
  หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  การกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 

 

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกํ าหนดเขตพื้นที่ ก ารศึกษาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่การศึกษา  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  ปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา  และกําหนดเขตพื้นที่

การศึกษาเพิ่ม เ ติม   พ .ศ .   ๒๕๕๐   ลงวันที่   ๙   กุมภาพันธ   พ .ศ .   ๒๕๕๐   และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  ปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา  และกําหนดเขตพื้นที่

การศึกษาเพิ่มเติม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑๘  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  บัดนี้ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๓  กําหนดใหมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๓๗  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๕๓  และมาตรา  ๘  และมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา

ของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุม  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๓  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยให

อํ า เภอกุดบาก   จั งห วัดสกลนคร   เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาสกลนคร   เขต   ๒   ตามประกาศ

กระทรวงศกึษาธิการ  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่การศึกษา  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ไปอยูใน

เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  ๑  และใหอําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร  เขตพื้นที่การศึกษา

สกลนคร  เขต  ๓  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่การศึกษา  ลงวันที่  ๗  

กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ไปอยูในเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  และไดกําหนดและแกไข

เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จํานวน  ๑๘๓  เขต  ดังตอไปนี้   
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๑. ให ยุบรวมเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กรุงเทพมหานคร  เขต  ๑  เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กรุงเทพมหานคร  เขต  ๒  และเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กรุงเทพมหานคร  เขต  ๓  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่การศึกษา  ลงวันที่  
๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  โดยประกอบดวย
ทองที่  ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร  และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ต้ังอยูที่  เขตราชเทวี   

๒. ใหเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่การศึกษา  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เ ร่ือง  ปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา  และกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา  เพิ่มเติม   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  ปรับปรุง
แกไขการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา  และกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  
๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา  เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่มิไดอยูในการบริหารและจัดการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จํานวน  ๑๘๒  เขต  ดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ใหเขตพื้นที่การศึกษากระบี่  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กระบี่  ประกอบดวยทองที่  ทุกอําเภอ  จังหวัดกระบี่ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองกระบี่ 

 ๒.๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  อําเภอทามวง  อําเภอ 

ดานมะขามเตี้ย  และอําเภอศรีสวัสด์ิ  จังหวัดกาญจนบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

 ๒.๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอพนมทวน  อําเภอทามะกา  และอําเภอ 

หวยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี 
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  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอพนมทวน 

 ๒.๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอทองผาภูมิ  อําเภอไทรโยค  และอําเภอ 
สังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอทองผาภูมิ 

 ๒.๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๔  ประกอบดวยทองที่  อําเภอบอพลอย  อําเภอเลาขวัญ  และอําเภอ
หนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๔  ต้ังอยูที่  อําเภอบอพลอย 

 ๒.๖ ใหเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองกาฬสินธุ  อําเภอกมลาไสย  อําเภอรองคํา  
อําเภอสหัสขันธ  อําเภอดอนจาน  และอําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองกาฬสินธุ 

 ๒.๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอหวยเม็ก  อําเภอหนองกุงศรี  อําเภอทาคันโท  

อําเภอยางตลาด  และอําเภอฆองชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอหวยเม็ก 

 ๒.๘ ใหเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอหวยผึ้ง  อําเภอเขาวง  อําเภอคํามวง   

อําเภอกุฉินารายณ  อําเภอสมเด็จ  อําเภอนามน  และอําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอหวยผึ้ง 
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 ๒.๙ ใหเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  อําเภอพรานกระตาย  
อําเภอไทรงาม  อําเภอลานกระบือ  และอําเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกําแพงเพชร 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองกําแพงเพชร 

 ๒.๑๐ ใหเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอคลองขลุง  อําเภอทรายทองวัฒนา  อําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี  อําเภอคลองลาน  อําเภอบึงสามัคคี  และอําเภอปางศิลาทอง  จังหวัดกําแพงเพชร 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอคลองขลุง 

 ๒.๑๑ ใหเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองขอนแกน  อําเภอบานฝาง  และอําเภอ
พระยืน  จังหวัดขอนแกน 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองขอนแกน 

 ๒.๑๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอบานไผ  อําเภอชนบท  อําเภอมัญจาคีรี  
อําเภอเปอยนอย  อําเภอบานแฮด  และอําเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแกน 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอบานไผ 

 ๒.๑๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอพล  อําเภอหนองสองหอง  อําเภอแวงนอย  
อําเภอแวงใหญ  และอําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแกน 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอพล 

 ๒.๑๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน   เขต   ๔   ประกอบดวยทองที่   อําเภอน้ําพอง   อําเภอเขาสวนกวาง   
อําเภอกระนวน  อําเภออุบลรัตน  และอําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแกน 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  ๔  ต้ังอยูที่  อําเภอน้ําพอง 
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 ๒.๑๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต  ๕  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน  เขต  ๕  ประกอบดวยทองที่  อําเภอชุมแพ  อําเภอสีชมพู  อําเภอหนองเรือ  

อําเภอภูผามาน  อําเภอภูเวียง  และอําเภอหนองนาคํา  จังหวัดขอนแกน 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต  ๕  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  ๕  ต้ังอยูที่  อําเภอชุมแพ 

