
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา 

 
 

ตามที่ได้มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ประกาศ  ณ  วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2553  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การก าหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ประกาศ  ณ  วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  
เพ่ือบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   
และเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  2545  และมาตรา  37  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2553  ประกอบกับมาตรา  33  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553  และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิารโดยค าแนะน า
ของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุมครั้งที่  2/2561  วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561  จึงยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ประกาศ  ณ  วันที่  17  สิงหาคม  
พ.ศ.  2553  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ประกาศ  ณ  วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  และก าหนดเขตพ้ืนที่การศกึษา
มัธยมศึกษา  และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน  62  เขต  ดังต่อไปนี้ 

1. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  1  ประกอบด้วยท้องที่เขตพญาไท  
บางซื่อ  ดุสิต  สัมพันธวงศ์  ปทุมวัน  ราชเทวี  พระนคร  ป้อมปราบศัตรูพ่าย  บางแค  บางขุนเทียน  
บางบอน  ทุ่งครุ  ราษฎร์บูรณะ  จอมทอง  คลองสาน  ธนบุรี  ภาษีเจริญ  ตลิ่งชัน  ทวีวัฒนา  บางพลัด  
บางกอกน้อย  บางกอกใหญ่  และหนองแขม  กรุงเทพมหานคร   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  1  ตั้งอยู่ที่เขตราชเทวี 
2. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  2  ประกอบด้วยท้องที่เขตบางรัก  

วัฒนา  สาทร  พระโขนง  บางนา  คลองเตย  บางคอแหลม  ยานนาวา  ดินแดง  ห้วยขวาง  จตุจักร  
ลาดพร้าว  บางเขน  สายไหม  บึงกุ่ม  บางกะปิ  วังทองหลาง  ดอนเมือง  หลักสี่  ลาดกระบัง  สะพานสูง  
คันนายาว  มีนบุรี  คลองสามวา  หนองจอก  ประเวศ  และสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  2  ตั้งอยู่ที่เขตห้วยขวาง 
3. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
4. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์   

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
5. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดก าแพงเพชร   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
6. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดขอนแก่น   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองขอนแก่น 
7. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี   ตราด  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดจันทบุรี 

และจังหวัดตราด   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี  ตราด  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองจันทบุรี 
8. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
9. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี   ระยอง  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดชลบุรี 

และจังหวัดระยอง   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองชลบุรี 

10. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดชัยภูมิ   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองชัยภูมิ 

11. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเชียงราย   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองเชียงราย 

12. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเชียงใหม่   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

13. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง  กระบี่  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง  กระบี่  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองตรัง 

14. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดตาก   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองตาก 

15. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครปฐม   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  ตั้งอยู่ที่อ าเภอนครชัยศรี 

16. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครพนม   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนครพนม 

17. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครราชสีมา   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

18. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

19. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครสวรรค์   

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
20. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนนทบุรี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนนทบุรี 

21. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนราธิวาส   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนราธิวาส 

22. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดน่าน   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  ตั้งอยู่ที่อ าเภอภูเพียง 

23. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดบึงกาฬ   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองบึงกาฬ 

24. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 

25. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดปทุมธานี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองปทุมธานี 

26. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

27. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี  นครนายก  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดนครนายก   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี  นครนายก  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
28. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดปัตตานี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองปัตตานี 

29. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ตั้งอยู่ที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

30. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพะเยา   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองพะเยา 

31. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา  ภูเก็ต  ระนอง  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  
และจังหวัดระนอง   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา  ภูเก็ต  ระนอง  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองพงังา 
32. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพัทลุง   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ตั้งอยู่ที่อ าเภอควนขนุน 

33. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพิจิตร   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองพิจิตร 
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34. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดอุตรดิตถ์   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
35. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเพชรบุรี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองเพชรบุรี 

36. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

37. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดแพร่   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองแพร่ 

38. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดมหาสารคาม   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองมหาสารคาม 

39. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดมุกดาหาร   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองมุกดาหาร 

40. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

41. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดยะลา   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองยะลา 

42. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

43. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดราชบุรี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองราชบุรี 

44. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดลพบุรี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองลพบุรี 

45. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดล าปาง 
และจังหวัดล าพูน   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองล าปาง 
46. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย  หนองบัวล าภู  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเลย 

และจังหวัดหนองบัวล าภู   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย  หนองบัวล าภู  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองเลย 
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47. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ
และจังหวัดยโสธร   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
48. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสกลนคร   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสกลนคร 

49. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา  สตูล  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสงขลา   
และจังหวัดสตูล   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา  สตูล  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสงขลา 
50. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

51. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  ประกอบด้วยท้องที่ 
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  ตั้งอยู่ที ่
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

52. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสระแก้ว   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสระแก้ว 

53. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสระบุรี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสระบุรี 

54. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี   อ่างทอง  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี 
และจังหวัดอ่างทอง   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  อ่างทอง  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
55. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุโขทัย   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสุโขทัย 

56. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 

57. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจังหวัดชุมพร   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
58. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุรินทร์   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสุรินทร์ 

59. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดหนองคาย   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองหนองคาย 
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60. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดอุดรธานี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองอุดรธานี 

61. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดอุทัยธานี 
และจังหวัดชัยนาท   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
62. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี   อ านาจเจริญ  ประกอบด้วยท้องที่ 

จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอ านาจเจริญ   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี   อ านาจเจริญ  ตั้งอยู่ที ่

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ประกาศ  ณ  วันที่  
17  สิงหาคม  พ.ศ.  2553  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ประกาศ  ณ  วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาใดตามประกาศฉบับนี้  ให้ไปสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศฉบับนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 
ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔


