ประกาศสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระดับเครือข่ายอําเภอและเครือข่ายโรงเรียน
----------------------------------ตามที่สํ านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ได้ออกระเบียบว่าด้วย
เครือข่ายการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2558
เพื่อให้เอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จึงกําหนด
การจัดตั้งเครือข่ายการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเครือข่ายอําเภอและเครือข่ายโรงเรียน
ดังนี้
1. ระดับเครือข่ายอําเภอ ประกอบด้วย
1.1 เครือข่ายอําเภอนาทวี
ที่ตั้งสํานักงานบริหารเครือข่าย โรงเรียนบ้านนาทวี
1.2 เครือข่ายอําเภอสะเดา
ที่ตั้งสํานักงานบริหารเครือข่าย โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)
1.3 เครือข่ายอําเภอจะนะ
ที่ตั้งสํานักงานบริหารเครือข่าย โรงเรียนบ้านนา
1.4 เครือข่ายอําเภอเทพา
ที่ตั้งสํานักงานบริหารเครือข่าย โรงเรียนบ้านเทพา
1.5 เครือข่ายอําเภอสะบ้าย้อย
ที่ตั้งสํานักงานบริหารเครือข่าย โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
2. ระดับเครือข่ายโรงเรียน
2.1 เครือข่ายโรงเรียน อําเภอนาทวี
2.1.1 เครือข่ายโรงเรียนตรีภูมิ ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนชุนชนวัดปลักชะเมา
(2) โรงเรียนบ้านวังบวบ
(3) โรงเรียนบ้านนาทวี
(4) โรงเรียนวัดท่าประดู่
(5) โรงเรียนวัดทุ่งข่า
(6) โรงเรียนบ้านพอบิด
(7) โรงเรียนบ้านเคลียง
(8) โรงเรียนบ้านทุ่งน้ําขาว
(9) โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา
(10) โรงเรียนบ้านลําลอง
/2.1.2 เครือข่ายจตุรมิตร...
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2.1.2 เครือข่ายโรงเรียนจตุรมิตร ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนบ้านนาปรัง
(2) โรงเรียนบ้านเก่า
(3) โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง
(4) โรงเรียนบ้านลําชิง
(5) โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม
(6) โรงเรียนอายุรกิจโกศล
(7) โรงเรียนบ้านโต้นนท์
(8) โรงเรียนวัดนาหมอศรี
(9) โรงเรียนบ้านโมย
(10) โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
(11) โรงเรียนบ้านสม็อง
2.1.3 เครือข่ายโรงเรียนด่านชายแดนนาทวี ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนบ้านกะทิง
(2) โรงเรียนวัดวังไทร
(3) โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
(4) โรงเรียนบ้านพรุหวา
(5) โรงเรียนทองอยู่นุตกูล
(6) โรงเรียนบ้านประกอบ
(7) โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน
(8) โรงเรียนบ้านป็อง
(9) โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน
(10) โรงเรียนบ้านสะพานเคียน
2.2 เครือข่ายโรงเรียน อําเภอสะเดา
2.2.1 เครือข่ายโรงเรียนปริก พังลา เขามีเกียรติ ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนบ้านปริก (กุกอ่ งวิทยาคาร)
(2) โรงเรียนบ้านปริกใต้ (นําราษฎร์สามัคคี)
(3) โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา
(4) โรงเรียนบ้านหัวถนน
(5) โรงเรียนบ้านยางเกาะ
(6) โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
(7) โรงเรียนบ้านใหม่
(8) โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)
/9. โรงเรียนบ้านพังลา...
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(9) โรงเรียนบ้านพังลา (ตรีวณิชวิทยาคาร)
(10) โรงเรียนบ้านระตะ
(11) โรงเรียนวัดม่วงก็อง
(12) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
(13) โรงเรียนบ้านสํานักหว้า
(14) โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ
2.2.2 เครือข่ายโรงเรียนชายแดนสะเดา ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนบ้านสํานักขาม
(2) โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
(3) โรงเรียนบ้านหน่ําฮั้ว
(4) โรงเรียนบ้านทับโกบ
(5) โรงเรียนบ้านพรุเตียว
(6) โรงเรียนบ้านน้ําลัด
(7) โรงเรียนบ้านม่วง
(8) โรงเรียนวัดห้วยคู
(9) โรงเรียนบ้านควนตานี
(10) โรงเรียนบ้านเกาะค่าง
2.2.3 เครือข่ายโรงเรียนไตรมิตร ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
(2) โรงเรียนบ้านท่าข่อย
(3) โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒
(4) โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒
(5) โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑
(6) โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)
(7) โรงเรียนวัดยางทอง
(8) โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
(9) โรงเรียนชาติตระการโกศล
(10) โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
(11) โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
2.3 เครือข่ายโรงเรียน อําเภอจะนะ
2.3.1 เครือข่ายโรงเรียนเบญจศึกษา ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
(2) โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนง มิตรภาพที่ 222
(3) โรงเรียนบ้านปากช่อง
/ (4) โรงเรียนบ้าน...
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(4) โรงเรียนบ้านเขาจันทร์
(5) โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
(6) โรงเรียนบ้านท่าคลอง
(7) โรงเรียนบ้านม้างอน
(8) โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ
(9) โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด
(10) โรงเรียนวัดช่องเขา
(11) โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง
(12) โรงเรียนบ้านป่าชิง
(13) โรงเรียนวัดทุ่งพระ
(14) โรงเรียนวัดบ้านไร่
(15) โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)
(16) โรงเรียนบ้านเกาะทาก
(17) โรงเรียนวัดประจ่า
(18) โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่
(19) โรงเรียนบ้านควนขี้แรด
(20) โรงเรียนบ้านหว้าหลัง
2.3.2 เครือข่ายโรงเรียนสมุทรภูผา ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนบ้านสุเหร่า
(2) โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
(3) โรงเรียนบ้านป่างาม
(4) โรงเรียนบ้านนนท์
(5) โรงเรียนบ้านสะกอม
(6) โรงเรียนบ้านเลียบ
(7) โรงเรียนบ้านปากบาง
(8) โรงเรียนบ้านบ่อโชน
(9) โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
(10) โรงเรียนบ้านทรายขาว
(11) โรงเรียนวัดเกษมรัตน์
(12) โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์
(13) โรงเรียนบ้านท่าหมาก
(14) โรงเรียนบ้านช้างคลอด
(15) โรงเรียนเหมืองควนกรด
(16) โรงเรียนบ้านแพร้ว
(17) โรงเรียนบ้านสะพานหัก
/2.3.3 เครือข่าย...
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(1) โรงเรียนบ้านนา
(2) โรงเรียนบ้านลางา
(3) โรงเรียนบ้านโคกม้า
(4) โรงเรียนบ้านน้ําเค็ม
(5) โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์
(6) โรงเรียนวัดนาปรือ
(7) โรงเรียนบ้านโหนด
(8) โรงเรียนบ้านแค
(9) โรงเรียนบ้านทุ่งครก
(10) โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
(11) โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย
(12) โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน
(13) โรงเรียนชุมชนวัดน้ําขาว
(14) โรงเรียนบ้านคลองแงะ
2.4 เครือข่ายโรงเรียน อําเภอเทพา
2.4.1 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนบ้านบ่อน้ําส้ม
(2) โรงเรียนวัดนิคมประสาท (มิตรภาพที่ 149)
(3) โรงเรียนบ้านกรงอิตํา
(4) โรงเรียนบ้านโคกพยอม
(5) โรงเรียนบ้านพรุตู
(6) โรงเรียนวัดคลองยอ
(7) โรงเรียนบ้านควนหมาก
(8) โรงเรียนบ้านวังใหญ่
(9) โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
(10) โรงเรียนบ้านสวรรค์
(11) โรงเรียนบ้านม่วงถ้ํา
(12) โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี
(13) โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
(14) โรงเรียนบ้านแซะ
(15) โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2.4.2 เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนบ้านเทพา
(2) โรงเรียนบ้านท่าม่วง
/(3) โรงเรียน...

