
1. โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ต.เขากอบ อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ -   ขนานแนวถนนเขากอบ – บางดี ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 120 เมตร ไปทางทิศตะวันออก 
ระยะ 300 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก -   ฝงตรงขามโรงเรียนวัดคีรีวิหาร ขนานแนวถนนทางเขาวัดคีรีวิหาร โดยหางจากเขตโรงเรียน ระยะทาง 50 เมตร 
ทิศใต  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดคีรีวิหาร (ติดกับวัดคีรีวิหาร) 
ทิศตะวันตก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดคีรีวิหาร (ติดกับบานพักอาศัย และท่ีดินราษฎร) 
ท่ีตั้ง       93 ม. 7 ต.เขากอบ อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.800666 ,99.548216) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



2. โรงเรียนบานหนองปรือ ต.เขากอบ อ.หวยยอด จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนองปรือ (ตดิกับสวนยางพาราและท่ีดินวางเปลา) 

ทิศตะวันออก    – ขนานแนวถนนสาธารณะ ท้ังสองฝากจากทางเขาโรงเรียนไปทางทิศใตระยะทาง 65 เมตรไปทางทิศเหนือระยะทาง 160 เมตร บริเวณสองฝงของ 

   ถนนดังกลาวเปนระยะ 50 เมตร จากก่ิงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศใต   – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะ) 

ทิศตะวันตก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะและสวนยางพารา) 

ท่ีตั้ง     177 หมูท่ี 8 ต.เขากอบ อ.หวยยอด จ.ตรัง. (สายพิกัด 7.829052,99.549121) 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 



3.  โรงเรียนบานเขากอบ ต.เขากอบ อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 
 

 
 

ทิศเหนือ  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดเขากอบ (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดเขากอบ (ติดกับสวนยางพารา และบานพักอาศัย) 
ทิศใต -   ขนานแนวถนนเพชรเกษมท้ังสองฟากถนน เริ่มจากประตูโรงเรียนดานทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 132 เมตร ไปทางทิศตะวันตก 

ระยะทาง 150 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 70 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดเขากอบ (ติดกับบานพักอาศัย และท่ีดินวางเปลา) 

ท่ีตั้ง       143  ม. 1 ถ.เพชรเกษม ต.เขากอบ อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.803863 ,99.587141) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



4. โรงเรียนบานหนองยูง ต.เขาขาว อ.หวยยอด จ.ตรัง 

 
 

ทิศเหนือ  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะและสวนยางพารา) 

ทิศตะวันออก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 

ทิศใต  – ขนานแนวถนนไสหาง-หนองยูง ท้ังสองฟาก จากมุมร้ัวโรงเรียนดานทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ระยะ 200 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 50 

เมตร        และบริเวณสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะ  50 เมตร จากก่ิงกลางของถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันตก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

ท่ีตั้ง     237 หมูท่ี 1 ตําบลเขาขาว อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.793609,99.601525) 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 



5.  โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ ต.เขาขาว อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -   ขนานแนวถนนหวยยอด – รัษฎา (สาย 4269) ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศใต ไปทางทิศใต ระยะ 120 เมตร ไปทาง    ทิศ

เหนือ ระยะ 250 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -   ขนานแนวถนนเขาวัดกาญจนบริรักษท้ังสองฟาก เริ่มจากจุดตัดถนนหวยยอด – รัษฎา ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 315 เมตร และบริเวณสองฝงถนน

ดังกลาวเปนระยะทาง 50 เมตร จากก่ึงกลางของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ (ติดกับวัดกาญจนบริรักษ) 

ท่ีตั้ง        167  ม. 2 ถ.เทศารัษฎา ต.เขาขาว อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.804846 ,99.625692) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



6. โรงเรียนบานควนตัง ต.เขาปูน อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานควนตัง (ติดกับบานพักอาศัย และสวนยางพารา) 

ทิศตะวันออกและทิศใต -  ขนานแนวถนนหวยยอด-บานวังสมบูรณ(สาย 4036) ท้ังสองฝากถนนเร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกระยะ 115 

