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พระราชกฤษฎีกา
ตั้งอําเภอฆองชัย อําเภอดอนจาน อําเภอนาคู อําเภอสามชัย อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอบึงสามัคคี
อําเภอโคกโพธิ์ไชย อําเภอซําสูง อําเภอโนนศิลา อําเภอบานแฮด อําเภอเวียงเกา อําเภอหนองนาคํา
อําเภอเขาคิชฌกูฏ อําเภอคลองเขื่อน อําเภอเกาะจันทร อําเภอเนินขาม อําเภอหนองมะโมง อําเภอซับใหญ
อําเภอดอยหลวง อําเภอเวียงเชียงรุง อําเภอดอยหลอ อําเภอแมออน อําเภอหาดสําราญ อําเภอเกาะกูด
อําเภอเกาะชาง อําเภอวังเจา อําเภอวังยาง อําเภอเทพารักษ อําเภอบัวลาย อําเภอพระทองคํา อําเภอเมืองยาง
อําเภอลําทะเมนชัย อําเภอสีดา อําเภอชางกลาง อําเภอนบพิตํา อําเภอชุมตาบง อําเภอแมเปน อําเภอภูเพียง
อําเภอแคนดง อําเภอบานดาน อําเภอสามรอยยอด อําเภอภูกามยาว อําเภอภูซาง อําเภอศรีนครินทร
อําเภอดงเจริญ อําเภอบึงนาราง อําเภอสากเหล็ก อําเภอกุดรัง อําเภอชื่นชม อําเภอเชียงขวัญ
อําเภอทุงเขาหลวง อําเภอหนองฮี อําเภอสุขสําราญ อําเภอเขาชะเมา อําเภอนิคมพัฒนา อําเภอบานคา
อําเภอเวียงหนองลอง อําเภอหนองหิน อําเภอเอราวัณ อําเภอโพธิศ์ รีสุวรรณ อําเภอศิลาลาด อําเภอมะนัง
อําเภอบางเสาธง อําเภอโคกสูง อําเภอวังสมบูรณ อําเภอวิภาวดี อําเภอเขวาสินรินทร อําเภอโนนนารายณ
อําเภอพนมดงรัก อําเภอศรีณรงค อําเภอเฝาไร อําเภอโพธิ์ตาก อําเภอรัตนวาป อําเภอสระใคร อําเภอกูแกว
อําเภอประจักษศิลปาคม อําเภอนาตาล อําเภอนาเยีย อําเภอน้ําขุน อําเภอสวางวีระวงศ และอําเภอเหลาเสือโกก
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
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โดยที่เปนการสมควรตั้งอําเภอเพิ่มขึ้นในทองที่บางจังหวัด เพื่อประโยชนแกการปกครองและ
ความสะดวกของประชาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๖๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาตั้งอําเภอฆองชัย อําเภอดอนจาน
อําเภอนาคู อําเภอสามชัย อําเภอโกสัม พีน คร อําเภอบึงสามัคคี อําเภอโคกโพธิ์ไชย อําเภอซําสูง
อําเภอโนนศิลา อําเภอบานแฮด อําเภอเวียงเกา อําเภอหนองนาคํา อําเภอเขาคิชฌกูฏ อําเภอคลองเขื่อน
อําเภอเกาะจันทร อําเภอเนินขาม อําเภอหนองมะโมง อําเภอซับใหญ อําเภอดอยหลวง อําเภอเวียงเชียงรุง
อําเภอดอยหลอ อําเภอแมออน อําเภอหาดสําราญ อําเภอเกาะกูด อําเภอเกาะชาง อําเภอวังเจา อําเภอวังยาง
อําเภอเทพารักษ อําเภอบัวลาย อําเภอพระทองคํา อําเภอเมืองยาง อําเภอลําทะเมนชัย อําเภอสีดา
อําเภอชางกลาง อําเภอนบพิตํา อําเภอชุมตาบง อําเภอแมเปน อําเภอภูเพียง อําเภอแคนดง อําเภอบานดาน
อําเภอสามรอยยอด อําเภอภูกามยาว อําเภอภูซาง อําเภอศรีนครินทร อําเภอดงเจริญ อําเภอบึงนาราง
อําเภอสากเหล็ก อําเภอกุดรัง อําเภอชื่นชม อําเภอเชียงขวัญ อําเภอทุงเขาหลวง อําเภอหนองฮี อําเภอ
สุขสําราญ อําเภอเขาชะเมา อําเภอนิคมพัฒนา อําเภอบานคา อําเภอเวียงหนองลอง อําเภอหนองหิน
อําเภอเอราวัณ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อําเภอศิลาลาด อําเภอมะนัง อําเภอบางเสาธง อําเภอโคกสูง
อําเภอวังสมบูรณ อําเภอวิภาวดี อําเภอเขวาสินรินทร อําเภอโนนนารายณ อําเภอพนมดงรัก อําเภอศรีณรงค
อําเภอเฝาไร อําเภอโพธิ์ตาก อําเภอรัตนวาป อําเภอสระใคร อําเภอกูแกว อําเภอประจักษศิลปาคม
อําเภอนาตาล อําเภอนาเยีย อําเภอน้ําขุน อําเภอสวางวีระวงศ และอําเภอเหลาเสือโกก พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสิบหาวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหตั้งกิ่งอําเภอดังตอไปนี้เปนอําเภอ
(๑) กิ่งอําเภอฆองชัย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เปนอําเภอฆองชัย
(๒) กิ่งอําเภอดอนจาน อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ เปนอําเภอดอนจาน
(๓) กิ่งอําเภอนาคู อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ เปนอําเภอนาคู
(๔) กิ่งอําเภอสามชัย อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ เปนอําเภอสามชัย
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(๒๗)
(๒๘)

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

กิ่งอําเภอโกสัมพีนคร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เปนอําเภอโกสัมพีนคร
กิ่งอําเภอบึงสามัคคี อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร เปนอําเภอบึงสามัคคี
กิ่งอําเภอโคกโพธิ์ไชย อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน เปนอําเภอโคกโพธิ์ไชย
กิ่งอําเภอซําสูง อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน เปนอําเภอซําสูง
กิ่งอําเภอโนนศิลา อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน เปนอําเภอโนนศิลา
กิ่งอําเภอบานแฮด อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน เปนอําเภอบานแฮด
กิ่งอําเภอเวียงเกา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน เปนอําเภอเวียงเกา
กิ่งอําเภอหนองนาคํา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน เปนอําเภอหนองนาคํา
กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เปนอําเภอเขาคิชฌกูฏ
กิ่งอําเภอคลองเขื่อน อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนอําเภอคลองเขื่อน
กิ่งอําเภอเกาะจันทร อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เปนอําเภอเกาะจันทร
กิ่งอําเภอเนินขาม อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เปนอําเภอเนินขาม
กิ่งอําเภอหนองมะโมง อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท เปนอําเภอหนองมะโมง
กิ่งอําเภอซับใหญ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เปนอําเภอซับใหญ
กิ่งอําเภอดอยหลวง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เปนอําเภอดอยหลวง
กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เปนอําเภอเวียงเชียงรุง
กิ่งอําเภอดอยหลอ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เปนอําเภอดอยหลอ
กิ่งอําเภอแมออน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เปนอําเภอแมออน
กิ่งอําเภอหาดสําราญ อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เปนอําเภอหาดสําราญ
กิ่งอําเภอเกาะกูด อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เปนอําเภอเกาะกูด
กิ่งอําเภอเกาะชาง อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เปนอําเภอเกาะชาง
กิ่งอําเภอวังเจา อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปนอําเภอวังเจา
กิ่งอําเภอวังยาง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม เปนอําเภอวังยาง
กิ่งอําเภอเทพารักษ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เปนอําเภอเทพารักษ
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กิ่งอําเภอบัวลาย อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา เปนอําเภอบัวลาย
กิ่งอําเภอพระทองคํา อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เปนอําเภอพระทองคํา
กิ่งอําเภอเมืองยาง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เปนอําเภอเมืองยาง
กิ่งอําเภอลําทะเมนชัย อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เปนอําเภอลําทะเมนชัย
กิ่งอําเภอสีดา อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา เปนอําเภอสีดา
กิ่งอําเภอชางกลาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนอําเภอชางกลาง
กิ่งอําเภอนบพิตํา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนอําเภอนบพิตํา
กิ่งอําเภอชุมตาบง อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค เปนอําเภอชุมตาบง
กิ่งอําเภอแมเปน อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค เปนอําเภอแมเปน
กิ่งอําเภอภูเพียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เปนอําเภอภูเพียง
กิ่งอําเภอแคนดง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย เปนอําเภอแคนดง
กิ่งอําเภอบานดาน อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย เปนอําเภอบานดาน
กิ่งอําเภอสามรอยยอด อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนอําเภอสามรอยยอด
กิ่งอําเภอภูกามยาว อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เปนอําเภอภูกามยาว
กิ่งอําเภอภูซาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เปนอําเภอภูซาง
กิ่งอําเภอศรีนครินทร อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เปนอําเภอศรีนครินทร
กิ่งอําเภอดงเจริญ อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เปนอําเภอดงเจริญ
กิ่งอําเภอบึงนาราง อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เปนอําเภอบึงนาราง
กิ่งอําเภอสากเหล็ก อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เปนอําเภอสากเหล็ก
กิ่งอําเภอกุดรัง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เปนอําเภอกุดรัง
กิ่งอําเภอชื่นชม อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เปนอําเภอชื่นชม
กิ่งอําเภอเชียงขวัญ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด เปนอําเภอเชียงขวัญ
กิ่งอําเภอทุงเขาหลวง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด เปนอําเภอทุงเขาหลวง
กิ่งอําเภอหนองฮี อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด เปนอําเภอหนองฮี
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(๕๓) กิ่งอําเภอสุขสําราญ อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง เปนอําเภอสุขสําราญ
(๕๔) กิ่งอําเภอเขาชะเมา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนอําเภอเขาชะเมา
(๕๕) กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง เปนอําเภอนิคมพัฒนา
(๕๖) กิ่งอําเภอบานคา อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปนอําเภอบานคา
(๕๗) กิ่งอําเภอเวียงหนองลอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน เปนอําเภอเวียงหนองลอง
(๕๘) กิ่งอําเภอหนองหิน อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เปนอําเภอหนองหิน
