
หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๐ 
  

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  ปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา  และกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม   

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่
การศึกษา  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  ใหมีความสอดคลองกับแนวทางการบริหารและ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเปนไปดวยความรวดเร็ว  
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๓๗  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๓๓  
วรรคสอง   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   พ .ศ .   ๒๕๔๖  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคําแนะนําของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุม  คร้ังที่   
๕/๒๕๔๙  วันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๙  จึงปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาที่กําหนดไวเดิม  
และกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมในจังหวัดยะลา  ปตตานี  และนราธิวาส  จังหวัดละ  ๑  เขต  
ดังตอไปนี้   

๑. เขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองยะลา  อําเภอรามัน   
และอําเภอกรงปนัง  จังหวัดยะลา 

 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองยะลา 
๒. เขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอบันนังสตา  อําเภอยะหา  

และอําเภอกาบัง  จังหวัดยะลา 
 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอบนันังสตา   
๓. เขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเบตง  และอําเภอธารโต  

จังหวัดยะลา 
 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอเบตง   
๔. เขตพื้นที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองปตตานี  อําเภอยะหร่ิง  

อําเภอปะนาเระ  และอําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี 
 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองปตตานี 
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๕. เขตพื้นที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอโคกโพธิ์  อําเภอยะรัง  
อําเภอมายอ  และอําเภอแมลาน  จังหวัดปตตานี 

 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอโคกโพธิ์ 
๖. เขตพื้นที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอสายบุรี  อําเภอไมแกน  

อําเภอกะพอ  และอําเภอทุงยางแดง  จังหวัดปตตานี 
 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอสายบุรี 
๗. เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต  ๑  ประกอบดวยทองที่  อําเภอเมืองนราธิวาส  อําเภอบาเจาะ  

อําเภอย่ีงอ  อําเภอรือเสาะ  และอําเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส 
 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต  ๑  ต้ังอยูที่  อําเภอเมืองนราธิวาส 
๘. เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต  ๒  ประกอบดวยทองที่  อําเภอสุไหงโก - ลก  อําเภอสุคิริน  

อําเภอแวง  อําเภอตากใบ  และอําเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 
 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต  ๒  ต้ังอยูที่  อําเภอสุไหงโก - ลก 
๙. เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต  ๓  ประกอบดวยทองที่  อําเภอระแงะ  อําเภอจะแนะ  

และอําเภอเจาะไอรอง  จังหวัดนราธิวาส 
 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต  ๓  ต้ังอยูที่  อําเภอระแงะ 
ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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