เมตร ไปทางทิศตะวันตก ผานดานหนาโรงเรียนไปจดทางแยกกับถนนสาธารณะและบริเวณท้ังสองฝงถนนดงักลาวเปนระยะ 40 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแต

ละดานถนน 

ทิศใต  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานควนตัง (ติดกับบานพักอาศัย และศาลาประชาคมหมูบาน) 

ทิศตะวันตก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานควนตัง (ติดกับสวนยางพารา) 
 

ท่ีตั้ง    100 ม.1 บานควนตงั ต.เขาปูน อ.หวยยอด จ.ตรัง  (พกัิด 7.787091,99.667090) 

 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 

 



7. โรงเรียนทางิ้ว (ต.ช.ด. อุปถัมภ) ต.ทางิ้ว อ.หวยยอด จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพาราและถนนสาธารณะ) 
ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 

ทิศใต  - ขนานแนวถนนสาธารณะดานหนาโรงเรียนท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกจดทางแยกกับถนนสาย 

4270     ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 480 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงของถนนดงักลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางของแตละดานถนน 

ทิศตะวันตก  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดถนนสาธารณะและบานพักอาศัย) 

ท่ีตั้ง     182 หมูท่ี 4 ถนนสายทุงควน ต.ทางิ้ว อ.หวยยอด จ.ตรัง  พิกัด 7.839399,99.646470 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 



8. โรงเรียนบานไสมะมวง ต.ทางิ้ว อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ฝงตรงขามโรงเรียนหางจากแนวเขตโรงเรียนระยะ 60 เมตร เร่ิมจากทางเขาโรงเรียนตามแนวถนนสาธารณะไปทางทิศตะวันตก จนถึงทางแยกถนน 

                       สาย 4270 

ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะ และสวนยางพารา) 

ทิศใต  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับลําหวยสาธารณะ) 

  ทิศตะวันตก -  ขนานแนวถนนสาย 4270 ท้ังสองฟากถนนเร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศเหนือ ไปทางทิศเหนือ ระยะ 150  เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

   ระยะ  200 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ท่ีตั้ง  181 ม.3 ต.ทางิ้ว อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.849547,99.664476) 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 

 



9. โรงเรียนวัดเขา ต.ทางิ้ว อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
  

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะ) 

 ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 

 ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

 ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับวัดเขาปูน) 

          ท่ีตั้ง    96 หมูท่ี 2 ถนนหวยยอด – ในเตา บานออกวัด ต.ทางิว้ อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.827308,99.648424) 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 

 



10.โรงเรียนบานทุงตอ ต.ทุงตอ อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 

 
 

ทิศเหนือ - ขนานแนวถนนกัลปศาสนท้ังสองฟากถนน เริ่มจากทางเขาโรงเรียนดานทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 50 เมตร ไปทางทิศตะวันออก              

ระยะ 240 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะทาง 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก - ฝงตรงขามโรงเรียน ขนานแนวถนนราษฎรพัฒนา หางจากแนวเขตโรงเรียน ระยะ 40 เมตร 

ทิศใต - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพาราและหนองน้ําสาธารณะ) 

ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 

 ท่ีตั้ง          100 หมูท่ี  3  ถนนกัลปศาสน ต.ทุงตอ อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.762871,99.591378) 

 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 

 



11. โรงเรียนบานหนองหมอ ต.นาวง อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 

ทิศเหนือ - ขนานแนวถนนนาตาขํา (สาย4257) ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 100 เมตร ไปทาง          
ทิศตะวันออก ระยะ 350 เมตร และบริเวณท้ังสองของถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

 ทิศตะวันออก - ฝงตรงขามโรงเรียน ขนานแนวถนนหนองหมอ – หนองเนียงแตก หางจากแนวเขตโรงเรียน ระยะทาง 50 เมตร 

 ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับหนองน้าํและสวนสาธารณะ) 

 ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

 ท่ีตั้ง     83 หมูท่ี 1 ต.นาวง อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.724605,99.500764) 

 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 



12. โรงเรียนบานปากอ ต.นาวง อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัย) 

