
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ว่าด้วยการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินที่สถานศึกษารบับริจาคแล้วยังมิได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
ซึ่งที่ดินอยู่ห่างไกล หรือไม่ติดกับที่ต้ังสถานศึกษา หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินมิได้ 

พ.ศ. ๒๕๕๘๑ 
   

 
โดยเห็นเป็นการสมควรกําหนดระเบียบการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินที่สถานศึกษารับ

บริจาคแล้วยังมิได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งที่ดินอยู่ห่างไกล หรือไม่ติดกับที่ต้ังสถานศึกษา หรือเข้าไปใช้
ประโยชน์ในที่ดินมิได้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 
อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการ

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และคู่มือดําเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๖๗๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ จึง
วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ว่าด้วยการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินที่สถานศึกษารับบริจาคแล้วยังมิได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งที่ดินอยู่
ห่างไกล หรือไม่ติดกับที่ต้ังสถานศึกษา หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินมิได้ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ลงนามประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด

เขตพื้นที่การศึกษา และหมายความรวมถึงสถานศึกษาเฉพาะความพิการของรัฐที่เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายการศึกษาสําหรับคนพิการ 

“ที่ดิน” หมายความว่า ที่ดินที่สถานศึกษารับบริจาคแล้วยังมิได้เข้าไปใช้ประโยชน์ 
ซึ่งที่ดินอยู่ห่างไกล หรือไม่ติดกับที่ต้ังสถานศึกษา หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินมิได้ 

 
ข้อ ๔  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่การโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินที่สถานศึกษารับบริจาคแล้ว

ยังมิได้เข้าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งที่ดินอยู่ห่างไกล หรือไม่ติดกับที่ต้ังสถานศึกษา หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินมิได้ 

 
ข้อ ๕  การโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินกระทําได้ แต่โดยการขาย การแลกเปลี่ยน และการ

โอนคืนให้แก่ผู้บริจาคหรือทายาท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๙๕ ง/หน้า ๑/๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กรณีการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินกระทําโดยการขายและการแลกเปลี่ยน ให้ทําความตก
ลงกับผู้บริจาคหรือทายาท เพื่อเปลี่ยนวัตถุประสงค์จากการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นการขาย โดย
นํารายได้มาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค และการแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 

 
ข้อ ๖  ในการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษา ให้ผู้ อํานวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย คือ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียน เพื่อพิจารณา
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย พิจารณานโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาที่ดิน เพื่อจัดหารายได้ของสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนานักเรียน การพัฒนาจัดการศึกษามี
ความจําเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรในการส่งเสริมการพัฒนาดังกล่าว และรายได้ของสถานศึกษา เป็น
ปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งในการจัดหาทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การจัดหาประโยชน์
จากที่ดินเป็นรายได้สถานศึกษาถือเป็นหนทางที่จะได้มาซึ่งรายได้ของสถานศึกษา จึงมีความจําเป็น 
จะต้องดําเนินการจัดหาประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องและเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามหากคณะกรรมการ
ภาคี ๔ ฝ่าย พิจารณาแล้วจะต้องขาย แลกเปลี่ยนและการโอนคืนให้แก่ผู้บริจาคหรือทายาท ต้อง
รายงานเหตุผลและความจําเป็นให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ข้อ ๗  การขายและการแลกเปลี่ยนที่ดิน ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖ กําหนดมูลค่า

ของที่ดินโดยประเมินจากราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาซื้อขายจริงในท้องตลาดในปัจจุบัน และให้
คํานึงถึงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพและที่ต้ังของที่ดิน มูลค่าเพิ่มของที่ดินในกรณีที่จะนําไป
ผนวกเข้ากับที่ดินของ บุคคลอ่ืนที่ต้ังอยู่ติดกัน รวมทั้งความเหมาะสมและปัจจัยที่สําคัญอื่น ๆ ที่จะทํา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทางราชการ 

ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์ในการกําหนดมูลค่าของที่ดิน ตามวรรค
หนึ่งจะให้สถาบันวิชาชีพหรือบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการประเมินอสังหาริมทรัพย์ทําการศึกษาและ
ประเมินราคาที่ดินเพื่อนํามาใช้เปรียบเทียบกับมูลค่าที่กําหนดไว้ ก็ได้ 

