
1. โรงเรียนบานทอนเหรียน ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง 
 

 

  ทิศเหนือ - ขนานแนวถนนบานทอนเหรียน – หนองบัว ท้ังสองฟากถนน  เร่ิมจากมุมร้ัวโรงเรียนดานทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก  เปนระยะทาง 110 เมตร  
  ไปทางทิศตะวันตก เปนระยะทาง 445 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะ 40 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

  ทิศตะวันออก - ขนานแนวถนนบานทอนเหรียน – ลาํชาง (สาย 4267) ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากมุมร้ัวโรงเรียนดานทิศเหนือ มาทางทิศใตเปนระยะทาง 250 เมตร 
  และบริเวณสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

  ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทอนเหรียน (ตดิกับสวนยางพารา)               
  ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทอนเหรียน (ตดิกับบริเวณบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 
  ท่ีตั้ง   17 หมู 4 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง  (พิกัด 7.958595,99.678243) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



2. โรงเรียนบานลาํชาง ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง 
 

 
   

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานลําชาง (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก - ขนานแนวถนนลาํชาง – ในรอน ท้ังสองฟากถนน จากมุมร้ัวโรงเรียนทางดานทิศเหนือมาทางทิศใต เปนระยะทาง 465 เมตร และบริเวณ 

  สองฝงของถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน  
ทิศใต - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานลําชาง (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานลําชาง (ติดกับสวนยางพารา)  

ท่ีตั้ง   165 หมู 1 ถนนลําชาง – ในรอน  ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง (พิกัด 7.925642,99.692395) 

         เขตสถานศกึษา 

         เขตบริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา 



3. โรงเรียนบานโพธ์ินอย ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ       - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานโพธ์ินอย (ติดกับวัดโพธ์ินอย) 
ทิศตะวันออก     - ขนานแนวถนนเพชรเกษม (สาย 403) ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากทางเขาโรงเรียนดานทิศเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 250 เมตร ไป 

   ทางทิศตะวันตกเฉยีงใต ระยะ 400 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะ 70 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน  
ทิศใต     - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานโพธ์ินอย (ติดกับถนนทางเขาหมูบานและสวนปาลม) 
ทิศตะวันตก    - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานโพธ์ินอย (ติดกับถนนทางเขาหมูบานและสวนยางพารา) 
ท่ีตั้ง     74 หมู 3 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง ( พิกัด 7.989117,99.622265) 

         เขตสถานศกึษา 

         เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานโพธิ์นอย 



4. โรงเรียนวัดโคกเลียบ ต.คลองปาง อ.รัษฏา จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ      - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดโคกเลียบ (ติดกับวัดโคกเลียบ) 
ทิศตะวันออก  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดโคกเลียบ (ติดกับถนนเลียบทางรถไฟ) 
ทิศใต            - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดโคกเลียบ (ติดกับบริเวณบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก     - ขนานแนวถนนเพชรเกษมท้ังสองฟากถนน  เร่ิมจากมุมร้ัวโรงเรียนดานทิศเหนือ ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 112 เมตร ไปทางทิศใต ระยะทาง  

  206 เมตร  และบริเวณสองฝงของถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง    3 หมู 1 ถนนเพชรเกษม ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง (พิกัด 7.998094,99.638907) 

 

         เขตสถานศกึษา 

         เขตบริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา 

โรงเรียนวัดโคกเลียบ 



 

5. โรงเรียนวัดเขาพระ ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ           - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดเขาพระ (ติดกับวัดเขาพระ) 

ทิศตะวันออก     - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดเขาพระ (ถนนสาธารณะและบานพักอาศัย) 

ทิศใต               - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดเขาพระ (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศตะวันตก       - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดเขาพระ (ติดทางรถไฟ) 

ท่ีตั้ง    24 หมู 4 ต. คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง (พิกัด 7.956230,99.633037) 

 

         เขตสถานศกึษา 

         เขตบริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา 



6. โรงเรียนบานควนหนองกก ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 
 

 
 

 

ทิศเหนือ     - ขนานแนวถนนสายควนหนองกก - ตนไทร ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนบานดานทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 50 เมตร ไปทางทิศ 
  ตะวันออก ระยะ 200 เมตร และบริเวณสองฝงของถนนดังกลาว เปนระยะ 30 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน  

   ทิศตะวันออก - ฝงตรงขามแนวเขตโรงเรียน ขนานแนวถนนสาธารณะ หางจากแนวเขตโรงเรียน ระยะ 30 เมตร  
   ทิศใต          - ฝงตรงขามแนวเขตโรงเรียน ขนานแนวถนนสาธารณะ หางจากแนวเขตโรงเรียน ระยะ 50 เมตร  
   ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานควนหนองกก (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 
   ท่ีตัง้    64 หมู 6 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง (พิกัด  7.983624,99.648283) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



7. โรงเรียนบานทุงสมอ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 
 

 
   

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทุงสมอ (ติดกับลาํหวยสาธารณะ) 
ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทุงสมอ (ติดกับบานพักอาศัย) 
ทิศใต  - ขนานกับแนวถนนหนองคลา – ควนจาํปา (ทางหลวงชนบท ตรัง 5123) ท้ังสองฟากถนน  เร่ิมจากมุมร้ัวโรงเรียนดานทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก 

  ระยะ 80 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 230 เมตร และบริเวณสองฝงของถนนดงักลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางของถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทุงสมอ (ติดกับบานพักอาศัยและท่ีดินราษฎร) 
ท่ีตั้ง     104 หมู 4 ถนนหนองคลา – ควนจาํปา ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง (พิกัด 7.912125,99.618338) 
 

         เขตสถานศกึษา 

         เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



8. โรงเรียนบานหนองมวง ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 
   

 
 