 ๒.๑๖ ใหเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมือง  อําเภอทาใหม  อําเภอนายายอาม   

และอําเภอแกงหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองจันทบุรี 

 ๒.๑๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอมะขาม  อําเภอขลุง  อําเภอแหลมสิงห   

อําเภอโปงน้ํารอน  อําเภอสอยดาว  และอําเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอมะขาม 

 ๒.๑๘ ใหเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอบางน้ําเปร้ียว  

อําเภอบางปะกง  และอําเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

 ๒.๑๙ ใหเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอพนมสารคาม  อําเภอบางคลา  อําเภอ

สนามชัยเขต  อําเภอราชสาสน  อําเภอแปลงยาว  อําเภอทาตะเกียบ  และอําเภอคลองเขื่อน  จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอพนมสารคาม 
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 ๒.๒๐ ใหเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองชลบุรี  อําเภอบานบึง  และอําเภอหนองใหญ  
จังหวัดชลบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองชลบุรี 

 ๒.๒๑ ใหเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอพนัสนิคม  อําเภอบอทอง  อําเภอพานทอง  
และอําเภอเกาะจันทร  จังหวัดชลบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอพนัสนิคม 

 ๒.๒๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอบางละมุง  อําเภอสัตหีบ  อําเภอศรีราชา   
และอําเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอบางละมุง 

 ๒.๒๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท  ประกอบดวยทองที่  ทุกอําเภอ  จังหวัดชัยนาท 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองชัยนาท 

 ๒.๒๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองชัยภูมิ  อําเภอคอนสวรรค  อําเภอบานเขวา  
อําเภอหนองบัวแดง  และอําเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองชัยภูมิ 

 ๒.๒๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอภูเขียว  อําเภอแกงครอ  อําเภอบานแทน  
อําเภอคอนสาร  และอําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอภูเขียว 
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 ๒.๒๖ ใหเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอจัตุรัส  อําเภอเนินสงา  อําเภอบําเหน็จณรงค  
อําเภอเทพสถิต  อําเภอหนองบัวระเหว  และอําเภอซับใหญ  จังหวัดชัยภูมิ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอจัตุรัส 

 ๒.๒๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมือง  อําเภอปะทวิ  และอําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองชุมพร 

 ๒.๒๘ ใหเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอหลังสวน  อําเภอพะโตะ  อําเภอสวี  อําเภอละแม  
และอําเภอทุงตะโก  จังหวัดชุมพร 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอหลังสวน 

 ๒.๒๙ ใหเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองเชียงราย  อําเภอเวียงชัย  และอําเภอ 
เวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองเชียงราย 

 ๒.๓๐ ใหเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอแมลาว  อําเภอพาน  อําเภอแมสรวย   
อําเภอปาแดด  และอําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอแมลาว 

 ๒.๓๑ ใหเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอแมจัน  อําเภอแมสาย  อําเภอเชียงแสน  
อําเภอแมฟาหลวง  และอําเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอแมจัน 



  หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒.๓๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย  เขต  ๔  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเทิง  อําเภอเชียงของ  อําเภอขุนตาล   
อําเภอพญาเม็งราย  และอําเภอเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  ๔  ต้ังอยูที่  อําเภอเทิง 

 ๒.๓๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองเชียงใหม  อําเภอสันกําแพง  อําเภอ 
ดอยสะเก็ด  และอําเภอแมออน  จังหวัดเชียงใหม 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองเชียงใหม 

 ๒.๓๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอแมริม  อําเภอพราว  อําเภอแมแตง   
อําเภอสะเมิง  และอําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอแมริม 

 ๒.๓๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอฝาง  อําเภอเชียงดาว  อําเภอแมอาย   
อําเภอเวียงแหง  และอําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอฝาง 

 ๒.๓๖ ใหเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๔  ประกอบดวยทองที่  อําเภอสันปาตอง  อําเภอสารภี  อําเภอหางดง  
อําเภอแมวาง  และอําเภอดอยหลอ  จังหวัดเชียงใหม 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม  เขต  ๔  ต้ังอยูที่  อําเภอสันปาตอง 

 ๒.๓๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต  ๕  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๕  ประกอบดวยทองที่  อําเภอฮอด  อําเภออมกอย  และอําเภอดอยเตา  
จังหวัดเชียงใหม 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต  ๕  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๕  ต้ังอยูที่  อําเภอฮอด 



  หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒.๓๘ ใหเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖  ประกอบดวยทองที่  อําเภอจอมทอง  และอําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖  ต้ังอยูที่  อําเภอจอมทอง 

 ๒.๓๙ ให เขตพื้นที่การศึกษาตรัง  เขต   ๑   เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองตรัง  อําเภอนาโยง  อําเภอปะเหลียน   
อําเภอยานตาขาว  และอําเภอหาดสําราญ  จังหวัดตรัง 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองตรัง 

 ๒.๔๐ ใหเขตพื้นที่การศึกษาตรัง  เขต   ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอหวยยอด  อําเภอกันตัง  อําเภอวังวิเศษ   
อําเภอสิเกา  และอําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอหวยยอด 

 ๒.๔๑ ใหเขตพื้นที่การศึกษาตราด  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
ประกอบดวยทองที่  ทุกอําเภอจังหวัดตราด 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองตราด 

 ๒.๔๒ ให เขตพื้นที่การศึกษาตาก   เขต   ๑   เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองตาก  อําเภอบานตาก  อําเภอสามเงา   
และอําเภอวังเจา  จังหวัดตาก 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองตาก 

 ๒.๔๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษาตาก   เขต   ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอแมสอด  อําเภอแมระมาด  อําเภอทาสองยาง  
อําเภออุมผาง  และอําเภอพบพระ  จังหวัดตาก 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอแมสอด 



  หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒.๔๔ ให เขตพื้นที่การศึกษานครนายก   เปลี่ยนแปลงเปน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก  ประกอบดวยทองที่  ทุกอําเภอ  จังหวัดนครนายก 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองนครนายก 

 ๒.๔๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม   เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองนครปฐม  อําเภอกําแพงแสน   
และอําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองนครปฐม 

 ๒.๔๖ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอนครชัยศรี  อําเภอสามพราน   อําเภอ 
พุทธมณฑล  และอําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอนครชัยศรี 

 ๒.๔๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองนครพนม  อําเภอนาแก  อําเภอปลาปาก  
อําเภอเรณูนคร  อําเภอธาตุพนม  และอําเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองนครพนม 

 ๒.๔๘ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอศรีสงคราม  อําเภอบานแพง  อําเภอนาทม  
อําเภอนาหวา  อําเภอโพนสวรรค  และอําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอศรีสงคราม 

 ๒.๔๙ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองนครราชสีมา  และอําเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองนครราชสีมา 



  หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒.๕๐ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอจักราช  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   
อําเภอโชคชัย  อําเภอหวยแถลง  และอําเภอหนองบุนนาก  จังหวัดนครราชสีมา 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต   ๒   เปลี่ยนแปลงเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอจักราช 

 ๒.๕๑ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอครบุรี  อําเภอปกธงชัย  อําเภอเสิงสาง  
และอําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 

  ใหสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอครบุรี 

 ๒.๕๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๔  ประกอบดวยทองที่  อําเภอสีค้ิว  อําเภอปากชอง  และอําเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๔  ต้ังอยูที่  อําเภอสีค้ิว 

 ๒.๕๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๕  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๕  ประกอบดวยทองที่  อําเภอดานขุนทด  อําเภอขามทะเลสอ   
อําเภอโนนไทย  อําเภอขามสะแกแสง  อําเภอพระทองคํา  และอําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๕  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๕  ต้ังอยูที่  อําเภอดานขุนทด 

 ๒.๕๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๖  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๖  ประกอบดวยทองที่  อําเภอบัวใหญ  อําเภอคง  อําเภอบานเหลื่อม  
อําเภอแกงสนามนาง  อําเภอบัวลาย  และอําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๖  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๖  ต้ังอยูที่  อําเภอบัวใหญ 

 ๒.๕๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๗  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๗  ประกอบดวยทองที่  อําเภอชุมพวง  อําเภอพิมาย  อําเภอประทาย  
อําเภอโนนแดง  อําเภอลําทะเมนชัย  และอําเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา 
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  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  ๗  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๗  ต้ังอยูที่  อําเภอชุมพวง 

 ๒.๕๖ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
อาํเภอพระพรหม  อําเภอลานสกา  และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   เขต   ๑   ต้ังอยูที่   อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช 

 ๒.๕๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช   เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอทุงสง  อําเภอทุงใหญ  
อําเภอบางขัน  อําเภอนาบอน  อําเภอฉวาง  อําเภอถ้ําพรรณรา  อําเภอพิปูน  และอําเภอชางกลาง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอทุงสง 

 ๒.๕๘ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเชียรใหญ  อําเภอปากพนัง  
อําเภอรอนพิบูลย  อําเภอหัวไทร  อําเภอชะอวด  และอําเภอจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอเชียรใหญ 

 ๒.๕๙ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๔  ประกอบดวยทองที่  อําเภอทาศาลา  อําเภอสิชล  
อําเภอขนอม  อําเภอพรหมคีรี  และอําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๔  ต้ังอยูที่  อําเภอทาศาลา 

 ๒.๖๐ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองนครสวรรค  อําเภอเกาเลี้ยว   
อําเภอโกรกพระ  อําเภอพยุหะคีรี  และอําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลง
เปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองนครสวรรค 
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 ๒.๖๑ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอลาดยาว  อําเภอบรรพตพิสัย  อําเภอแมวงก  
อําเภอชุมตาบง  และอําเภอแมเปน  จังหวัดนครสวรรค 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอลาดยาว 

 ๒.๖๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอไพศาลี  อําเภอทาตะโก  อําเภอหนองบัว  
อําเภอตากฟา  และอําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอไพศาลี 

 ๒.๖๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองนนทบุรี  และอําเภอบางกรวย   
จังหวัดนนทบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองนนทบุรี 

 ๒.๖๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอบางใหญ  อําเภอบางบัวทอง  อําเภอไทรนอย  
และอําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอบางใหญ 

