕๗๕, www.sea12.go.th 
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(ก)
ล ำดับ รำยชื่อหนว่ยงำน ล ำดับ รำยชื่อหนว่ยงำน

1 สนง.ปลัดส ำนกันำยกรัฐมนตรี 33 สนง.คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ

2 กรมประชำสัมพันธ์ 34 สนง.บริหำรหนีส้ำธำรณะ

3 สนง.คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 35 สนง.เศรษฐกิจกำรคลัง

4 ส ำนกัเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 36 ส ำนกังำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเท

5 ส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 37 สนง.ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

6 ส ำนกัข่ำวกรองแหง่ชำติ 38 สนง.ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

7 ส ำนกังบประมำณ 39 กรมพลศึกษำ

8 สนง.สภำควำมมัน่คงแหง่ชำติ 40 กรมกำรท่องเที่ยว

9 สนง.คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 41 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ

10 สนง.คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 42 องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษ (อพท)

11 สนง.สภำพัตนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ 43 สนง.ปลัดกท.กำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงฯ

12 กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจั 44 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

13 สนง.คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 45 กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว

14 สนง.ส่งเสริมกำรจัดประชุมและนทิรรศกำร (อง 46 กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน

15 สนง.บริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมห 47 สถำบนัพัฒนำองค์กรชุมชน

16 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 48 กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

17 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 49 กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ

18 ส ำนกังำนทรัพยำกรน้ ำแหง่ชำติ 50 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

19 ส ำนกังำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล(องค์กำรมหำชน) 51 กรมชลประทำน

20 ศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชนข์องชำติทำงทะ 52 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

21 สนง.ปลัดกระทรวงกลำโหม 53 กรมประมง

22 กองทัพบก 54 กรมปศุสัตว์

23 กองทัพเรือ 55 กรมพัฒนำที่ดิน

24 กองทัพอำกำศ 56 กรมวิชำกำรเกษตร

25 กองบญัชำกำรกองทัพไทย 57 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

26 สถำบนัเทคโนโลยีปอ้งกันประเทศ 58 กรมส่งเสริมสหกรณ์

27 สนง.ปลัดกระทรวงกำรคลัง 59 สนง.กำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

28 กรมธนำรักษ์ 60 สนง.มำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแหง่ชำติ

29 กรมบญัชีกลำง 61 สนง.เศรษฐกิจกำรเกษตร

30 กรมศุลกำกร 62 สถำบนัวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมห

31 กรมสรรพสำมิต 63 กรมกำรข้ำว

32 กรมสรรพำกร 64 ส ำนกังำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพร
หน้าท่ี 1 จาก 8



ล ำดับ รำยชื่อหนว่ยงำน ล ำดับ รำยชื่อหนว่ยงำน

65 กรมหม่อนไหม 97 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ

66 กรมฝนหลวงและกำรบนิเกษตร 98 กรมกำรค้ำภำยใน

67 สนง.ปลัดกระทรวงคมนำคม 99 กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

68 กรมเจ้ำท่ำ 100 กรมทรัพย์สินทำงปญัญำ

69 กรมกำรขนส่งทำงบก 101 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

70 กรมทำงหลวง 102 กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

71 กรมทำงหลวงชนบท 103 ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ(องค์ก

72 สนง.นโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร 104 สถำบนัวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเคร่ืองประดั

73 กรมท่ำอำกำศยำน 105 ส ำนกังำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

74 กรมกำรขนส่งทำงรำง 106 สนง.ปลัดกระทรวงมหำดไทย

75 สนง.ปลัดกท.ทรัพยำกรธรรมชำติและสวล. 107 กรมกำรปกครอง

76 กรมควบคุมมลพิษ 108 กรมกำรพัฒนำชุมชน

77 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง 109 กรมที่ดิน

78 กรมทรัพยำกรธรณี 110 กรมปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย

79 กรมทรัพยำกรน้ ำ 111 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

80 กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล 112 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

81 กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม 113 สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม

82 กรมอุทยำนแหง่ชำติ สัตว์ปำ่ และพันธ์ุพืช 114 กรมคุมประพฤติ

83 สนง.นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสวล. 115 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

84 กรมปำ่ไม้ 116 กรมบงัคับคดี

85 ส ำนกังำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ 117 กรมพินจิและคุ้มครองเด็กและเยำวชน

86 องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์ก 118 กรมรำชทัณฑ์

87 สป.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 119 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

88 กรมอุตุนยิมวิทยำ 120 สนง.กิจกำรยุติธรรม

89 สนง.สถิติแหง่ชำติ 121 สถำบนันติิวิทยำศำสตร์

90 ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 122 สนง.คณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมยำเสพติด

91 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงำน 123 สถำบนัเพื่อกำรยุติธรรมแหง่ประเทศไทย(องค)

