
1. โรงเรียนวัดเจริญรมเมือง ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบริเวณบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบริเวณบานพักอาศัยและสวนปาลม) 
ทิศใต -  ขนานแนวถนนสาธารณะภายในหมูบาน ท้ังสองฟากถนนเริ่มจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก โคงลงไปทางทิศใตระยะ 110 

เมตรและบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลม) 

ท่ีตั้ง       หมูท่ี 8 ถนนเพชรเกษม ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง (พิกัด 7.739005 , 99.329530) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



2.  โรงเรียนบานโตน ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 
 
 

 
 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับหวยคลุม)  
ทิศตะวันออก -  ขนานแนวถนนทางหลวงชนบท 4225 ท้ังสองฟากถนน เริ่มตั้งแตทางเขาโรงเรียนดานทิศใตไปทางทิศใตระยะ 160 เมตรไปทางทิศเหนือผานหนา 
                          โรงเรียนระยะ 320 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต           -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับคลองกะลาเส) 

ท่ีตั้ง      หมูท่ี 7  ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง (พิกัด 7.771278 , 99.337340) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



3. โรงเรียนบานพรุเตย ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและสวนปาลม)  

ทิศตะวันออก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศใต   – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศตะวันตก  – ขนานแนวถนนพรุพ-ี พรุเตย ท้ังสองฝากถนน ตั้งแตประตูทางเขาโรงเรียนดานทิศเหนือ ไปทางทิศเหนือ ระยะ 100 เมตร ไปทางทิศใต ระยะ 130 เมตร 

   และบริเวณสองฝงถนนดังกลาวเปน ระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน 
 

ท่ีตั้ง   หมูท่ี 4  ถนน พรุพ-ีพรุเตย ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง (พกัิด 7.755457,99.298929) 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 



4. โรงเรียนกมลศรี ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับทางสาธารณะประโยชน)  

ทิศตะวันออก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลม) 

ทิศใต   – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศตะวันตก  – ขนานแนวถนนสิเกา - ควนกุน (ทางหลวงแผนดินสาย 4046) ท้ังสองฝากถนน เร่ิมตั้งแตประตูทางเขาโรงเรียน ไปทางทิศเหนือ ระยะ 90 เมตร 

   ไปทางทิศใต ระยะ 300 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาวเปน ระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน 

ท่ีตั้ง      122  หมูท่ี 1  ถนน สิเกา-ควนกุล ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง (พิกัด 7.689048,99.313660) 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 



5. โรงเรียนบานสายควน ต.เขาไมแกว อ.สเิกา จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา)  

ทิศตะวันออก   - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลม) 

ทิศใต   – ฝงตรงขามโรงเรียน ขนานแนวถนนองคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว หางจากแนวเขตโรงเรียน ระยะ 40 เมตร 

ทิศตะวันตก  – ขนานแนวถนนสิเกา – ควนกุล (ทางหลวงแผนดิน 4046) ท้ังสองฝากถนน เร่ิมตัง้แตมุมแนวเขตดานทิศเหนือ ไปทางทิศเหนือ ระยะ 100 เมตร 

  ไปทางทิศใต ระยะ 250 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 70 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน  

ท่ีตั้ง      59/6  หมูท่ี 2 ถนนสิเกา –ควนกุน (สาย 4046)  ต. เขาไมแกว  อ.สิเกา จ.ตรัง  (พิกัด 7.654646,99.322390) 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 



6.  โรงเรียนบานแหลมไทร ต.เขาไมแกว อ.สิเกา จ.ตรัง 
 
 

 
 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลม) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลม) 
ทิศใต -  ขนานแนวถนนแหลมไทร – กมลศรีท้ังสองฟากถนนเริ่มจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันตก ระยะ 100 เมตร ไปทางทิศตะวันออก

ระยะ 220 เมตรและบริเวณท้ังสองฝงถนนเปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน  
ทิศตะวันตก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลม) 

ท่ีตั้ง     155 ม.3 ต.เขาไมแกว อ.สิเกา จ.ตรัง (พิกัด 7.629435 , 99.246389) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