ทิศตะวันออก - ฝงตรงขามโรงเรียนขนานแนวถนนเขาปนะ – นาตาขํา หางจากแนวเขตโรงเรียน ระยะ 40 เมตร 

ทิศใต  - ขนานแนวถนน อบต.นาวง – ปากสุหรา (สาย4257) ท้ังสองฟากถนนเริ่มจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันออก (สามแยก) ไปทางทิศตะวันออก  

  ระยะทาง  180 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 250 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะทาง 70 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

ท่ีตั้ง     289 หมูท่ี 6 ต.นาวง อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.723344,99.538795)  

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 

 



13.  โรงเรยีนบานไสบอ ต.นาวง อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัย) 
ทิศตะวันออก -   ขนานแนวถนนนาวง – ตนชด ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศเหนือ ไปทางทิศเหนือ ระยะ 60 เมตร ไปทางทิศใต            
     ระยะ 400เมตร  และบริเวณท้ังสองฝงของถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนและบานพักอาศัย) 
ทิศตะวันตก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
ท่ีตั้ง     82 ม.2 ต.นาวง อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.737892 ,99.479949) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



14. โรงเรียนบานเกาะเตา ต.ในเตา อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 

 ทิศเหนือ - ขนานแนวถนนหวยยอด – ในเตา (สาย4270) ท้ังสองฟากถนนเร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันตกระยะ  70 เมตรไปทาง          

                                 ทิศตะวันออกระยะ 360 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงของถนนดังกลาวเปนระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

 ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะทางเขาโรงเรียนในเตาพิทยาคม) 

 ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับโรงเรียนในเตาพทิยาคม) 

 ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะและวัดในเตา) 

 ท่ีตั้ง     249  หมูท่ี 1 ต.ในเตา อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.872810,99.730115) 

 

โรงเรียนบานเกาะเตา 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 

 



15.  โรงเรียนบานทุงศาลา ต.บางกุง อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
  

ทิศเหนือ  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสายทุงศาลา – ควนพญา) 
ทิศตะวันออก -   ขนานแนวถนนโคกยาง – วังลํา (สาย 4224) ท้ังสองฝงถนน ตั้งแตมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศใต ไปทางทิศใต ระยะ 60 เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะ 

450 เมตร  และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว ระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนทุงศาลา – ทุงแดด) 
ทิศตะวันตก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

ท่ีตั้ง       128 ม.3 ต.บางกุง อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.767226 , 99.469714) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



16.  โรงเรียนบานควนพญา ต.บางกุง อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 

 

ทิศเหนือ  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลมและสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัย) 
ทิศใต -   ขนานแนวถนนสายควนพญา – ควนเหมียง ท้ังสองฟากถนนตั้งแตทางเขาโรงเรียนทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 100 เมตร และไปทางทิศ

ตะวันออก ระยะ 250 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและสวนปาลม) 

ท่ีตั้ง        259 ม.6 ต.บางกุง อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.766074 , 99.449570) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



17. โรงเรียนวัดนาวง ต.บางกุง อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
  

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับวัดนาวง) 

 ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีนาและสวนปาลม) 

 ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีนา) 

 ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลม) 

 ท่ีตั้ง     44 หมูท่ี 2 ต.บางกุง อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.752931,99.491297) 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 

 



18. โรงเรียนบานเหนือคลอง ต.บางกุง อ.หวยยอด จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ  – ขนานแนวถนนเพชรเกษม ท้ังสองฟาก จากมุมร้ัวโรงเรียนดานทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 50 เมตร ไปทางทิศตะวันออกระยะ 165 เมตร  

  บริเวณสองฝงของถนนดงักลาวเปนระยะ 70 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัย สวนยางพาราและสวนปาลม) 

ทิศใต   - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับแนวสายสงไฟฟาแรงสูง) 

ทิศตะวันตก  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัย) 

ท่ีตั้ง     115 หมูท่ี 8 ถนนเพชรเกษม ต.บางกุง อ.หวยยอด จ.ตรัง พิกัด 7.743090,99.457355 