(๕๙) กิ่งอําเภอเอราวัณ อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เปนอําเภอเอราวัณ
(๖๐) กิ่งอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เปนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
(๖๑) กิ่งอําเภอศิลาลาด อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เปนอําเภอศิลาลาด
(๖๒) กิ่งอําเภอมะนัง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เปนอําเภอมะนัง
(๖๓) กิ่งอําเภอบางเสาธง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปนอําเภอบางเสาธง
(๖๔) กิ่งอําเภอโคกสูง อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว เปนอําเภอโคกสูง
(๖๕) กิ่งอําเภอวังสมบูรณ อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว เปนอําเภอวังสมบูรณ
(๖๖) กิ่งอําเภอวิภาวดี อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี เปนอําเภอวิภาวดี
(๖๗) กิ่งอําเภอเขวาสินรินทร อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร เปนอําเภอเขวาสินรินทร
(๖๘) กิ่งอําเภอโนนนารายณ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร เปนอําเภอโนนนารายณ
(๖๙) กิ่งอําเภอพนมดงรัก อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร เปนอําเภอพนมดงรัก
(๗๐) กิ่งอําเภอศรีณรงค อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร เปนอําเภอศรีณรงค
(๗๑) กิ่งอําเภอเฝาไร อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เปนอําเภอเฝาไร
(๗๒) กิ่งอําเภอโพธิ์ตาก อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย เปนอําเภอโพธิ์ตาก
(๗๓) กิ่งอําเภอรัตนวาป อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เปนอําเภอรัตนวาป
(๗๔) กิ่งอําเภอสระใคร อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เปนอําเภอสระใคร
(๗๕) กิ่งอําเภอกูแกว อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เปนอําเภอกูแกว
(๗๖) กิ่งอําเภอประจักษศิลปาคม อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี เปนอําเภอประจักษศิลปาคม
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(๗๗) กิ่งอําเภอนาตาล อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เปนอําเภอนาตาล
(๗๘) กิ่งอําเภอนาเยีย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เปนอําเภอนาเยีย
(๗๙) กิ่งอําเภอน้ําขุน อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี เปนอําเภอน้ําขุน
(๘๐) กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปนอําเภอสวางวีระวงศ
(๘๑) กิ่งอําเภอเหลาเสือโกก อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เปนอําเภอเหลาเสือโกก
มาตรา ๔ ใหอําเภอที่ตั้งขึ้นตามมาตรา ๓ มีเขตตามเขตกิ่งอําเภอเดิมแยกออกจากเขตอําเภอ
ที่กิ่งอําเภอนั้นเคยอยูในเขตการปกครอง
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่กิ่งอําเภอฆองชัย อําเภอกมลาไสย
จังหวัด กาฬสินธุ กิ่งอําเภอดอนจาน อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ กิ่งอําเภอนาคู อําเภอเขาวง
จังหวัด กาฬสิน ธุ กิ่งอําเภอสามชัย อําเภอคํามว ง จังหวัดกาฬสินธุ กิ่งอําเภอโกสัมพีนคร อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร กิ่งอําเภอบึงสามัคคี อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร กิ่งอําเภอโคกโพธิ์ไชย
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กิ่งอําเภอซําสูง อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน กิ่งอํา เภอโนนศิลา
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน กิ่งอําเภอบานแฮด อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน กิ่งอําเภอเวียงเกา อําเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแกน กิ่งอําเภอหนองนาคํา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ อําเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี กิ่งอําเภอคลองเขื่อน อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา กิ่งอําเภอเกาะจันทร อําเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี กิ่งอําเภอเนินขาม อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท กิ่งอําเภอหนองมะโมง อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท
กิ่งอําเภอซับใหญ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กิ่งอําเภอดอยหลวง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย กิ่งอําเภอ
เวียงเชียงรุง อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย กิ่งอําเภอดอยหลอ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม กิ่งอําเภอแมออน
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม กิ่งอําเภอหาดสําราญ อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กิ่งอําเภอเกาะกูด
อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กิ่งอําเภอเกาะชาง อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กิ่งอําเภอวังเจา อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก กิ่งอําเภอวังยาง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม กิ่งอําเภอเทพารักษ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