- 6 (3) โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
(4) โรงเรียนบ้านโคกกอ
(5) โรงเรียนบ้านพระพุทธ
(6) โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
(7) โรงเรียนบ้านป่ากอ
(8) โรงเรียนบ้านป่าโอน
(9) โรงเรียนบ้านบ่อเตย
(10) โรงเรียนบ้านตูหยง
(11) โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
(12) โรงเรียนบ้านคลองประดู่
(13) โรงเรียนบ้านตาแปด
(14) โรงเรียนบ้านคลองขุด
(15) โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
2.4.3 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนบ้านนาจวก
(2) โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
(3) โรงเรียนบ้านกระอาน
(4) โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3
(5) โรงเรียนบ้านพรุชิง
(6) โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
(7) โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4
(8) โรงเรียนบ้านควนหรัน
(9) โรงเรียนบ้านใหม่
(10) โรงเรียนบ้านลําไพล
(11) โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ
(12) โรงเรียนบ้านแม่ที
(13) โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
(14) โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
(15) โรงเรียนบ้านท่าไทร
(16) โรงเรียนวัดปริก
(17) โรงเรียนบ้านลําเปา
2.5 เครือข่ายโรงเรียน อําเภอสะบ้าย้อย
2.5.1 เครือข่ายโรงเรียนเขาสูง-ห้วยลึก ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
(2) โรงเรียนมหิดล
(3) โรงเรียนบ้านถ้ําตลอด
/(4) โรงเรียน...