         เขตสถานศึกษา 

         เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 



19.  โรงเรียนบานควนอารี ต.บางดี อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 
 

ทิศเหนือ  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับปาสงวน) 
ทิศตะวันออก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศใต -   ขนานแนวถนนบานบางดี – วังลําใต ท้ังสองฟากถนน ตั้งแตมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 200 เมตร ไปทางทิศ

ตะวันออก ระยะ 800 เมตร และบริเวณสองฝงของถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

ท่ีตั้ง       205 ม.9 ต.บางดี อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.811621 , 99.487020) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



20. โรงเรียนบานทุงยางงาม ต.บางดี อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
ทิศเหนือ  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทุงยางงาม (ติดกับท่ีดินราษฎรและสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทุงยางงาม (ติดกับท่ีดินราษฎรและสวนยางพารา) 

ทิศใต  -  ขนานแนวถนนองคการบริหารสวนตําบล ตรัง 2019 ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ระยะ 180 เมตร 

    ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 350 เมตร  และบริเวณท้ังสองฝงของถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน  

ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทุงยางงาม (ติดกับท่ีดินราษฎร)  

ท่ีตั้ง     156 หมูท่ี 5 ต.บางดี อ.หวยยอด จ. ตรัง (พิกัด 7.840469,99.521462) 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 



21. โรงเรียนวัดบางด ีต.บางดี อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ - ฝงตรงขามโรงเรียน ขนานแนวถนนบางด ี– ตนโพธ์ิ (สาย 4250) หางจากแนวเขตโรงเรียน ระยะทาง  50  เมตร 

ทิศตะวันออก - ขนานแนวถนนบานถนนแพรก – บางขัน (สาย 4236) ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนบริเวณทางแยกถนนบานถนนแพรก – บางขัน กับถนน 

    บางด ี– ตนโพธ์ิ (สาย 4250) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 70 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะ 160 เมตร และบริเวณสองฝงของถนน 

    ดงักลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและท่ีดินสวนยางพารา) 

ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

ท่ีตั้ง     80 หมูท่ี 1 ถนนบานถนนแพรก – บางขัน ต.บางดี อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.816036,99.530489) 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดบางดี 



22.  โรงเรยีนบานชา ต.บางดี อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา)  
ทิศตะวันออก -   ขนานแนวถนนสายบานชา – บางขัน (สาย 4258)  ท้ังสองฟากถนนตั้งแตทางเขาโรงเรียน ขนานแนวถนนดังกลาวไปทางทิศใต ถึงทางแยกเขาวัดบานชา 

ระยะทาง 90 เมตร ไปทางทิศเหนือถึงทางแยก ระยะทาง 200 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละ
ดานถนน 

ทิศใต -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับวัดบานชา) 
ทิศตะวันตก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
ท่ีตั้ง       80 ม.6 ต.บางดี อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.873473 , 99.533300) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



23.  โรงเรียนบานน้ําพราย ต.ปากคม อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ทิศเหนือ  -   ฝงตรงขามโรงเรียน ขนานแนวถนนสายน้ําพราย – ควนไทร หางจากแนวเขตโรงเรียน ระยะ 60 เมตร 
ทิศตะวันออก -   ขนานแนวถนนเพชรเกษม ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากมุมแนวเขตโรงเรียน ทางแยกถนนรัตนพันธ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 140 เมตร ไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะ 120 เมตร จดทางแยกเขาวัดน้ําพราย และบริเวณท้ังสองฝงของถนนดังกลาว เปนระยะทาง 80 เมตร จากก่ึงกลางถนนของ
แตละดานถนน 

ทิศใต -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

ท่ีตั้ง        155 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ปากคม อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.744535 , 99.610789) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



24.  โรงเรียนวัดควนไทร ต.ปากคม อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ทิศเหนือ  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนรัตนพันธ และสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -   ขนานแนวถนนทางหลวงชนบทตรัง 3155 (หนาวัดควนไทร) ท้ังสองฟาก ตั้งแตทางเขาโรงเรียนดานทิศใต ไปทางทิศใต ระยะ 100 เมตร ไปทางทิศ