 ๒.๖๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองนราธิวาส  อําเภอบาเจาะ  อําเภอย่ีงอ  
อําเภอรือเสาะ  และอําเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมือง 

 ๒.๖๖ ใหเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอสุไหงโก-ลก  อําเภอสุคิริน  อําเภอแวง  
อําเภอตากใบ  และอําเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 



  หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอสุไหงโก-ลก 

 ๒.๖๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอระแงะ  อําเภอจะแนะ  และอําเภอเจาะไอรอง  
จังหวัดนราธิวาส 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอระแงะ 

 ๒.๖๘ ให เขตพื้นที่การศึกษานาน  เขต   ๑   เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานาน  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองนาน  อําเภอแมจริม  อําเภอบานหลวง  

อําเภอนานอย  อําเภอนาหมื่น  อําเภอเวียงสา  อําเภอสันติสุข  และอําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองนาน 

 ๒.๖๙ ให เขตพื้นที่การศึกษานาน   เขต  ๒   เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานาน  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอปว  อําเภอทาวังผา  อําเภอทุงชาง  อําเภอเชียงกลาง  

อําเภอสองแคว  อําเภอบอเกลือ  และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนาน 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอปว 

 ๒.๗๐ ใหเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองบุรีรัมย  อําเภอชํานิ  อําเภอลําปลายมาศ  

และอําเภอบานดาน  จังหวัดบุรีรัมย 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองบุรีรัมย 

 ๒.๗๑ ใหเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอประโคนชัย  อําเภอกระสัง  อําเภอหวยราช  

อําเภอบานกรวด  และอําเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรีรัมย  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอประโคนชัย 



  หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒.๗๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอนางรอง  อําเภอปะคํา  อําเภอละหานทราย  

อําเภอหนองกี่  อําเภอโนนสุวรรณ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอหนองหงส  และอําเภอโนนดินแดง  

จังหวัดบุรีรัมย 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอนางรอง 

 ๒.๗๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต  ๔  ประกอบดวยทองที่  อําเภอพุทไธสง  อําเภอสตึก  อําเภอคูเมือง  อําเภอนาโพธิ์  

อําเภอบานใหมไชยพจน  และอําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต  ๔  ต้ังอยูที่  อําเภอพุทไธสง 

 ๒.๗๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองปทุมธานี  อําเภอลาดหลุมแกว   

อําเภอสามโคก  และอําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมอืงปทุมธานี 

 ๒.๗๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอลําลูกกา  อําเภอธัญบุรี  และอําเภอหนองเสือ  

จังหวัดปทุมธานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอลําลูกกา 

 ๒.๗๖ ใหเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  

อําเภอทับสะแก  อําเภอบางสะพาน  และอําเภอบางสะพานนอย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 



  หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒.๗๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอปราณบุรี  อําเภอหัวหิน  
อําเภอกุยบุรี  และอําเภอสามรอยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอปราณบุรี 

 ๒.๗๘ ใหเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองปราจีนบุรี  อําเภอประจันตคาม   
อําเภอศรีมหาโพธิ์  อําเภอศรีมโหสถ  และอําเภอบานสราง  จังหวัดปราจีนบุรี   

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองปราจีนบุรี 

 ๒.๗๙ ใหเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอกบินทรบุรี  และอําเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอกบินทรบุรี 

 ๒.๘๐ ใหเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองปตตานี  อําเภอยะหร่ิง  อําเภอปะนาเระ  
และอําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองปตตานี 

 ๒.๘๑ ใหเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอโคกโพธิ์  อําเภอยะรัง  อําเภอมายอ   
และอําเภอแมลาน  จังหวัดปตตานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอโคกโพธิ์ 

 ๒.๘๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอสายบุรี  อําเภอไมแกน  อําเภอกะพอ   
และอําเภอทุงยางแดง  จังหวัดปตตานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอสายบุรี 



  หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒.๘๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  

อําเภอทาเรือ  อําเภอนครหลวง  อําเภอบางปะหัน  อําเภอบานแพรก  อําเภออุทัย  อําเภอวังนอย   

อําเภอภาชี  และอําเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

 ๒.๘๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเสนา  อําเภอบางซาย  

อําเภอบางไทร  อําเภอบางปะอิน  เภอลาดบัวหลวง  อําเภอบางบาล  และอําเภอผักไห  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอเสนา 

 ๒.๘๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองพะเยา  อําเภอดอกคําใต  อําเภอแมใจ   

และอําเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองพะเยา 

 ๒.๘๖ ใหเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอจุน  อําเภอเชียงคํา  อําเภอเชียงมวน  อําเภอปง  

และอําเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอจุน 

 ๒.๘๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษาพังงา  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พังงา  ประกอบดวยทองที่  ทุกอําเภอ  จังหวัดพังงา 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองพังงา 



  หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒.๘๘ ใหเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองพัทลุง  อําเภอควนขนุน  อําเภอ 
ศรีนครินทร  อําเภอศรีบรรพต  และอําเภอปาพะยอม  จังหวัดพัทลุง   