 
ข้อ ๘  การขายและการแลกเปลี่ยนที่ดิน ให้กระทําโดยวิธีตกลงราคา แต่ราคาขาย

ต้องไม่ตํ่ากว่ามูลค่าของราคาประเมินที่กําหนดตามข้อ ๗ และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้อํานวยการ
สถานศึกษา โดยรายได้ที่ได้รับส่งเป็นรายได้สถานศึกษา และให้ใช้จ่ายเงินได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้
บริจาคเท่านั้น ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
ข้อ ๙  ที่ดินที่จะนํามาแลกเปลี่ยน อย่างน้อยต้องมีคุณลักษณะเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้ังอยู่ติดกับทางหลวงหรือทางสาธารณะที่สะดวกแก่การคมนาคม หรือต้ังอยู่ติด

กับที่ดินที่ต้ังสถานศึกษาปัจจุบัน ที่มีทางเข้าออกสู่ทางหลวงหรือทางสาธารณะอยู่แล้ว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในทางราชการได้ตามความมุ่งหมาย โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายอื่น 

(๓) มีขนาดเหมาะสม หรือเมื่อนําไปผนวกเข้ากับที่ดินที่ต้ังสถานศึกษาปัจจุบันที่
ติดกันแล้วจะมีขนาดเหมาะสมจะนํามาใช้ประโยชน์ในทางราชการได้ 

การพิจารณากําหนดมูลค่าของที่ดินที่จะนํามาแลกเปลี่ยนกับที่ดินที่สถานศึกษา รับ
บริจาคให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๗ โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๑๐  การให้ที่ดิน จะกระทําได้เฉพาะการโอนคืนให้แก่ผู้บริจาคหรือทายาท และ

จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้อํานวยการสถานศึกษาด้วย 
 
ข้อ ๑๑  การโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน คืนให้แก่ผู้บริจาคหรือทายาท จะกระทําได้เมื่อ

สถานศึกษาไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินที่สถานศึกษารับบริจาคนั้นตามวัตถุประสงค์ของผู้
บริจาค หรือมิได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคภายในระยะเวลาที่ผู้ยกให้กําหนดไว้ หรือ
ภายในห้าปีนับแต่วันที่มีการบริจาคที่ดินนั้นให้แก่สถานศึกษา 

 
ข้อ ๑๒  ในกรณีที่ปรากฏแก่ผู้บริจาคหรือทายาทว่า สถานศึกษามิได้ใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินที่สถานศึกษารับบริจาค ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคภายในระยะเวลาที่ผู้บริจาคกําหนดไว้ 
หรือภายในห้าปีนับแต่วันที่มีการบริจาคท่ีดินนั้นให้แก่สถานศึกษา ผู้บริจาคหรือทายาทอาจขอที่ดินที่
สถานศึกษารับบริจาคน้ันคืนได้ โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อสถานศึกษาที่เป็นผู้ดูแลรักษาหรือใช้
ประโยชน์ในที่ดิน ที่สถานศึกษารับบริจาค 

 
ข้อ ๑๓  ในกรณีที่สถานศึกษาประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน ตามวัตถุประสงค์ของ

ผู้บริจาคแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันกําหนดเวลา หรือประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ต่างไปจากวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ให้สถานศึกษาที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น ทําความตก
ลงกับผู้บริจาคหรือทายาทเพื่อขอขยายระยะเวลาหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ แล้วแต่กรณี ก่อน
ครบกําหนดเวลาตามที่ผู้บริจาคกําหนดไว้ หากผู้บริจาคหรือทายาทมิให้ความยินยอมจนล่วงพ้น
กําหนดเวลาตามที่ผู้บริจาคกําหนดไว้ก็ให้ดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินคืนให้แก่ผู้บริจาคหรือทายาท
ต่อไป 

 
ข้อ ๑๔  การโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินตามข้อ ๗ และข้อ ๑๐ ให้ดําเนินการ ณ สํานักงาน 

ที่ดินจังหวัด 
 
ข้อ ๑๕  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รักษาการตาม

ระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กมล  รอดคล้าย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
ปุณิกา/ผู้ตรวจ 

๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