เหนือ ระยะ 100 เมตร ไปทางทิศเหนือ จดทางแยกถนนราษฎรสวน ระยะ 240 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลาง
ถนนของแตละดานถนน 

ทิศใต -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับวัดควนไทร) 
ทิศตะวันตก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลม) 

ท่ีตั้ง      66 ม.1 ต.ปากคม อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.738282 , 99.585287) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



25.  โรงเรียนวัดปากแจม ต.ปากแจม อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 
 

 
 

 

ทิศเหนือ  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับวัดปากแจม) 
ทิศตะวันออก -   ขนานแนวถนนสาธารณะท้ังสองฟาก เริ่มตั้งแตประตูทางเขาโรงเรียนไปทางทิศใต ระยะ 50 เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะ 150 เมตร  และบริเวณท้ังสอง

ฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

ท่ีตั้ง       10 ม.7 ต.ปากแจม อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.695645 , 99.638095) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



26.  โรงเรียนบานทามะปราง ต.ปากแจม อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 
 

ทิศเหนือ  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะและสวนปาลม) 
ทิศตะวันออก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะและสวนยางพารา) 
ทิศใต -   ฝงตรงขามโรงเรียนขนานแนวถนนสาธารณะ เริ่มจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก จดมุมแนวแขตแยกถนนสาธารณะ 
ทิศตะวันตก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลม) 

ท่ีตั้ง       55 ม.6 ต.ปากแจม อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.750139 , 99.644049) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



27. โรงเรียนบานคลองคุย ต.ปากแจม อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 

 ทิศเหนือ  –ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดวัดคลองคุยและสวนยางพารา) 

 ทิศตะวันออก  – ขนานแนวถนนสาย 4007 ท้ังสองฝากถนนตั้งแตทางแยกเขาประตูโรงเรียนดานทิศใต ไปทางทิศเหนือจดทางแยกติดกับถนนหวยยอด - บานโพธิ์  

      (สาย 4123)และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

 ทิศใต   – ฝงตรงขามแนวเขตโรงเรียน ขนานกับทางสาธารณะหางจากแนวเขตโรงเรียนระยะ 50 เมตร 

 ทิศตะวันตก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดปาไมและสํานักงานปาไม) 

 ท่ีตั้ง      144 หมูท่ี 5 ถนนหวยยอด – บานโพธ์ิ ต.ปากแจม อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.717263,99.663760) 

 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 

 



28. โรงเรียนบานลาํแพะ ต.ปากแจม อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 

 ทิศเหนือ  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับเขตสงวนเลี้ยงสัตว) 

 ทิศตะวันออก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัย) 

ทิศใต   – ขนานแนวถนน บานโพธิ์- หวยยอด (สาย 4123) ท้ังสองฝากถนนตั้งแตประตูทางเขาโรงเรียนดานทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันออกระยะ 50 เมตรไป 

     ทางทิศตะวันตก ระยะ 130 เมตรและบริเวณสองฝงถนนดังกลาว ระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

 ทิศตะวันตก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 

 ท่ีตั้ง      59 หมูท่ี 2  ถนน บานโพธ์ิ – หวยยอด ต.ปากแจม อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.703323,99.702046) 

 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 

 



29. โรงเรียนบานลําภูรา และ โรงเรียนลําภูราเรืองวิทย (ม.ปลาย) 
 
 

 
 

ทิศเหนือ  -  ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียนลําภูราเรืองวิทย (ติดกับคายพระยารัษฎานุประดิษฐและการไฟฟาฝายผลิตฯ) 

ทิศตะวันออก    -  ขนานแนวถนนเพชรเกษมท้ังสองฟาก เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนบานลําภูรา ดานทิศใตมาทางตะวันตกเฉียงใต ระยะทาง 60 เมตร ไปทาง  

      ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 327 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศใต    -  ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียนลําภูราเรืองวิทย และโรงเรียนบานลําภูรา (ติดกับสวนปาลมและสวนยางพารา)  

ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียนลําภูราเรืองวิทย (ติดกับสวนปาลม) 