92 กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ 124 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงำน

93 กรมธุรกิจพลังงำน 125 กรมกำรจัดหำงำน

94 กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนรัุกษ์พลังงำน 126 กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน

95 สนง.นโยบำยและแผนพลังงำน 127 กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

96 สนง.ปลัดกระทรวงพำณิชย์ 128 สถำบนัส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
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129 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 161 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่

130 กรมกำรศำสนำ 162 สนง.คณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย

131 กรมศิลปำกร 163 สนง.มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

132 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 164 สนง.เศรษฐกิจอุตสำหกรรม

133 สนง.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 165 ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำส

134 ศูนย์มำนษุยวิทยำสิรินธร(องค์กำรมหำชน) 166 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร

135 สถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ 167 ส ำนกังำนกำรวิจัยแหง่ชำติ

136 หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) 168 ส ำนกังำนปรมำณูเพื่อสันติ

137 ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 169 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

138 ส ำนกังำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 170 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

139 สนง.เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 171 มหำวิทยำลัยนเรศวร

140 สนง.คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 172 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

141 สนง.คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 173 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

142 โรงเรียนมหดิลวิทยำนสุรณ์ 174 มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ

143 สนง.เลขำธิกำรคุรุสภำ 175 สถำบนัเทคโนโลยีปทุมวัน

144 ส ำนกังำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำร 176 มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์

145 สนง.ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 177 มหำวิทยำลัยนครพนม

146 กรมกำรแพทย์ 178 สถำบนัวิทยำลัยชุมชน

147 กรมควบคุมโรค 179 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย

148 กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 180 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

149 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 181 มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง

150 กรมสนบัสนนุบริกำรสุขภำพ 182 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์

151 กรมสุขภำพจิต 183 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร

152 กรมอนำมัย 184 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

153 สนง.คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 185 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบลูสงครำม

154 โรงพยำบำลบำ้นแพ้ว 186 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรูณ์

155 ส ำนกังำนหลักประกันสุขภำพแหง่ชำติ 187 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม

156 สถำบนักำรแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชำติ 188 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

157 สถำบนัพระบรมรำชชนก 189 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

158 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 190 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี

159 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 191 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

160 กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 192 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบรีุรัมย์
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193 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 225 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

194 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 226 สนง.พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (

195 มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 227 สถำบนัเทคโนโลยีนวิเคลียร์แหง่ชำติ (องค์ก

196 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 228 สถำบนัวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน)

197 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 229 สถำบนัวิจัยดำรำศำสตร์แหง่ชำติ (องค์กำรมห

198 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำช 230 ศูนย์ควำมเปน็เลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค

199 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี 231 สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ (องค์กำรมหำชน)

200 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบรีุ 232 สนง.พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ

201 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 233 สถำบนัมำตรวิทยำแหง่ชำติ

202 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรีุ 234 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

203 มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมูบ่ำ้นจอมบงึ 235 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

204 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 236 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

205 มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 237 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

206 มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 238 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

207 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 239 มหำวิทยำลัยแม่โจ้

208 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 240 ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบ

209 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 241 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนอื

210 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบรีุ 242 สถำบนับณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

211 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำ 243 มหำวิทยำลัยพะเยำ

212 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 244 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

213 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนนัทำ 245 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

214 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 246 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ

215 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 247 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

216 มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 248 มหำวิทยำลัยมหดิล

217 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบรีุ 249 มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย

218 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 250 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

219 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 251 มหำวิทยำลัยบรูพำ

220 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 252 มหำวิทยำลัยทักษิณ

221 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 253 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

222 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 254 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

223 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 255 สถำบนัดนตรีกัลยำณิวัฒนำ

224 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 256 มหำวิทยำลัยศิลปำกร
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257 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 289 องค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย

258 สถำบนักำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย 290 กำรประปำส่วนภูมิภำค

259 สถำบนัเทคโนโลยีจิตรลดำ 291 กำรเคหะแหง่ชำติ

260 สนง.พระพุทธศำสนำแหง่ชำติ 292 กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย

261 สนง.คกก.พิเศษ โครงกำรจำกพระรำชด ำริ 293 องค์กำรสวนสัตว์

262 ส ำนกังำนรำชบณัฑิตยสภำ  294 สภำกำชำดไทย

263 สนง.ต ำรวจแหง่ชำติ 295 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ

264 สนง.ปอ้งกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 296 ส ำนกังำนสภำเกษตรกรแหง่ชำติ

265 ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 297 นนทบรีุ

266 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำม 298 ปทุมธำนี

267 สนง.คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำค ตอ 299 พระนครศรีอยุธยำ