7. โรงเรียนบานแหลมมะขาม ต.เขาไมแกว อ.สิเกา จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ  – ฝงตรงขามโรงเรียน ขนานแนวถนนมัสยิดแหลมมะขาม ดานหนาโรงเรียน  หางจากแนวเขตโรงเรียน ระยะ 30 เมตร 

ทิศตะวันออก  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลม) 

ทิศใต   – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลม) 

ทิศตะวันตก  – ขนานแนวถนนสายกะลาเส – แหลมไทรท้ังสองฟากถนนเร่ิมตั้งแตมุมแนวเขตโรงเรียนบริเวณทางแยกเขาโรงเรียนไปทางทิศเหนือระยะ 100 เมตร ไปทางทิศ 

                       ใตระยะ 150 เมตรและบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน 

ท่ีตั้ง      99 หมูท่ี 5  ต.เขาไมแกว อ.สิเกา จ.ตรัง  (พิกัด 7.624800,99.270914) 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 



8.  โรงเรียนบานทุงข้ีเหล็ก ต.เขาไมแกว อ.สิเกา จ.ตรัง 
 
 

 
 

 

ทิศเหนือ  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา)  
ทิศตะวันออก -  ขนานแนวถนนทางหลวงชนบท ตรัง 3185 ท้ังสองฟากถนน เริ่มตั้งแตประตูทางเขาดานทิศเหนือ ไปทางทิศเหนือ ระยะ 80 เมตร ไปทางทิศใต ระยะ 

160 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับลําหวยสาธารณะ) 
ทิศตะวันตก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับลําหวยสาธารณะ) 
ท่ีตั้ง      หมูท่ี 6  ต.เขาไมแกว อ.สิเกา จ.ตรัง (พิกัด 7.619509 , 99.308602) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



9.  โรงเรียนบานเขาไมแกว ต.เขาไมแกว อ.สิเกา จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับพ้ืนท่ีวางเปลาและคลองเขาไมแกว)  
ทิศตะวันออก -  ขนานแนวถนนตรัง – ควนกุน (สาย 4046) ท้ังสองฟากถนน ตั้งแตทางเขาโรงเรียนดานทิศใต ไปทางทิศใต ระยะ 100 เมตร ไปทางทิศเหนือถึงสะพาน

ขามคลองเขาไมแกว และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 70 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา)  
ทิศตะวันตก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
ท่ีตั้ง   หมูท่ี 1  ถนนสิเกา – ควนกุน ต.เขาไมแกว อ.สิเกา จ.ตรัง (พิกัด 7.636228 , 99.321145) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



10.  โรงเรยีนบานบางคางคาว ต.เขาไมแกว อ.สิเกา จ.ตรัง 
 
 

 
 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัย) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนไปศูนยศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศนปาชายเลน และสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก -  ขนานแนวถนนสายบานกะลาเส – บานแหลมไทร ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากทางเขาโรงเรียนไปทางทิศเหนือระยะ 100 เมตร ไปทางทิศใตระยะ 200 

เมตรและบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนน ของแตละดานถนน 

ท่ีตั้ง       111 ม.4 ต.เขาไมแกว อ.สิเกา จ.ตรัง (พิกัด 7.648519 , 99.282016) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



11.  โรงเรียนบานกลิ้งกลอง ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 
 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลม) 
ทิศตะวันออก -  ขนานแนวถนนสายกลิ้งกลอง – ปายาง ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากทางเขาโรงเรียนทางดานทิศใตไปทางทิศใต ระยะ 100 เมตรไปทางทิศเหนือผานหนา

โรงเรียนระยะ 230 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 40 เมตร จากก่ิงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -  ฝงตรงขามโรงเรียน ขนานแนวถนนทางเขาโรงเรียน หางจากแนวเขตโรงเรียน ระยะ 40 เมตร 
ทิศตะวันตก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
ท่ีตั้ง      หมูท่ี 6 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง (พิกัด 7.537009 , 99.450007) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



12.  โรงเรยีนบานนาเมืองเพชร ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 
 
 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและท่ีดินวางเปลา)  
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนนาเมืองเพชร – หนองคลา (สาย 4020)) 
ทิศใต -  ขนานแนวถนนตรัง – สิเกา (สาย 4046) ท้ังสองฟากถนน เริ่มตั้งแตประตูทางเขาโรงเรียนดานทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ระยะ 170 เมตร ไป