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองพัทลุง 

 ๒.๘๙ ใหเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอตะโหมด  อําเภอกงหรา  อําเภอศรีชัยสน  
อําเภอบางแกว  อําเภอปาบอน  และอําเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง   

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอตะโหมด 

 ๒.๙๐ ใหเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองพิจิตร  อําเภอสามงาม  อําเภอโพธิ์ประทับชาง  
อําเภอวชิรบารมี  อําเภอวังทรายพูน  และอําเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพิจิตร  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองพิจิตร 

 ๒.๙๑ ใหเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอตะพานหิน  อําเภอทับคลอ  อําเภอบางมูลนาก  
อําเภอโพทะเล  อําเภอดงเจริญ  และอําเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอตะพานหิน 

 ๒.๙๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองพิษณุโลก  และอําเภอบางระกํา  
จังหวัดพิษณุโลก 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองพิษณุโลก 

 ๒.๙๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอวังทอง  อําเภอบางกระทุม  และอําเภอ 
เนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก 



  หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอวังทอง 

 ๒.๙๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอวัดโบสถ  อําเภอพรหมพิราม  อําเภอ 

ชาติตระการ  และอําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอวัดโบสถ 

 ๒.๙๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองเพชรบุรี  อําเภอบานแหลม  อําเภอ 

เขายอย  และอําเภอหนองหญาปลอง  จังหวัดเพชรบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองเพชรบุรี 

 ๒.๙๖ ใหเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอทายาง  อําเภอชะอํา  อําเภอบานลาด   

และอําเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอทายาง 

 ๒.๙๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองเพชรบูรณ  อําเภอชนแดน  และอําเภอ

วังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองเพชรบูรณ 

 ๒.๙๘ ใหเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอหลมสัก  อําเภอหลมเกา  อําเภอน้ําหนาว  

และอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอหลมสัก 



  หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒.๙๙ ใหเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอบึงสามพัน  อําเภอวิเชียรบุรี  อําเภอหนองไผ  
และอําเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอบึงสามพัน 

 ๒.๑๐๐ ให เขตพื้นที่การศึกษาแพร   เขต   ๑   เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองแพร  อําเภอสอง  อําเภอหนองมวงไข   
และอําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร 

  ใหสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาแพร  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองแพร 

 ๒.๑๐๑ ให เขตพื้นที่การศึกษาแพร   เขต   ๒   เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอลอง  อําเภอสูงเมน  อําเภอเดนชัย  และอําเภอวังชิ้น  
จังหวัดแพร 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอลอง 

 ๒.๑๐๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต  ประกอบดวยทองที่  ทุกอําเภอ  จังหวัดภูเก็ต 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองภูเก็ต 

 ๒.๑๐๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองมหาสารคาม  อําเภอกันทรวิชัย  
อําเภอแกดํา  และอําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองมหาสารคาม 

 ๒.๑๐๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม   เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอวาปปทุม  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   
อําเภอนาดูน  อําเภอยางสีสุราช  และอําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอวาปปทุม 



  หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒.๑๐๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอโกสุมพิสัย  อําเภอเชียงยืน  อําเภอกุดรัง  
และอําเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอโกสุมพิสัย 

 ๒.๑๐๖ ใหเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  ประกอบดวยทองที่  ทุกอําเภอ  จังหวัดมุกดาหาร 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองมุกดาหาร 

 ๒.๑๐๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองแมฮองสอน  อําเภอปางมะผา   
อําเภอปาย  และอําเภอขุนยวม  จังหวัดแมฮองสอน 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองแมฮองสอน 

 ๒.๑๐๘ ใหเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอแมสะเรียง  อําเภอแมลานอย  และอําเภอ
สบเมย  จังหวัดแมฮองสอน 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอแมสะเรียง 

 ๒.๑๐๙ ใหเขตพื้นที่การศึกษายโสธร  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองยโสธร  อําเภอคําเข่ือนแกว  อําเภอ 
มหาชนะชัย  และอําเภอคอวัง  จังหวัดยโสธร 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองยโสธร 

 ๒.๑๑๐ ใหเขตพื้นที่การศึกษายโสธร  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอกุดชุม  อําเภอปาต้ิว  อําเภอเลิงนกทา   
อําเภอทรายมูล  และอําเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอกุดชุม 



  หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒.๑๑๑ ให เขตพื้นที่การศึกษายะลา   เขต   ๑   เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองยะลา  อําเภอรามัน  และอําเภอกรงปนัง  
จังหวัดยะลา 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองยะลา 

 ๒.๑๑๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษายะลา   เขต   ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอบันนังสตา  อําเภอยะหา  และอําเภอกาบัง  
จังหวัดยะลา 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอบันนังสตา 

 ๒.๑๑๓ ให เขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต   ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเบตง  และอําเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอเบตง 

 ๒.๑๑๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  อําเภอจตุรพักตรพิมาน   
อําเภอจังหาร  อําเภอศรีสมเด็จ  อําเภอธวัชบรีุ  อําเภอทุงเขาหลวง  และอําเภอเชียงขวัญ  จังหวัดรอยเอ็ด 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