268 ส ำนกังำนขับเคล่ือนกำรปฎิรูปประเทศ ยุทธศำ 300 สระบรีุ

269 ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม 301 ชัยนำท

270 ส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 302 ลพบรีุ

271 ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 303 สิงหบ์รีุ

272 สถำบนัพระปกเกล้ำ 304 อ่ำงทอง

273 ส ำนกังำนศำลรัฐธรรมนญู 305 ฉะเชิงเทรำ

274 ส ำนกังำนศำลยุติธรรม 306 ปรำจีนบรีุ

275 ส ำนกังำนศำลปกครอง 307 สระแก้ว

276 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง 308 นครนำยก

277 ส ำนกังำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 309 สมุทรปรำกำร

278 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรท 310 กำญจนบรีุ

279 ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 311 นครปฐม

280 ส ำนกังำนอัยกำรสูงสุด 312 รำชบรีุ

281 องค์กำรอุตสำหกรรมปำ่ไม้ 313 สุพรรณบรีุ

282 กำรทำงพิเศษแหง่ประเทศไทย 314 กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 2

283 สถำบนักำรบนิพลเรือน 315 ประจวบคีรีขันธ์

284 กำรรถไฟแหง่ประเทศไทย 316 เพชรบรีุ

285 กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 317 สมุทรสำคร

286 กำรท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย 318 สมุทรสงครำม

287 สถำบนัวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีฯ 319 ชุมพร

288 องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แหง่ชำติ 320 สุรำษฎร์ธำนี
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321 นครศรีธรรมรำช 353 อ ำนำจเจริญ

322 พัทลุง 354 ศรีสะเกษ

323 ระนอง 355 ยโสธร

324 พังงำ 356 อุบลรำชธำนี

325 ภูเก็ต 357 กลุ่ม จ.ภำคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่ำง 1

326 กระบี่ 358 สุรินทร์

327 ตรัง 359 นครรำชสีมำ

328 สงขลำ 360 บรีุรัมย์

329 สตูล 361 ชัยภูมิ

330 ปตัตำนี 362 กลุ่มจังหวัดภำคเหนอืตอนบน 1

331 ยะลำ 363 เชียงใหม่

332 นรำธิวำส 364 แม่ฮ่องสอน

333 จันทบรีุ 365 ล ำปำง

334 ชลบรีุ 366 ล ำพูน

335 ระยอง 367 กลุ่มจังหวัดภำคเหนอืตอนบน 2

336 ตรำด 368 นำ่น

337 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 369 พะเยำ

338 หนองคำย 370 เชียงรำย

339 เลย 371 แพร่

340 อุดรธำนี 372 กลุ่มจังหวัดภำคเหนอืตอนล่ำง 1

341 หนองบวัล ำภู 373 ตำก

342 จังหวัดบงึกำฬ 374 พิษณุโลก

343 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 375 สุโขทัย

344 นครพนม 376 เพชรบรูณ์

345 มุกดำหำร 377 อุตรดิตถ์

346 สกลนคร 378 กลุ่มจังหวัดภำคเหนอืตอนล่ำง 2

347 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนกลำง 379 ก ำแพงเพชร

348 ร้อยเอ็ด 380 พิจิตร

349 ขอนแก่น 381 นครสวรรค์

350 มหำสำรคำม 382 อุทัยธำนี

351 กำฬสินธ์ุ 383 กลุ่มจังหวัดภำคกลำงปริมณฑล

352 กลุ่ม จ.ภำคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่ำง 2 384 กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน
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385 กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง1 417 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

386 กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย 418 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปรำจีนบรีุ

387 กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝ่ังอันดำมัน 419 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปตัตำนี

388 กลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน 420 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

389 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก1 421 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพะเยำ

390 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก2 422 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพังงำ

391 กรุงเทพมหำนคร 423 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพัทลุง

392 เมืองพัทยำ 424 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิจิตร

393 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ 425 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก

394 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบรีุ 426 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่

395 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำฬสินธ์ุ 427 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม

396 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร 428 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมุกดำหำร

397 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 429 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

398 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรำ 430 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยโสธร

399 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบรีุ 431 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ

400 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ 432 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

401 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชุมพร 433 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดระยอง

402 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 434 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลพบรีุ

403 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 435 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง

404 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรัง 436 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน

405 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรำด 437 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย

406 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก 438 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

407 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครนำยก 439 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร

408 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม 440 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสงขลำ

409 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนม 441 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล

410 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ 442 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสงครำม

411 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 443 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว

412 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 444 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงหบ์รีุ

413 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนรำธิวำส 445 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุโขทัย

414 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนำ่น 446 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบรีุ

415 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบงึกำฬ 447 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

416 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบรีุรัมย์ 448 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรินทร์
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449 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหนองคำย

450 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหนองบวัล ำภู

451 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ่ำงทอง

452 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ

453 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุดรธำนี

454 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

455 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุทัยธำนี
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