ทางทิศตะวันตก ระยะ 250 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน  
ทิศตะวันตก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา และบริเวณบานพักอาศัย) 
ท่ีตั้ง     177 หมูท่ี 4  ถนนตรัง - สิเกา ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง (พิกัด 7.543499 , 99.492058) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



13.  โรงเรียนบานหวยไทร ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 
 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนทางเขาสวน และสวนปาลม) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลมและสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก -  ขนานแนวถนนนาวง – ตนชด (สาย 4159) ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากประตูทางเขาโรงเรียนดานทิศเหนือ ไปทางทิศเหนือ ระยะ 180 เมตร ไปทางทิศใต 

ระยะ 250 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ท่ีตั้ง   หมูท่ี 7 ถนนตนชด – เขาวิเศษ ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง (พิกัด 7.576442 , 99.437525) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



14.  โรงเรยีนบานไรออก ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 
 
 

 
 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนทางเขาวัดไรออก และสวนปาลม) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับวัดไรออก) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบริเวณบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก -  ขนานแนวถนนองคการบริหารสวนตําบลบอหิน ท้ังสองฟากถนน เริ่มตั้งแตทางเขาโรงเรียนดานทิศเหนือ ไปทางทิศเหนือ ระยะ 100 เมตร 
           ไปทางทิศใต ระยะ 150 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ท่ีตั้ง   หมูท่ี 5 ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง (พิกัด 7.577370 , 99.393818) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



15. โรงเรียนบานบอหิน และ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสิเกา  

 

 
 

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตศูนยการศึกษานอกระบบฯ  (ติดบานพักขาราชการ) 
ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตศูนยการศึกษานอกระบบฯและโรงเรียนบานบอหิน (ติดปาและสวนปาลม) 
ทิศใต - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบอหิน (ติดบริเวณบานพักอาศัยและสวนปาลม) 
ทิศตะวันตก - ฝงตรงขามศูนยการศึกษานอกระบบฯและโรงเรียนบานบอหิน ขนานแนวถนนตรัง – สิเกา หางจากแนวเขตศูนยการศึกษานอกระบบฯและโรงเรียน  
   บานบอหิน เปนระยะ 60 เมตร  
ท่ีตั้ง    ศูนยการศึกษานอกระบบฯ อยูในบริเวณท่ีวาการอําเภอสิเกา และ โรงเรียนบานบอหิน หมูท่ี 1 ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 

 
 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

 

ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสิเกา 



16.  โรงเรยีนบานดุหุน ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 
 

 
 

 

ทิศเหนือ  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา)  
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะ) 
ทิศใต -  ขนานแนวถนนสาธารณะท้ังสองฟากถนน เริ่มตั้งแตประตูทางเขาโรงเรียน ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 80 เมตร ไปทางทิศตะวันออก 
    ระยะ 230 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและสวนปาลม) 
ท่ีตั้ง      หมูท่ี 3  ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง (พิกัด 7.603169 , 99.311204) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



17. โรงเรียนบานไสตนวา ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ทิศเหนือ  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา)  
  ทิศตะวันออก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
  ทิศใต   – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
  ทิศตะวันตก  – ขนานแนวถนนไสตนวา - นาตีน ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากประตูทางเขาโรงเรียน ดานทิศเหนือไปทางทิศเหนือ ระยะ 80 เมตร ไปทางทิศใตผานทางเขา

โรงเรียน ระยะ 180 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
  ท่ีตั้ง     หมูท่ี 4 ถนน ไสตนวา – นาตีน ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง  (พิกัด 7.597603,99.336320) 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 



18.  โรงเรยีนบานหัวหิน ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 
 
 

 
 

 

ทิศเหนือและทิศตะวันตก -  ขนานแนวถนนทางหลวงชนบทตรัง 2054 (สิเกา-หัวหิน) ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากประตูทางเขาโรงเรียนไปทานทิศเหนือ ระยะ 80 เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตก และโคงไปทางทิศใต ระยะ 230 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 30 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศใต   -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีดินวางเปลาของราษฎร) 
ทิศตะวันตก   -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนวิเกา – หัวหิน (ทางหลวงชนบท ตรัง 2054) และบานพักอาศัย) 
ท่ีตั้ง         หมูท่ี 6  ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง (พิกัด 7.576999 , 99.302079) 
 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