ท่ีตั้ง      โรงเรียนลําภูราเรืองวิทย 158 หมูท่ี 3 /โรงเรียนบานลําภูรา 163 หมูท่ี 3 ถนนเพชรเกษม ต.ลําภูรา อ.หวยยอด จ.ตรัง 

 

โรงเรียนบานลําภูรา 



30.  โรงเรยีนวัดสิทธิโชค ต.ลําภูรา อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ -   ขนานแนวถนนสาธารณะ ท้ังสองฟากถนน ตั้งแตประตูทางเขาโรงเรียนไปทางทิศตะวันตก ระยะ 65 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะ 100 เมตร และ
บริเวณสองฝงถนนดังกลาว ระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 
ทิศใต -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลมและสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับวัดสิทธิโชค) 

ท่ีตั้ง        174 ม.7 บานยางขาคีม ต.ลําภูรา อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.677587 , 99.573965) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



31. โรงเรียนบานวังลํา  ต.วังคีรี  อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 

ทิศตะวันออก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 

ทิศใต   – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 

ทิศตะวันตก  – ขนานแนวถนนสาย 4229 ท้ังสองฝากถนน ตั้งแตประตูทางเขาโรงเรียน ดานทิศใตไปทางทิศใตระยะ 80 เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะ 150 เมตร และบริเวณท้ัง

สอง    ฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ท่ีตั้ง      125 หมูท่ี 4  บานวังลาํเหนือ ต.วังคีรี อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.789943,99.560604) 

 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 

 



32. โรงเรียนบานเขาพรุเสม็ด  ต.วังคีรี  อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 

 ทิศเหนือ  – ขนานแนวถนน เขาพรุเสม็ด - วังลํา (สาย 4224) ท้ังสองฟากถนนตั้งแตประตูทางเขาโรงเรียนดานทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 80 เมตร  

     ไปทางทิศตะวันออกระยะ 175 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาวระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

 ทิศตะวันออก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัย) 

ทิศใต   – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลม) 

 ทิศตะวันตก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับ กศน. ต.วังคีรีและสวนปาลม) 

 ท่ีตั้ง      145 หมูท่ี 1 ถนนเขาพรุเสม็ด - วังลํา ต.วังคีรี อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.779508,99.482239) 

 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 

 



33.  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ต.วังคีรี อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 
 

 
 

ทิศเหนือ -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนและวัด (ติดกับบานพักอาศัยและสวนปาลม) 
ทิศตะวันออก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีดินวางเปลา) 
ทิศใต -   ขนานแนวถนนเพชรเกษมท้ังสองฟากถนน ตั้งแตมุมแนวเขตโรงเรียนและวัด บริเวณทางแยกถนนสาย 4250 ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 165 เมตร ไป

ทางทิศตะวันออก ระยะ 200 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 80 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก -   ขนานแนวถนนสาย 4250 ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากทางแยกถนนเพชรเกษมไปทางทิศเหนือ ระยะ 200 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว ระยะ 
       40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง      174 ม.7 ถนนเพชรเกษม ต.วังคีรี อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.759717 , 99.510124) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



34. โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ต.หนองชางแลน อ.หวยยอด จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ  – ฝงตรงขามโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ขนานแนวถนนสาธารณะ หางจากแนวเขตโรงเรียน ระยะ 50 เมตร 

ทิศตะวันออก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (ติดกับถนนสาธารณะ)  

ทิศใต   - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (ติดกับถนนสาธารณะ)  

ทิศตะวันตก  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (ติดกับวัดศรีรัตนาราม)  

ท่ีตั้ง     13 หมูท่ี 1 ต.หนองชางแลน อ.หวยยอด จ.ตรัง  พิกัด 7.829838,99.631256 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 



35. โรงเรียนบานหวยน้ําเยน็ ต.หนองชางแลน อ.หวยยอด จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตร้ัวโรงเรียนบานหวยน้ําเย็น (ตดิกับสวนปาลม) 

