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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา และกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนดเขตพื้น ที่
การศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ใหมีความสอดคลองกับแนวทางการบริหารและ
จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมคุณภาพการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนใหไดตามมาตรฐานการศึกษา
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘ และ
มาตรา ๓๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของสภาการศึกษา เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ จึงปรับปรุงการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาที่กําหนดไวเดิม และกําหนดเขต
พื้นที่การศึกษาเพิ่ม เติมในจังหวัด กาญจนบุรี เชียงใหม ปราจีนบุรี มหาสารคาม เลย พัทลุง และ
อุทัยธานี จังหวัดละ ๑ เขต ดังตอไปนี้
๑. เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ประกอบดวยทองที่ อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอทามวง
อําเภอดานมะขามเตี้ย และอําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ตั้งอยูที่ อําเภอเมืองกาญจนบุรี
๒. เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ประกอบดวยทองที่ อําเภอพนมทวน อําเภอทามะกา
และอําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ตั้งอยูที่ อําเภอพนมทวน
๓. เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ ประกอบดวยทองที่ อําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค
และอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ ตั้งอยูที่ อําเภอทองผาภูมิ
๔. เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ประกอบดวยทองที่ อําเภอบอพลอย อําเภอเลาขวัญ
และอําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ตั้งอยูที่ อําเภอบอพลอย
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๕. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑ ประกอบดวยทองที่ อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอดอยสะเก็ด
อําเภอสันกําแพง และอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑ ตั้งอยูที่ อําเภอเมืองเชียงใหม
๖. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒ ประกอบดวยทองที่ อําเภอแมริม อําเภอพราว อําเภอแม
แตง อําเภอสะเมิง และอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒ ตั้งอยูที่ อําเภอแมริม
๗. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓ ประกอบดวยทองที่ อําเภอฝาง อําเภอเชียงดาว
อําเภอแมอาย อําเภอเวียงแหง และอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓ ตั้งอยูที่ อําเภอฝาง
๘. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔ ประกอบดวยทองที่ อําเภอสันปาตอง อําเภอสารภี
อําเภอหางดง อําเภอแมวาง และอําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔ ตั้งอยูที่ อําเภอสันปาตอง
๙. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕ ประกอบดวยทองที่ อําเภอฮอด อําเภออมกอย และ
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕ ตั้งอยูที่ อําเภอฮอด
๑๐. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ประกอบดวยทองที่ อําเภอจอมทอง และอําเภอแมแจม
จังหวัดเชียงใหม
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ตั้งอยูที่ อําเภอจอมทอง
๑๑. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาปราจี น บุ รี เขต ๑ ประกอบด ว ยท อ งที่ อํ า เภอเมื อ งปราจี น บุ รี
อําเภอประจันตคาม อําเภอศรีมหาโพธิ์ อําเภอศรีมโหสถ และอําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ตั้งอยูที่ อําเภอเมืองปราจีนบุรี
๑๒. เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ประกอบดวยทองที่ อําเภอกบินทรบุรี และอําเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ตั้งอยูที่ อําเภอกบินทรบุรี
๑๓. เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑ ประกอบดวยทองที่ อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอควนขนุน
อําเภอศรีนครินทร อําเภอศรีบรรพต และอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑ ตั้งอยูที่ อําเภอเมืองพัทลุง
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๑๔. เขตพื้น ที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒ ประกอบดวยทองที่ อําเภอตะโหมด อําเภอกงหรา
อําเภอเขาชัยสน อําเภอบางแกว อําเภอปาบอน และอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒ ตั้งอยูที่ อําเภอตะโหมด
๑๕. เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๑ ประกอบดวยทองที่ อําเภอเมืองมหาสารคาม
อําเภอกันทรวิชัย อําเภอแกดํา และอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๑ ตั้งอยูที่ อําเภอเมืองมหาสารคาม
๑๖. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามหาสารคาม เขต ๒ ประกอบด ว ยท อ งที่ อํ า เภอวาป ป ทุ ม
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย อําเภอนาดูน อําเภอยางสีสุราช และอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ตั้งอยูที่ อําเภอวาปปทุม
๑๗. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามหาสารคาม เขต ๓ ประกอบด ว ยท อ งที่ อํ า เภอโกสุ ม พิ สั ย
อําเภอเชียงยืน อําเภอกุดรัง และอําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ตั้งอยูที่ อําเภอโกสุมพิสัย
๑๘. เขตพื้ น ที่ การศึก ษาเลย เขต ๑ ประกอบดว ยท องที่ อํา เภอเมื องเลย อํ า เภอนาด ว ง
อําเภอปากชม อําเภอเชียงคาน และอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ ตั้งอยูที่ อําเภอเมืองเลย
๑๙. เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒ ประกอบดวยทองที่ อําเภอวังสะพุง อําเภอผาขาว อําเภอภูกระดึง
อําเภอเอราวัณ อําเภอหนองหิน และอําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒ ตั้งอยูที่ อําเภอวังสะพุง
๒๐. เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓ ประกอบดวยทองที่ อําเภอดานซาย อําเภอภูเรือ และ
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓ ตั้งอยูที่ อําเภอดานซาย
๒๑. เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประกอบดวยทองที่ อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอหนองขาหยาง
อําเภอทัพทัน และอําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ตั้งอยูที่ อําเภอเมืองอุทัยธานี
๒๒. เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ ประกอบดวยทองที่ อําเภอหนองฉาง อําเภอลานสัก
อําเภอหวยคต และอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ ตั้งอยูที่ อําเภอหนองฉาง
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ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