อําเภอ
นาทวี

สะเดา

จะนะ

เอกสารแนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
เรื่อง การจัดตัง้ เครือข่ายการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ระดับเครือข่ายอําเภอและเครือข่ายโรงเรียน
เครือข่ายที่ ชื่อเครือข่ายโรงเรียน
ความหมาย/ทีม่ าของชื่อ
หมายเหตุ

1

ตรีภูมิ

สามตําบล

2

จตุรมิตร

สร้างสรรค์ สามัคคี สี่ตําบล

3

ด่านชายแดนนาทวี

ติดเขตแดนไทย – มาเลเซีย

1

ปริก พังลา เขามีเกียรติ

2

ชายแดนสะเดา

เป็นการให้เกียรติองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้นําชื่อทั้ง ๓
องค์การบริหารส่วนตําบลมารวม
เป็นชื่อเครือข่ายโรงเรียนโดยไม่ต้อง
แปลความหมาย เป็นความเข้าใจ
ของผู้พบเห็นว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ใด
เป็นโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่ติดชายแดน
ประเทศมาเลเซียทุกโรงเรียน

3

ไตรมิตร

1

เบญจศึกษา

2

สมุทรภูผา

ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเขตชายแดนของ
อําเภอสะเดาทั้ง ๓ ตําบล ได้แก่
ตําบลปาดังเบซาร์ ตําบลทุ่งหมอ
และตําบลท่าโพธิ์
เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วย
โรงเรียนจาก 5 ตําบล ร่วมจัดการ
ศึกษา “เบญจ” หมายถึง ห้า
“เบญจศึกษา” คือ เครือข่ายด้าน
การศึกษาจาก 5 ส่วน (ตําบล)
เกิดจากพื้นที่ 2 ส่วน มารวมกัน
คือ ตําบลสะกอม กับ ตําบลตลิ่งชัน
ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับทะเล ใช้คําว่า
“สมุทร” แทนพื้นที่ติดทะเล และ
ตําบลสะพานไม้แก่น กับ ตําบล
ท่าหมอไทร ซึง่ เป็นพื้นที่สูงมีเนินสูง
และภูเขาหลายแห่งในพื้นทีน่ ี้
จึงใช้ คําว่า “ภูผา” แทนสภาพ
ภูมิศาสตร์ในแถบนี้ “สมุทรภูผา”
คือ การรวมกันระหว่างพื้นที่ติดฝั่ง
ทะเลกับพื้นทีภ่ ูเขา

สีประจํา
เครือข่าย
ม่วง เหลือง
ชมพู
สีประจํา
เครือข่าย
ม่วง ขาว
สีประจํา
เครือข่าย
เขียว ขาว
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อําเภอ
จะนะ

เครือข่ายที่ ชื่อเครือข่ายโรงเรียน
3

จะนะ 5 - 14

1

ขุนเขาแหลมขาม

2

บูรพาพัฒน์

3

สหมิตร

1

เขาสูง – ห้วยลึก

2

คุรุพัฒน์

3

ขวัญดาหลา

(ต่อ)
เทพา

สะบ้าย้อย

ความหมาย/ทีม่ าของชื่อ
เกิดจาก โรงเรียนใน 5 ตําบล ของ
อําเภอจะนะ ซึ่งมีโรงเรียนจํานวน
14 โรง
เป็นเครือข่ายโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตาม
ภูมิประเทศที่มพี ื้นที่เป็นเชิงเขาและ
พื้นที่ติดทะเล ที่เป็นสัญลักษณ์
ทางการท่องเที่ยว เช่น น้ําตกเขาสูง
และเกาะขาม
เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยโรงเรียน
ที่อยู่ทางทิศตะวันออก เพื่อร่วมกัน
พัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญ
งอกงาม
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร ประกอบ
ด้วย 17 โรงเรียน ในตําบลลําไพล
และตําบลท่าม่วง จาก 3 เครือข่าย
โรงเรียนเดิม คือ เครือข่ายโรงเรียน
ลําไพล เครือข่ายโรงเรียนทุ่งทวด และ
เครือข่ายโรงเรียนนิคมเทพา และมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มาร่วมมือกัน
พัฒนาการจัดการศึกษา
ตั้งจากสภาพภูมิประเทศของโรงเรียน
ในเครือข่ายทีม่ ีทั้งภูเขาสูง ลําธาร
สายน้ํา และเหว
ครูผู้พัฒนาการศึกษาให้แก่ศิษย์
เป็นการรวมชื่อของเครือข่ายโรงเรียนเดิม
คือเครือข่ายโรงเรียนขวัญเมือง
และเครือข่ายโรงเรียนทุ่งดาหลา

หมายเหตุ

