
  
 

 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง  ก าหนดชื่อย่อ  รหัสพยัญชนะ และเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง   

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต   

 
                 ตามที่ ส านัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ได้ด าเนินการน าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                           
เรื่อง  การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ  ณ  วันที่  28  มกราคม  
พ.ศ.  2564  เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138  ตอนพิเศษ  38  ง  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564                          
เพ่ือบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์
สูงสุด จึงได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จ านวน  62  เขต นั้น   
       ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน  และใช้เป็นการอ้างอิงเอกสาร
ตามภาคผนวก  ๑  การก าหนดเลขที่หนังสือออก  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ.  ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
จึงออกประกาศดังต่อไปนี้   
       ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง ก าหนด 
ชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต                         
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  ก าหนดชื่อย่อ                       
รหัสพยัญชนะ และเลขประจ าส่วนราชการเจ้าของเรื่องของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ  ณ วัน เดือน  ปี  พ.ศ.  ที่ออกประกาศเป็นต้นไป    
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
 
 

 
 
                (นายอัมพร  พินะสา) 
            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 



บัญชีรายละเอียด ชื่อย่อ  รหัสพยัญชนะ  และเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  ก าหนดรหัสพยัญชนะและ                             
เลขประจ าส่วนราชการเจ้าของเรื่องของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 62 เขต 

 

ที ่

 

ชื่อหน่วยงาน 

 

ชื่อย่อ 

 

รหัส
พยัญชนะ 

เลขประจ า    
ส่วนราชการ 

1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สพม.กท 1 ศธ 04290 

2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  สพม.กท 2 ศธ 04291 

3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี สพม.กจ ศธ 04292 

4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ สพม.กส ศธ 04293 

5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร สพม.กพ ศธ 04294 

6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น สพม.ขก ศธ 04295 

7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด สพม.จบตร ศธ 04296 

8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา สพม.ฉช ศธ 04297 

9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง สพม.ชบรย ศธ 04298 

10 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สพม.ชย ศธ 04299 

11 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สพม.ชร ศธ 04300 

12 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ สพม.ชม ศธ 04301 

13 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ สพม.ตงกบ ศธ 04302 

14 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก สพม.ตก ศธ 04303 

15 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม สพม.นฐ ศธ 04304 

16 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สพม.นพ ศธ 04305 

17 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา สพม.นม ศธ 04306 

18 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สพม.นศ ศธ 04307 

19 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สพม.นว ศธ 04308 

20 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สพม.นบ ศธ ๐๔309 

21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส สพม.นธ ศธ ๐๔310 

22 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน สพม.นน ศธ 04311 

23 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ สพม.บก ศธ 04312 

24 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สพม.บร ศธ 04313 

25 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี สพม.ปท ศธ 04314 
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ชื่อหน่วยงาน 

 

ชื่อย่อ 

 

รหัส
พยัญชนะ 

เลขประจ า    
ส่วนราชการ 

26 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ สพม.ปข ศธ 04315 

27 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก สพม.ปจนย ศธ 04316 

28 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี สพม.ปน ศธ 04317 

29 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สพม.อย ศธ 04318 

30 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สพม.พย ศธ 04319 

31 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง สพม.พงภกรน ศธ 04320 

32 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง สพม.พท ศธ 04321 

33 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร สพม.พจ ศธ 04322 

34 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สพม.พลอต ศธ 04323 

35 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี สพม.พบ ศธ 04324 

36 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สพม.พช ศธ 04325 

37 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ สพม.พร ศธ 04326 

38 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สพม.มค ศธ 04327 

39 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร สพม.มห ศธ 04328 

40 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน สพม.มส ศธ 04329 

41 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา สพม.ยล ศธ 04330 

42 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สพม.รอ ศธ 04331 

43 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี สพม.รบ ศธ 04332 

44 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี สพม.ลบ ศธ 04333 

45 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน สพม.ลปลพ ศธ 04334 

46 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวล าภู สพม.ลยนภ ศธ 04335 

47 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร สพม.ศกยส ศธ 04336 

48 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สพม.สน ศธ 04337 

49 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สพม.สขสต ศธ 04338 

50 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สพม.สป ศธ 04339 

51 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สพม.สคสส ศธ 04340 

52 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว สพม.สก ศธ 04341 



- 3 - 
 

 

ที ่

 

ชือ่หน่วยงาน 

 

ชื่อย่อ 

 

รหัส
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53 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี สพม.สบ ศธ 04342 

54 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สพม.สหอท ศธ 04343 

55 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สพม.สท ศธ 04344 

56 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สพม.สพ ศธ 04345 

57 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สพม.สฎชพ ศธ 04346 

58 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สพม.สร ศธ 04347 

59 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย สพม.นค ศธ 04348 

60 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี สพม.อด ศธ 04349 

61 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท สพม.อนชน ศธ 04350 

62 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ สพม.อบอจ ศธ 04351 
 

หมายเหตุ  ใช้รหัสพยัญชนะประจ าจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่ก าหนดไว้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย                        
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ภาคผนวก 1 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