 ๒.๑๑๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอสุวรรณภูมิ  อําเภออาจสามารถ  อําเภอปทุมรัตต  
อําเภอพนมไพร   อําเภอโพนทราย   อําเภอเมืองสรวง   อําเภอเกษตรวิสัย  และอําเภอหนองฮี   
จังหวัดรอยเอ็ด 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอสุวรรณภูมิ 

 ๒.๑๑๖ ใหเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอโพนทอง  อําเภอเมยวดี  อําเภอหนองพอก  
อําเภอโพธิ์ชัย  และอําเภอเสลภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด 
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  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอโพนทอง 

 ๒.๑๑๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษาระนอง  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง  ประกอบดวยทองที่  ทุกอําเภอ  จังหวัดระนอง 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองระนอง 

 ๒.๑๑๘ ใหเขตพื้นที่การศึกษาระยอง  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองระยอง  อําเภอบานฉาง  อําเภอบานคาย  
อําเภอปลวกแดง  และอําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองระยอง 

 ๒.๑๑๙ ใหเขตพื้นที่การศึกษาระยอง  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอแกลง  อําเภอวังจันทร  และอําเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอแกลง 

 ๒.๑๒๐ ใหเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองราชบุรี  อําเภอปากทอ  อําเภอวัดเพลง  
อําเภอจอมบึง  อําเภอสวนผึ้ง  และอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองราชบุรี 

 ๒.๑๒๑ ใหเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอโพธาราม  อําเภอบานโปง  อําเภอบางแพ   
และอําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอโพธาราม 

 ๒.๑๒๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี   เขต  ๑   เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองลพบุรี  อําเภอทาวุง  อําเภอบานหมี่   
และอําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี 
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  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองลพบุรี 

 ๒.๑๒๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอชัยบาดาล  อําเภอทาหลวง  อําเภอลําสนธิ  

อําเภอสระโบสถ  อําเภอโคกเจริญ  อําเภอหนองมวง  และอําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอชัยบาดาล 

 ๒.๑๒๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองลําปาง  อําเภองาว  อําเภอหางฉัตร   

และอําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองลําปาง 

 ๒.๑๒๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเกาะคา  อําเภอเถิน  อําเภอแมพริก  อําเภอสบปราบ  

อําเภอเสริมงาม  และอําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอเกาะคา 

 ๒.๑๒๖ ใหเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอแจหม  อําเภอวังเหนือ  และอําเภอเมืองปาน  

จังหวัดลําปาง 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอแจหม 

 ๒.๑๒๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน   เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองลําพูน  อําเภอแมทา  อําเภอบานธิ   

และอําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองลําพูน 



  หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒.๑๒๘ ใหเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน  เขต  ๒   เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอบานโฮง  อําเภอลี้  อําเภอทุงหัวชาง  และอําเภอ
เวียงหนองลอง  จังหวัดลําพูน 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอบานโฮง 

 ๒.๑๒๙ ให เขตพื้นที่การศึกษาเลย   เขต   ๑   เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองเลย  อําเภอนาดวง  อําเภอปากชม  อําเภอเชียงคาน  
และอําเภอทาลี่  จังหวัดเลย 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองเลย 

 ๒.๑๓๐ ให เขตพื้นที่การศึกษาเลย   เขต   ๒   เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอวังสะพุง  อําเภอผาขาว  อําเภอภูกระดึง   
อําเภอเอราวัณ  อําเภอหนองหิน  และอําเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอวังสะพุง 

 ๒.๑๓๑ ให เขตพื้นที่การศึกษาเลย   เขต   ๓   เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอดานซาย  อําเภอภูเรือ  และอําเภอนาแหว  จังหวัดเลย 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอดานซาย 

 ๒.๑๓๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  อําเภอกันทรารมย  อําเภอน้ําเกลี้ยง  
อําเภอโนนคูณ  อําเภอพยุห  อําเภอวังหิน  และอําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

 ๒.๑๓๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภออุทุมพรพิสัย  อําเภอบึงบูรพ  อําเภอหวยทับทัน  
อําเภอเมืองจันทร  อําเภอราษีไศล  อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  และอําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภออุทุมพรพิสัย 



  หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒.๑๓๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอขุขันธ  อําเภอภูสิงห  อําเภอไพรบึง   
และอําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีษะเกษ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอขุขันธ 

 ๒.๑๓๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๔  ประกอบดวยทองที่  อําเภอกันทรลักษ  อําเภอขุนหาญ  อําเภอศรีรัตนะ  
และอําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๔  ต้ังอยูที่  อําเภอกันทรลักษ 

 ๒.๑๓๖ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองสกลนคร  อําเภอกุสุมาลย  อําเภอ 
โคกศรีสุพรรณ  อาํเภอโพนนาแกว  อําเภอเตางอย  อําเภอภูพาน  และอําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองสกลนคร 

 ๒.๑๓๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอสวางแดนดิน  อําเภอสองดาว  อําเภอ 
นิคมน้ําอูน  อําเภอพรรณานิคม  อําเภอพังโคน  อําเภอวาริชภูมิ  และอําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอสวางแดนดิน 

 ๒.๑๓๘ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอวานรนิวาส  อําเภอบานมวง  อําเภอคําตากลา  
และอําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอวานรนิวาส 