ทิศตะวันออก  – ฝงตรงขามโรงเรียนบานหวยน้ําเย็น แนวขนานกับถนนสาธารณะ หางจากแนวเขตโรงเรียน ระยะ 50 เมตร 

ทิศใต   – ขนานแนวถนนสาย 3027 ท้ังสองฟากจากทางเขาโรงเรียนไปทางทิศตะวันตก ระยะ 50 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 215 เมตร บริเวณสองฝง 

   ถนนดังกลาวเปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันตก  –  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหวยน้าํเยน็ (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา)   

ท่ีตั้ง      99 หมูท่ี 2 ต.หนองชางแลน อ.หวยยอด จ. ตรัง  พิกัด 7.837436,99.606514 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 



36.  โรงเรียนบานหนองสองพ่ีนอง ต.หนองชางแลน อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 
 

 
 

ทิศเหนือ -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับถนนสาธารณะสายบานหนองสองพ่ีนอง – หวยน้ําเย็น และสํานักงานขนสงจังหวัดตรัง สาขาอําเภอหวยยอด) 
ทิศตะวันออก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองชางแลน และสวนปาลม) 
ทิศใต -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก -   ฝงตรงขามแนวเขตโรงเรียน ขนานแนวถนนเพชรเกษม (สาย 403) หางจากแนวเขตโรงเรียน ระยะ 80 เมตร 
ท่ีตั้ง     166 ม.5 ถนนเพชรเกษม ต.หนองชางแลน อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.848618 , 99.591213) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



37.  โรงเรยีนบานควนเลียบ ต.หนองชางแลน อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 
 

 

ทิศเหนือ -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัย) 
ทิศตะวันออก -   ขนานแนวถนนสาธารณะท้ังสองฟากถนน เริ่มจากทางเขาโรงเรียนไปทางทิศเหนือ ระยะ 130 เมตร ไปทางทิศใตจดทางแยกถนนโยธาธิการ ตรัง 2059 

และ บริเวณท้ังสองฝงของถนนดังกลาว ระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -   ขนานแนวถนนสาธารณะ (สายโยธาธิการ ตรัง 2059) ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากทางเขาโรงเรียนไปทางทิศตะวันตก ระยะ 180 เมตร ไปทางทิศ

ตะวันออก ระยะ 250 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงของถนนดังกลาวเปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 
ท่ีตั้ง       306 หมูท่ี 4 ต.หนองชางแลน อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.846786 , 99.566087) 
 
 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานควนเลียบ 



38. โรงเรียนบานวังหลาม ต.หวยนาง อ.หวยยอด จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานวังหลาม (ติดกับสวนปาลมและสวนยางพารา) 

ทิศตะวันออก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานวังหลาม (ติดกับบานพักอาศัยและสวน) 

ทิศใต  – ขนานแนวถนนสาธารณะท้ังสองฝาก  จากประตูทางเขาโรงเรียนบานวังหลามไปทางทิศตะวันตกระยะทาง 50 เมตรทางทิศตะวันออกระยะทาง  

  130 เมตร บริเวณสองฝงของถนนดงักลาวเปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดาน 

ทิศตะวันตก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานวังหลาม(ตดิกับบานพักอาศัยและสวนปาลม) 

ท่ีตั้ง     101 หมูท่ี 1 ต.หวยนาง อ.หวยยอด จ.ตรัง พิกัด 7.896871,99.563887 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 



39.  โรงเรียนบานหนองราโพ ต.หวยนาง อ.หวยยอด จ.ตรัง 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศเหนือ -  ขนานแนวถนนสายบานหนองราโพ – วังหิน (ทางหลวงชนบท ตรัง 3125) ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากมุมแนวเขตโรงเรียน ดานทิศตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ระยะ 210 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
ท่ีตั้ง      305 ม.3 ต.หวยนาง อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.907605 , 99.576867) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



40. โรงเรียนวัดหวยนาง (วันครู 2501) ต.หวยนาง อ.หวยยอด จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ   – ขนานแนวถนนสายหวยนาง - วังหลาม ท้ังสองฟาก เร่ิมจากทางแยกจากถนนสาย 4258 ไปทางทิศตะวันตกระยะทาง 435 เมตรบริเวณสองฝงถนน ดงักลาว 

