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√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
«à“¥â«¬ ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“–

æ.». ÚıÙ˜

¥â«¬ √—∞∫“≈‰¥â°”Àπ¥¬ÿ∑∏»“ µ√å‡æ◊ËÕ √â“ß —ß§¡ —πµ‘ ÿ¢·≈–¬°√–¥—∫æ◊Èπ∞“π

§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õßª√–™“™π„π®—ßÀ«—¥ªíµµ“π’ ®—ßÀ«—¥¬–≈“ ·≈–®—ßÀ«—¥π√“∏‘«“ 
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‡æ◊ËÕ°“√ Õπµ“¡À≈—°»“ π“Õ‘ ≈“¡„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫«‘∂’™’«‘µµ“¡«—≤π∏√√¡Õ‘ ≈“¡

·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õß™ÿ¡™π„π°“√»÷°…“Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ Ú˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√®÷ßÕÕ°√–‡∫’¬∫‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√«à“¥â«¬ ∂“∫—π

»÷°…“ªÕ‡π“– æ.». ÚıÙ˜é

¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»‡ªìπµâπ‰ª

∫√√¥“√–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ§” —ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫√–‡∫’¬∫π’È „Àâ„™â

√–‡∫’¬∫π’È·∑π

¢âÕ Û „π√–‡∫’¬∫π’È

ç ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“–é À¡“¬§«“¡«à“  ∂“∫—π —ß§¡¢Õß™ÿ¡™πÕ‘ ≈“¡

∑’Ë‡ √‘¡ √â“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π∑“ß»“ π“Õ‘ ≈“¡·≈–«—≤π∏√√¡Õ‘ ≈“¡ ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß„Àâ

 ¡“™‘°„π™ÿ¡™π¡’§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡ª√–æƒµ‘∑’Ë¥’ß“¡„π°“√¥”√ß™’æÕ¬à“ß —πµ‘ ÿ¢

·≈–¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ —ß§¡·≈–ª√–‡∑»™“µ‘
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ç‚µä–§√Ÿé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ Õπ∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ¥â“π»“ π“Õ‘ ≈“¡‡ªìπÕ¬à“ß¥’

‡ªìπ∑’Ë‡§“√æπ—∫∂◊Õ¢Õß™ÿ¡™π∑’Ë‡ªìπ‡®â“¢Õß ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“–

çºŸâ™à«¬‚µä–§√Ÿé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ¥â“π»“ π“Õ‘ ≈“¡‡ªìπÕ¬à“ß¥’

´÷Ëß‚µä–§√Ÿ„Àâ™à«¬ Õπ„π ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“–

çπ“¬∑–‡∫’¬πé À¡“¬§«“¡«à“ π“¬∑–‡∫’¬π ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“–ª√–®”®—ßÀ«—¥

ç ”π—°ß“πé À¡“¬§«“¡«à“  ”π—°∫√‘À“√ß“π§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡

°“√»÷°…“‡Õ°™π À√◊Õ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“‡Õ°™π µ“¡°ÆÀ¡“¬‚√ß‡√’¬π

‡Õ°™π ·≈â«·µà°√≥’

¢âÕ Ù ‚µä–§√Ÿ‡®â“¢Õß ∂“π»÷°…“ªÕ‡π“–„¥ª√– ß§å®–®¥∑–‡∫’¬π‡ªìπ

 ∂“π»÷°…“ªÕ‡π“– „Àâ¬◊Ëπ§”¢ÕµàÕπ“¬∑–‡∫’¬πµ“¡·∫∫ ª.π. Ò ∑â“¬√–‡∫’¬∫π’È

¢âÕ ı „ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥À√◊ÕºŸâ∑’ËºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥¡Õ∫À¡“¬‡ªìπ

π“¬∑–‡∫’¬π ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“–®—ßÀ«—¥∑”Àπâ“∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“–

·≈–¡’Àπâ“∑’Ë àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ·≈–°”°—∫ ¥Ÿ·≈ ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“–∑’Ë‰¥â®¥∑–‡∫’¬π·≈â«

„Àâπ“¬∑–‡∫’¬πÕÕ°À≈—°∞“π°“√®¥∑–‡∫’¬π ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“– ¿“¬„π

Û «—π π—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”√âÕß¢Õ æ√âÕ¡‡Õ° “√§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß µ“¡·∫∫ ª.π. Ú

¢âÕ ˆ „Àâ ”π—°ß“π∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ ”π—°ß“π∑–‡∫’¬π°≈“ß ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“–

‡æ◊ËÕ√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“–∑ÿ°®—ßÀ«—¥ ·≈–¡’Àπâ“∑’Ë àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ

 ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“– ·≈–°”°—∫ ¥Ÿ·≈π“¬∑–‡∫’¬πª√–®”®—ßÀ«—¥„Àâ¥”‡π‘π°“√

µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

¢âÕ ˜  ∂“π∑’Ë·≈–∫√‘‡«≥∑’Ëµ—Èß ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“–µâÕß¡’§«“¡‡À¡“– ¡

·°à°“√¥”‡π‘π°“√ Õπ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·≈–‰¡à¢—¥µàÕ ÿ¢≈—°…≥–À√◊Õ

Õπ“¡—¬¢ÕßºŸâ‡√’¬π
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¢âÕ ˘ ‚µä–§√ŸµâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–§«“¡√Ÿâ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¡’ —≠™“µ‘‰∑¬
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®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ

¢âÕ Ò ‚µä–§√ŸÕ“®¡Õ∫À¡“¬ºŸâ™à«¬‚µä–§√Ÿ∑”°“√ Õπ„π ∂“∫—π»÷°…“

ªÕ‡π“–‰¥â ‚¥¬·®âß„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫ µ“¡·∫∫ ª.π. Û ∑â“¬√–‡∫’¬∫π’È

ºŸâ™à«¬‚µä–§√ŸµâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–§«“¡√Ÿâ µ“¡¢âÕ ˘ (Ò) (Ú) ·≈– (Û)

¢âÕ ÒÒ ‚µä–§√ŸÀ√◊ÕºŸâ™à«¬‚µä–§√Ÿ∑’Ë‰¡à¡’§«“¡√Ÿâ«‘™“ “¡—≠µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â

„π√–‡∫’¬∫π’È ·µà¡’§«“¡√Ÿâ “¡“√∂Õà“π·≈–‡¢’¬π¿“…“‰∑¬‰¥â „Àâ¬◊Ëπ§”¢ÕºàÕπº—π
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‚√ß‡√’¬π‡Õ°™π Õπ»“ π“Õ‘ ≈“¡®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ®—¥¢÷Èπ¿“¬„π Ú ªï π—∫·µà

«—π∑’Ë‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—π

¢âÕ ÒÚ °√≥’∑’ËºŸâ‡√’¬π„π ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“–‡ªìπ‡¥Á°∑’ËµâÕß‡¢â“‡√’¬π°“√»÷°…“

¿“§∫—ß§—∫ µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫ ÚıÙÚ „Àâ‚µä–§√Ÿ·≈–ºŸâª°§√Õß

µâÕß®—¥„Àâ‡¥Á°‰¥â‡¢â“‡√’¬π®π®∫°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫ À√◊ÕÕ“®æ—≤π“√à«¡°—∫ ∂“π»÷°…“Õ◊Ëπ

‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â¡’‚Õ°“ »÷°…“«‘™“ “¡—≠„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß°«à“°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫
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¢âÕ ÒÛ  ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“–Õ“®®–æ—≤π“„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥âΩñ°Õ∫√¡«‘™“™’æ
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¡’§«“¡ ÿ¢

¢âÕ ÒÙ „Àâ ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“–√“¬ß“π°“√¥”‡π‘πß“π æ√âÕ¡®”π«πºŸâ‡√’¬π

·≈–ºŸâ™à«¬‚µä–§√Ÿ„Àâ∂Ÿ°µâÕßµ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß æ√âÕ¡∑—Èß ¿“æªí≠À“ Õÿª √√§

·≈–§«“¡µâÕß°“√∑’Ë®–¢Õ√—∫°“√™à«¬‡À≈◊ÕµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π∑ÿ°Ê ˆ ‡¥◊Õπ µ“¡·∫∫

ª.π. Ù

¢âÕ Òı „Àâ ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“– ‘Èπ ¿“æ ‡¡◊ËÕ

(Ò) ‚µä–§√Ÿ∂÷ß·°à°√√¡ ‡«âπ·µà∑“¬“∑´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ ˘ ‰¥â¬◊Ëπ§”¢Õ

· ¥ß§«“¡®”πß¢Õ¥”‡π‘π°“√µàÕ¿“¬„π ˘ «—π π—∫·µà«—π∑’Ë‚µä–§√Ÿ∂÷ß·°à°√√¡

(Ú) ‚µä–§√Ÿ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ‡≈‘° ∂“∫—π»÷°…“ªÕ‡π“–

(Û) ∂Ÿ°‡æ‘°∂Õπ°“√®¥∑–‡∫’¬π ‡π◊ËÕß®“°‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

¢âÕ Òˆ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√æ—≤π“™ÿ¡™πÕ‘ ≈“¡„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ

°“√¥”√ß™’æ„πªí®®ÿ∫—π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√Õ“® àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“ ∂“∫—π»÷°…“

ªÕ‡π“–µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡

¢âÕ Ò˜ „Àâª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡ªìπºŸâ√—°…“°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È ·≈–„Àâ¡’

Õ”π“®«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ªí≠À“À√◊Õ¢âÕ¢—¥·¬âß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√„™âµ“¡√–‡∫’¬∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú¯ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÙ˜