กิ่งอําเภอบัวลาย อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา กิ่งอําเภอพระทองคํา อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
กิ่งอําเภอเมืองยาง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา กิ่งอําเภอลําทะเมนชัย อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
กิ่งอําเภอสีดา อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา กิ่งอําเภอชางกลาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิ่งอําเภอนบพิตํา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กิ่งอําเภอชุมตาบง อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค
กิ่งอําเภอแมเปน อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค กิ่งอําเภอภูเพียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน กิ่งอําเภอแคนดง
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย กิ่งอําเภอบานดาน อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย กิ่งอําเภอสามรอยยอด
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ กิ่งอําเภอภูกามยาว อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กิ่งอําเภอภูซาง
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา กิ่งอําเภอศรีนครินทร อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กิ่งอําเภอดงเจริญ อําเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร กิ่งอําเภอบึงนาราง อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร กิ่งอําเภอสากเหล็ก อําเภอเมืองพิจติ ร
จังหวัดพิจิตร กิ่งอําเภอกุดรัง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กิ่งอําเภอชื่นชม อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
กิ่งอําเภอเชียงขวัญ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด กิ่งอําเภอทุงเขาหลวง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด กิ่งอําเภอ
หนองฮี อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด กิ่งอําเภอสุขสําราญ อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง กิ่งอําเภอเขาชะเมา
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อําเภอแกลง จังหวัดระยอง กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง กิ่งอําเภอบานคา อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัด ราชบุรี กิ่งอําเภอเวีย งหนองลอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน กิ่งอําเภอหนองหิน อําเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย กิ่งอําเภอเอราวัณ อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กิ่งอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อําเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ กิ่งอําเภอศิลาลาด อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ กิ่งอําเภอมะนัง อําเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล กิ่งอําเภอบางเสาธง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กิ่งอําเภอโคกสูง อําเภอตาพระยา
จังหวัดสระแกว กิ่งอําเภอวังสมบูรณ อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว กิ่งอําเภอวิภาวดี อําเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎรธานี กิ่งอําเภอเขวาสินรินทร อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร กิ่งอําเภอโนนนารายณ
อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร กิ่งอําเภอพนมดงรัก อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร กิ่งอําเภอศรีณรงค อําเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร กิ่งอําเภอเฝาไร อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย กิ่งอําเภอโพธิ์ตาก อําเภอศรีเชียงใหม
จังหวัดหนองคาย กิ่งอําเภอรัตนวาป อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย กิ่งอําเภอสระใคร อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย กิ่งอําเภอกูแกว อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี กิ่งอําเภอประจักษศิลปาคม อําเภอกุมภวาป
จังหวัด อุด รธานี กิ่งอํา เภอนาตาล อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กิ่งอํา เภอนาเยีย อําเภอเดชอุด ม
จังหวัดอุบลราชธานี กิ่งอําเภอน้ําขุน อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี และกิ่งอําเภอเหลาเสือโกก อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีทองที่กวางขวาง
มีชุ ม ชนและชุ มนุ ม การค า หนาแน น หรื อ มี สภาพเจริ ญ ขึ้ น กว า เดิ ม มากสมควรยกฐานะขึ้ น เป น อํ า เภอ
เพื่อประโยชนแกการปกครอง การใหบริการของรัฐ และความสะดวกของประชาชน รวมทั้งสงเสริมทองที่
ใหเจริญยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