19.  โรงเรียนบานพรุจูด ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะและบานพักอาศัย) 
ทิศใต -  ขนานแนวถนนสิเกา – หัวหิน (ทางหลวงชนบท ตรัง 2054) ท้ังสองฟาก ตั้งแตประตูทางเขาโรงเรียนดานทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก     ระยะ 

100 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 130 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลม) 
ท่ีตั้ง      ม.2 ถนนสิเกา – หัวหิน ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง (พิกัด 7.568899 , 99.320899) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



20.  โรงเรยีนหาดปากเมง ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 
 
 

 
 

 

ทิศเหนือ -  ขนานแนวถนนสิเกา – ปากเมง ท้ังสองฟากถนน เริ่มตั้งแตประตูทางเขาโรงเรียนไปทางทิศตะวันออก ระยะ 200 เมตร ไปทางทิศตะวันตก         
    ระยะ 350 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน 
ทิศตะวันออก -  ฝงตรงขามโรงเรียนขนานแนวถนนสาธารณะ (สายโยธาธิการ ตรัง 2029) หางจากแนวเขตโรงเรียน เปนระยะ 40 เมตร 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับลําหวยสาธารณะ)  
ทิศตะวันตก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไมฝาด) 
ท่ีตั้ง      หมูท่ี 4  ถนนสิเกา – ปากเมง ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง (พิกัด 7.497325 , 99.333138) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



21. โรงเรียนบานฉางหลาง ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 
 

 

ทิศเหนือ  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับคลองสาธารณะ)  
ทิศตะวันออก  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและปาโกงกาง) 
ทิศใต  - ขนานแนวถนนสาธารณะท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากประตทูางเขาโรงเรียน ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 180 เมตร ไปทางทิศตะวันออก                 

ระยะ 240 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับปาโกงกาง) 
ท่ีตั้ง            หมูท่ี 5  ต. ไมฝาด  อ.สิเกา จ.ตรัง  พิกัด (7.447433,99.348693) 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 



22.  โรงเรียนวัดไมฝาด ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 
 
 

 
 

 

ทิศเหนือ -  ขนานแนวถนนตนมวง – ปากเมง (สาย 4162) ท้ังสองฟากถนน ตั้งแตถนนทางเขาโรงเรียนดานทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 150 เมตรไปทาง
ทิศตะวันออก ระยะ 160 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบริเวณบานพักอาศัย และสวนยางพารา) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบริเวณบานพักอาศัย) 
ทิศตะวันตก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนวัดไมฝาด – โคกพิกุล บริเวณบานพักอาศัย และสวนยางพารา) 

ท่ีตั้ง     หมูท่ี 3  ถนนไมฝาด – ปากเมง  ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง (พิกัด 7.540243 , 99.355377) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



23. โรงเรียนบานผมเด็น ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 

 
 

ทิศเหนือ  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลม)  

ทิศตะวันออก   - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศใต   – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบริเวณบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 

ทิศตะวันตก  – ขนานแนวถนนสาธารณะท้ังสองฝากถนน ตั้งแตทางเขาโรงเรียนดานทิศใตไปทางทิศใตระยะ 100 เมตร ไปทางทิศเหนือระยะ 160 เมตร 

  และบริเวณสองฝงถนนดงักลาวเปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน  

ท่ีตั้ง     หมูท่ี 6  ต. ไมฝาด  อ.สิเกา จ.ตรัง  (พิกัด 7.531263,99.425010) 

        เขตสถานศึกษา       

    เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 

 



24.  โรงเรยีนบานหวยตอ ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 
 
 

 
 

ทิศเหนือ  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลม) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีสาธารณะประโยชน) 
ทิศใต -  ขนานแนวถนนตรัง – สิเกา (สาย 4046) เริ่มตั้งแตทางเขาโรงเรียนดานทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก ระยะ 265 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 

150 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลม) 
ท่ีตั้ง      150 หมูท่ี 1 ถนนตรงั – สิเกา ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง (พิกัด 7.552052 , 99.395811) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 