Õ¥‘»—¬ ‚æ∏“√“¡‘°

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√











 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ 
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอเท็จจริง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๔๗  เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกคํานิยามคําวา  “โตะครู”  และ  “ผูชวยโตะครู”  ในขอ  ๓  แหงระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“โตะครู”  หมายความวา  ผูสอนที่มีความรูดานศาสนาอิสลามเปนอยางดีเปนที่เคารพนับถือ 

ของชุมชนและเปนเจาของปอเนาะ 
“ผูชวยโตะครู”  หมายความวา  ผูที่มีความรูดานศาสนาอิสลามเปนอยางดีซ่ึงโตะครูใหชวยสอน

ในปอเนาะ 
ขอ ๔ ใหยกเลิกขอความในขอ  ๔  แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษา

ปอเนาะ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๔  โตะครูเจาของปอเนาะใดประสงคจะจดทะเบียนเปนสถาบันศึกษาปอเนาะใหย่ืนคําขอ

ตอนายทะเบียนตามแบบ  ป.น.  ๑  ทายระเบียบนี้” 
ขอ ๕ ใหยกเลิกขอความในขอ  ๑๒  แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษา

ปอเนาะ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

“ขอ  ๑๒  กรณีที่ผูเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะเปนเด็กที่ตองเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โตะครูและผูปกครองตองจัดใหเด็กไดเขาเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับ  หรืออาจพัฒนารวมกับสถานศึกษาอื่นเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษา 
วิชาสามัญในระดับที่สูงกวาการศึกษาภาคบังคับ” 

ขอ ๖ ใหยกเลิกขอความในขอ  ๑๖  แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษา
ปอเนาะ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๖  เพื่อประโยชนในการพัฒนาชุมชนอิสลามใหสอดคลองกับสภาพในปจจุบัน  
กระทรวงศึกษาธิการอาจสงเสริมและพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะตามความเหมาะสม  ทัง้นีใ้หเปนไปตาม
หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

จาตุรนต  ฉายแสง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



                  แบบ ป.น.๑ 
คํารองขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
คําขอท่ี…………………..                            เขียนท่ี…………………………………… 
                             วันท่ี…….เดือน……………พ.ศ………… 

 ขาพเจา…………………………………………………………………….อายุ…………ป 
สัญชาติ……….…เช้ือชาติ….………ศาสนา……..………เลขประจําตัวประชาชน………………………….. 
อยูบานเลขที่………….หมูท่ี…………….ซอย....................................ถนน………………………………… 
ตําบล……………………..อําเภอ…………………จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย………………..…
หมายเลขโทรศัพท………………………………………….หมายเลขโทรสาร………………………………… 
  ขอย่ืนคํารองขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ   ดังมีรายละเอียด 
ตอไปน้ี 
  ขอ  ๑  ขาพเจาขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะช่ือ………………………………….. 
ข้ึนท่ีเลขท่ี……………….หมูที่……………….ซอย………..................................ถนน…….……………….. 
ตําบล…………………….อําเภอ………………จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย…………………… 
หมายเลขโทรศัพท………………………………………หมายเลขโทรสาร…………………………………… 
เน้ือที่ดินจํานวน...........................ไร.......................งาน.......................ตารางวา 
  ขอ  ๒  ลักษณะอาคารที่ใชดําเนินการสอน...……………………..จํานวน………หลัง 
มีที่พักผูเรียน…………หลัง...................หอง 
  ขอ  ๓  สถาบันศึกษาปอเนาะนี้จะรับผูเรียนเพศชาย............คน   เพศหญิง................คนรวม
ท้ังสิ้นจํานวน......................คน 

 ขอ  ๔  สถาบันศึกษาปอเนาะมีผูชวยโตะครู  จํานวน………….คน 
  ขอ  ๕  ขาพเจาไดสงเอกสารพรอมคํารองฉบับน้ี  คือ 

 ๕.๑    รูปถายหนาตรงไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๒  น้ิว   จํานวน  ๓  รูป   
  ๕.๒   สําเนาภาพถายบัตรประชาชน  จํานวน  ๒   ชุด 

 ๕.๓   สําเนาภาพถายทะเบียนบาน  จํานวน  ๒  ชุด 
  ๕.๔   หลักฐานแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ต้ังสถาบันศึกษาปอเนาะ  จํานวน ๒ ชุด 
  ๕.๕  หนังสือรายงานการสอบหมายใหผูชวยโตะครูเขาทําการสอน แบบ ป.น.๓ 

 ๕.๖   บัญชีรายช่ือนักเรียน  จํานวน   ๒   ชุด 
  ๕.๗  เอกสารแสดงความรูวิชาสามัญ  จํานวน  ๒  ชุด 

 ๕.๘  เอกสารแสดงความรูวิชาศาสนา  จํานวน  ๒  ชุด 
  ๕.๙  บัญชีรายช่ือครู/ นักเรียน 
    ลงช่ือ…………………………………………ผูขอจดทะเบียน 
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