     เปนระยะทาง 50 เมตร จากก่ึงกลางของแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (สวนปาและตลาดนัด) 

ทิศใต   -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ลาํหวยสาธารณะ) 

ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (วัดหวยนาง) 

ท่ีตั้ง         50 หมูท่ี 6 ต.หวยนาง อ.หวยยอด จ.ตรัง  พิกัด 7.881597,99.593040 

 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 



41. โรงเรียนหวยยอดกลงึวิทยาคาร และ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอหวยยอด  
 
 

 
 

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียนหวยยอดกลึงวิทยาคาร (ติดกับบานพักอาศัย) 
ทิศตะวันออก - ฝงตรงขามศูนยการศึกษานอกระบบฯ และโรงเรียนหวยยอดกลึงวิทยาคาร ขนานแนวถนนเพชรเกษม หางจากแนวรั้วศูนยการศึกษานอกระบบฯ และ 

  โรงเรียนหวยยอด กลึงวิทยาคาร เปนระยะ 100 เมตร  
ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวรั้วศูนยการศึกษานอกระบบฯ (ติดกับสวนสาธารณะและถนนมหามิตร) 
ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวรั้วศูนยการศึกษานอกระบบฯ (ติดกับสวนสาธารณะและท่ีพักอาศัย) 
ท่ีตั้ง     กศน.อําเภอหวยยอด ถนนมหามติร (ติดกับหองสมุดประชาชน) /โรงเรียนหวยยอดกลึงวิทยาคาร ถนนเพชรเกษม ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด   7.791610,99.630944) 
 

ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอหวย

 

          เขตสถานศกึษา 

          เขตบริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา 

 



42. โรงเรียนเทศบาลหวยยอดวิทยา ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง (ทองถ่ิน) 

 

ทิศเหนือ  – ฝงตรงขามโรงเรียน ขนานแนวถนนสาธารณะ หางจากแนวเขตโรงเรียน ระยะ 50 เมตร 

ทิศตะวันออก - ขนานแนวถนนชังคาวณิช ท้ังสองฟาก ตัง้แตประตูทางเขาโรงเรียนไปทางทิศใตจดทางแยกตัดกับถนนเทศบาล 7 และบริเวณสองฝงถนนดงักลาว 

   เปนระยะ 50 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดาน 

ทิศใต   – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและท่ีดินราษฎร) 

ทิศตะวันตก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

ท่ีตั้ง      109 ถนนเทศบาล 5   ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง  พิกัด 7.785474,99.632730 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลหวยยอดวิทยา 



43.  โรงเรยีนธาดาอนุสรณ ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง (เอกชน) 
 
 

 
 
 

ทิศเหนือ -  ขนานแนวถนนพิศาลสีมารักษ (สาย 4270)ท้ังสองฟากถนน เริ่มตั้งแตมุมแนวเขตโรงเรียนดานริมทางรถไฟไปทางทิศตะวันออก จดทางรถไฟ ไปทางทิศ
ตะวันตกจดทางแยกถนนพิศาลสีมารักษซอย 1 และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนน ของแตละดานถนน  

ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัย) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและท่ีดินสวนบุคคล) 
ทิศตะวันตก -  ฝงตรงขามโรงเรียน ขนานแนวถนนเทศบาล 12 หางจากแนวเขตโรงเรียน ระยะ 40 เมตร 
ท่ีตั้ง      25 ถนนเทศบาล 12 ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.787706 , 99.636681) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



44.  โรงเรยีนวิวัฒนวิทยา ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง  (เอกชน) 
 
 

 
 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัยและสวน) 
ทิศตะวันออก -  ฝงตรงขามโรงเรียน ขนานแนวถนนเทศบาล 5 หางจากแนวเขตโรงเรียน ระยะ 40 เมตร 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีดินและสวนปาลม) 
ทิศตะวันตก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนปาลมและสวนยางพารา) 
ท่ีตั้ง      49 ถนนเทศบาล 5 ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด 7.783005 , 99.632906) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 


