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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตามที่ได้มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
เพื่ อ บริ ห ารและจั ด การการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
และเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกอบกับมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนา
ของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม
พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และที่ตั้งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 62 เขต ดังต่อไปนี้
1. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 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
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตั้งอยู่ที่เขตราชเทวี
2. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 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
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งอยู่ที่เขตห้วยขวาง
3. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองกาญจนบุรี
4. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์
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ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
5. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาแพงเพชร ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดกาแพงเพชร
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาแพงเพชร ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองกาแพงเพชร
6. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดขอนแก่น
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองขอนแก่น
7. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาจั น ทบุ รี ตราด ประกอบด้ ว ยท้ อ งที่ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
และจังหวัดตราด
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองจันทบุรี
8. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
9. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาชลบุ รี ระยอง ประกอบด้ ว ยท้ อ งที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี
และจังหวัดระยอง
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองชลบุรี
10. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดชัยภูมิ
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองชัยภูมิ
11. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเชียงราย
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองเชียงราย
12. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองเชียงใหม่
13. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองตรัง
14. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดตาก
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองตาก
15. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครปฐม
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ตั้งอยู่ที่อาเภอนครชัยศรี
16. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครพนม
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองนครพนม
17. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครราชสีมา
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองนครราชสีมา
18. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
19. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครสวรรค์
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ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองนครสวรรค์
20. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนนทบุรี
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองนนทบุรี
21. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนราธิวาส
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองนราธิวาส
22. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดน่าน
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ตั้งอยู่ที่อาเภอภูเพียง
23. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดบึงกาฬ
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองบึงกาฬ
24. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองบุรีรัมย์
25. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดปทุมธานี
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองปทุมธานี
26. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
27. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดนครนายก
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองปราจีนบุรี
28. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดปัตตานี
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองปัตตานี
29. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่อาเภอพระนครศรีอยุธยา
30. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพะเยา
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองพะเยา
31. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต
และจังหวัดระนอง
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองพังงา
32. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพัทลุง
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ตั้งอยู่ที่อาเภอควนขนุน
33. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพิจิตร
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองพิจิตร

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

34. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองพิษณุโลก
35. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเพชรบุรี
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองเพชรบุรี
36. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
37. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดแพร่
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองแพร่
38. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดมหาสารคาม
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองมหาสารคาม
39. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดมุกดาหาร
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองมุกดาหาร
40. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
41. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดยะลา
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองยะลา
42. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
43. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดราชบุรี
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองราชบุรี
44. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดลพบุรี
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองลพบุรี
45. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพู น ประกอบด้ ว ยท้ อ งที่ จั ง หวั ด ล าปาง
และจังหวัดลาพูน
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองลาปาง
46. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเลย หนองบั ว ล าภู ประกอบด้ ว ยท้ อ งที่ จั ง หวั ด เลย
และจังหวัดหนองบัวลาภู
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลาภู ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองเลย

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

47. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ
และจังหวัดยโสธร
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองศรีสะเกษ
48. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสกลนคร
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองสกลนคร
49. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาสงขลา สตู ล ประกอบด้ ว ยท้ อ งที่ จั ง หวั ด สงขลา
และจังหวัดสตูล
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองสงขลา
50. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองสมุทรปราการ
51. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาสมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม ประกอบด้ ว ยท้ อ งที่
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม
ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาสมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม ตั้ ง อยู่ ที่
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
52. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสระแก้ว
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองสระแก้ว
53. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสระบุรี
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองสระบุรี
54. เขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ประกอบด้วยท้องที่จังหวัด สิงห์ บุรี
และจังหวัดอ่างทอง
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองสิงห์บุรี
55. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุโขทัย
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองสุโขทัย
56. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
57. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจังหวัดชุมพร
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
58. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุรินทร์
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองสุรินทร์
59. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดหนองคาย
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองหนองคาย

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๘ ง
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60. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดอุดรธานี
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองอุดรธานี
61. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดอุทัยธานี
และจังหวัดชัยนาท
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองอุทัยธานี
62. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี อ านาจเจริ ญ ประกอบด้ ว ยท้ อ งที่
จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอานาจเจริญ
ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี อ านาจเจริ ญ ตั้ ง อยู่ ที่
อาเภอเมืองอุบลราชธานี
สถานศึกษาที่จัด การศึกษาขั้น พื้นฐานที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่
17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาใดตามประกาศฉบับนี้ ให้ไปสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. ๒๕64
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