 ๒.๑๓๙ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองสงขลา  อําเภอระโนด  อําเภอสทิงพระ  
อําเภอกระแสสินธุ  อําเภอนาหมอม  และอําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 



  หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองสงขลา 

 ๒.๑๔๐ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอหาดใหญ  อําเภอรัตภูมิ  อําเภอควนเนียง  

อําเภอบางกล่ํา  และอําเภอคลองหอยโขง  จังหวัดสงขลา 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอหาดใหญ 

 ๒.๑๔๑ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอนาทวี  อําเภอจะนะ  อําเภอเทพา  อําเภอสะเดา  

และอําเภอสะบายอย  จังหวัดสงขลา 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอนาทวี 

 ๒.๑๔๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสตูล  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ประกอบดวยทองที่  ทุกอําเภอ  จังหวัดสตูล   

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองสตูล 

 ๒.๑๔๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ   เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่   อําเภอเมืองสมุทรปราการ   อําเภอ 

พระประแดง  และอําเภอพระสมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต  ๑   เปลี่ยนแปลงเปน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

 ๒.๑๔๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอบางพลี  อําเภอบางบอ  และอําเภอ 

บางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต   ๒  เปลี่ยนแปลงเปน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอบางพลี 



  หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒.๑๔๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม   เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ประกอบดวยทองที่  ทุกอําเภอ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 

 ๒.๑๔๖ ให เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร   เปลี่ยนแปลงเปน เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร  ประกอบดวยทองที่  ทุกอําเภอ  จังหวัดสมุทรสาคร 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
 ๒.๑๔๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองสระแกว  อําเภอเขาฉกรรจ  อําเภอคลองหาด  
อําเภอวังน้ําเย็น  และอําเภอวังสมบูรณ  จังหวัดสระแกว 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองสระแกว 

 ๒.๑๔๘ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภออรัญประเทศ  อําเภอตาพระยา  อําเภอวัฒนานคร  
และอําเภอโคกสูง  จังหวัดสระแกว 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภออรัญประเทศ 

 ๒.๑๔๙ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองสระบุรี  อําเภอบานหมอ  อําเภอหนองโดน  
อําเภอดอนพุด  อําเภอหนองแซง  อําเภอพระพุทธบาท  อําเภอเสาไห  และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสระบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองสระบุรี 

 ๒.๑๕๐ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอแกงคอย  อําเภอวังมวง  อําเภอหนองแค  
อําเภอวิหารแดง  และอําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอแกงคอย 



  หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒.๑๕๑ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สิงหบุรี  ประกอบดวยทองที่  ทุกอําเภอ  จังหวัดสิงหบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองสิงหบุรี 

 ๒.๑๕๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองสุโขทัย  อําเภอกงไกรลาศ  อําเภอคีรีมาศ  
และอําเภอบานดานลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองสุโขทัย 

 ๒.๑๕๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอสวรรคโลก  อําเภอศรีสําโรง  อําเภอทุงเสลี่ยม  
อําเภอศรีสัชนาลัย  และอําเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอสวรรคโลก 

 ๒.๑๕๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  อําเภอบางปลามา   
และอําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 

 ๒.๑๕๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภออูทอง  อําเภอสองพี่นอง  และอําเภอดอนเจดีย  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  ๒   เปลี่ยนแปลงเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภออูทอง 

 ๒.๑๕๖ ใหเขตพื้นที่การศกึษาสุพรรณบุรี  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเดิมบางนางบวช   อําเภอสามชุก   
อําเภอดานชาง  และอําเภอหนองหญาไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี   เขต   ๓   เปลี่ยนแปลงเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอเดิมบางนางบวช 



  หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒.๑๕๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองสุราษฎรธานี  อําเภอกาญจนดิษฐ  
อําเภอดอนสัก  อําเภอเกาะพะงัน  และอําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

 ๒.๑๕๘ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี   เขต  ๒   เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอพุนพิน  อําเภอคีรีรัฐนิคม  
อําเภอไชยา  อําเภอทาฉาง  อําเภอทาชนะ  อําเภอบานตาขุน  อําเภอพนม  และอําเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎรธานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอพุนพิน 

 ๒.๑๕๙ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี   เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเวียงสระ  อําเภอบานนาสาร  
อําเภอพระแสง  อําเภอเคียนซา  อําเภอบานนาเดิม  และอําเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎรธานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอเวียงสระ 

 ๒.๑๖๐ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองสุรินทร  อําเภอลําดวน  อําเภอศรีขรภูมิ  
อําเภอสําโรงทาบ  และอําเภอเขวาสินรินทร  จังหวัดสุรินทร 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองสุรินทร 

 ๒.๑๖๑ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอรัตนบุรี  อําเภอสนม  อําเภอจอมพระ   
อําเภอชุมพลบุรี  อําเภอทาตูม  และอําเภอโนนนารายณ  จังหวัดสุรินทร 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอรัตนบุรี 

 ๒.๑๖๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอปราสาท  อําเภอกาบเชิง  อําเภอสังขะ   
อําเภอบัวเชด  อําเภอศรีณรงค  และอําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร 



  หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอปราสาท 

 ๒.๑๖๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองหนองคาย  อําเภอทาบอ  อําเภอ 

ศรีเชียงใหม  อําเภอสังคม  อําเภอโพธิ์ตาก  และอําเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองหนองคาย 

 ๒.๑๖๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอโพนพิสัย  อําเภอโซพิสัย  อําเภอปากคาด  

อําเภอเฝาไร  และอําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอโพนพิสัย 

 ๒.๑๖๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอบึงกาฬ  อําเภอศรีวิไล  อําเภอเซกา   

อําเภอพรเจริญ  อําเภอบึงโขงหลง  และอําเภอบุงคลา  จังหวัดหนองคาย 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอบึงกาฬ 

 ๒.๑๖๖ ใหเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู   เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู  เขต  ๑   ประกอบดวยทองที่   อําเภอเมืองหนองบัวลําภู   

อําเภอโนนสัง  และอําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองหนองบัวลําภู 

 ๒.๑๖๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอนากลาง  อําเภอสุวรรณคูหา  

และอําเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวลําภู 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอนากลาง 



  หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒.๑๖๘ ให เขตพื้นที่การศึกษาอ างทอง   เปลี่ ยนแปลงเปน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง  ประกอบดวยทองที่  ทุกอําเภอ  จังหวัดอางทอง 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองอางทอง 

 ๒.๑๖๙ ใหเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ  ประกอบดวยทองที่  ทุกอําเภอ  จังหวัดอํานาจเจริญ   

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

 ๒.๑๗๐ ใหเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองอุดรธานี  อําเภอเพ็ญ  อําเภอสรางคอม  
และอําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองอุดรธานี 

 ๒.๑๗๑ ใหเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอกุมภวาป  อําเภอศรีธาตุ  อําเภอหนองแสง  
อําเภอโนนสะอาด  อําเภอวังสามหมอ  และอําเภอประจักษศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอกุมภวาป 

 ๒.๑๗๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอหนองหาน  อําเภอบานดุง  อําเภอพิบูลยรักษ  
อําเภอไชยวาน  อําเภอทุงฝน  และอําเภอกูแกว  จังหวัดอุดรธานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอหนองหาน 

 ๒.๑๗๓ ใหเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๔  ประกอบดวยทองที่  อําเภอบานผือ  อําเภอน้ําโสม  อําเภอนายูง   
และอําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๔  ต้ังอยูที่  อําเภอบานผือ 
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 ๒.๑๗๔ ใหเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองอุตรดิตถ  อําเภอลับแล  อําเภอตรอน  
อําเภอพิชัย  ละอําเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

 ๒.๑๗๕ ใหเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอน้ําปาด  อําเภอทาปลา  อําเภอฟากทา   
และอําเภอบานโคก  จังหวัดอุตรดิตถ 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอน้ําปาด 

 ๒.๑๗๖ ใหเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองอุทัยธานี  อําเภอหนองขาหยาง   
อําเภอทัพทัน  และอําเภอสวางอารมณ  จังหวัดอุทัยธานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมอืงอุทัยธานี 

 ๒.๑๗๗ ใหเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอหนองฉาง  อําเภอลานสัก  อําเภอหวยคต  
และอําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอหนองฉาง 

 ๒.๑๗๘ ใหเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี   เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  อําเภอเข่ืองใน  
อําเภอมวงสามสิบ  อําเภอดอนมดแดง  และอําเภอเหลาเสือโกก  จังหวัดอุบลราชธานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๑  เปลี่ยนแปลงเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองอุบลราชธานี 

 ๒.๑๗๙ ใหเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอตระการพืชผล  อําเภอเขมราฐ  
อําเภอโพธิ์ไทร  อําเภอกุดขาวปุน  และอําเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี 



  หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๒  เปลี่ยนแปลงเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอตระการพืชผล 

 ๒.๑๘๐ ใหเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอพิบูลมังสาหาร  อําเภอศรีเมอืงใหม  
อําเภอสิรินธร  อําเภอโขงเจียม  และอําเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๓  เปลี่ยนแปลงเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอพิบูลมังสาหาร 

 ๒.๑๘๑ ใหเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๔  ประกอบดวยทองที่  อําเภอวารินชําราบ  อําเภอสําโรง  
อําเภอสวางวีระวงศ  และอําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๔  เปลี่ยนแปลงเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๔  ต้ังอยูที่  อําเภอวารินชําราบ 

 ๒.๑๘๒ ใหเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต   ๕  เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๕  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเดชอุดม  อําเภอบุณฑริก  
อําเภอน้ํายืน  อําเภอนาจะหลวย  อําเภอทุงศรีอุดม  และอําเภอน้ําขุน  จังหวัดอุบลราชธานี 

  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๕  เปลี่ยนแปลงเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๕  ต้ังอยูที่  อําเภอเดชอุดม 

๓. สถานศึกษาที่ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใดที่มิไดสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
และต้ังอยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใดตามประกาศฉบับนี้  ใหอยูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขตนั้น 

ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ชินวรณ  บณุยเกียรติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 