 

ทิศเหนือ      - ขนานแนวถนนสาธารณะ (ถนนเขาหมูบาน) ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากมุมร้ัวโรงเรียนดานทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก เปนระยะทาง 100 เมตร ไปทาง 
  ทิศตะวันตก เปนระยะทาง 210 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนองมวง (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 
ทิศใต          - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนองมวง (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก      - ตอเนื่องตดิกับแนวเขตโรงเรียนบานหนองมวง (ติดกับ สวนยางพาราและบานพักอาศัย) 
ท่ีตั้ง     62 หมู5 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง (พิกัด 7.939703,99.594006) 

         เขตสถานศกึษา 

         เขตบริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา 



9. โรงเรียนวัดควนเมา ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 
 

  
 

ทิศเหนือ      - ขนานแนวถนนควนเมา – บานทอนเหรียน ท้ังสองฟากถนน เร่ิมตั้งแตมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 100 เมตร ไปทางทิศ 
  ตะวันออกผานหนาโรงเรียน ระยะทาง 350 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน  

ทิศตะวันออก  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดควนเมา (ติดกับวัดควนเมาและสวนยางพารา)           
ทิศใต          - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดควนเมา (ติดกับสวนยางพารา)  
ทิศตะวันตก    - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดควนเมา (ติดกับสวนยางพารา) 
ท่ีตั้ง    11 หมู 2 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง (พิกัด 7.965077,99.608292) 
  

         เขตสถานศกึษา 

         เขตบริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา 



10. โรงเรียนบานไรใหญ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง   
 

 
 

ทิศเหนือ      - ขนานแนวถนนเขาหมูบานควนเทียมท้ังสองฝงถนน เร่ิมจากมุมร้ัวโรงเรียนทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก เปนระยะทาง 280 เมตร 
  และบริเวณสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะ 40 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน  

ทิศตะวันออก  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานไรใหญ (ติดกับลาํหวยสาธารณะและสวนยางพารา)           
ทิศใต         - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานไรใหญ (ติดกับวัดไรใหญ)  
ทิศตะวันตก       - ขนานแนวถนนเพชรเกษม (สาย 403) ท้ังสองฝงถนน เร่ิมจากมุมร้ัวโรงเรียนดานทิศเหนือ ไปทางทิศเหนือ ระยะ 100 เมตร ไปทางทิศใต ระยะ  

  185 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
      ท่ีตั้ง    77 หมู 3 ถนนเพชรเกษม ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง (พิกัด 7.922887,99.596417)                  

 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



11. โรงเรียนบานหนองบัว ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 
 
 

 
 

  

 ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนองบัว (ติดกับสวนยางพาราและถนนสาธารณะเขาหมูบาน) 

 ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนองบัว (บานพักอาศัยและสวนยางพารา) 
 ทิศใต  - ขนานแนวถนนสายบอลอ – ลาํทับ (สาย 4151) ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉยีงเหนอื เปนระยะทาง 

  150 เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปนระยะทาง 540 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะ 50 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
 ทิศตะวันตก - ขนานแนวถนนสาธารณะ เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันตก ขนานแนวเขตโรงเรียนไปทางทิศเหนือ เปนระยะ 175 เมตร หางจากแนวเขตโรงเรียน 

  ระยะ 30 เมตร  

 ท่ีตั้ง    80 หมู 8 ถนนบอลอ – ลาํทับ ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง  (พิกัด 7.986758,99.687946) 

         เขตสถานศกึษา 

         เขตบริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา 



12. โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 
 

 
   

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ (ติดกับเขตวัดถํ้าพระพุทธ) 
ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ (ติดกับลาํหวยสาธารณะคลองปาง) 
ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ (ติดกับลาํหวยสาธารณะคลองปาง) 
ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ (ติดกับเขตวัดถํ้าพระพุทธ, ตีนเขา)  

ท่ีตั้ง    76 หมู6 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง (พิกัด 7.986754,99.691387) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



13. โรงเรียนบานหนองศรีจันทร ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนองศรีจนัทร (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนองศรีจันทร (ติดกับสวนยางพาราและลําหวยสาธารณะ) 
ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนองศรีจนัทร (ติดกับสวนยางพาราและลําหวยสาธารณะ) 
ทิศตะวันตก - ขนานแนวถนนโยธาธิการ ตรัง 2053 ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศเหนือ ไปทางทิศเหนือ ระยะ 100 เมตร ไปทางทิศใตผานหนาโรงเรียน 

  ระยะ 100 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง     57 หมูท่ี 5 ตําบลหนองบัว อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  (พิกัดท่ี 7.989030,99.716116) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานหนองศรีจันทร 



14. โรงเรียนบานตนไทร ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 

        

 

ทิศเหนือ      - ขนานแนวถนนสายบอลอ – ลาํทับ (สาย 4151) ท้ังสองฟากถนน จากประตูทางเขาโรงเรียน ไปทางทิศตะวันออก ระยะ 150 เมตร ไปทางดาน 
  ทิศตะวันตก ระยะ 150 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน  

ทิศตะวันออก  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานตนไทร (ตดิกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา)           
ทิศใต           - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานตนไทร (ตดิกับสวนยางพารา)  

          ทิศตะวันตก      - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานตนไทร (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 
 ท่ีตั้ง    85 หมู 2 ถนนบอลอ – ลาํทับ ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง (พิกัด 7.999443,99.658882) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



15. โรงเรียนบานควนหนองยาง ต. หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ       - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานควนหนองยาง (ตดิกับสวนยางพารา) 

ทิศตะวันออก  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานควนหนองยาง (ตดิกับสวนยางพารา) 

ทิศใต         - ขนานแนวถนนสาธารณะ ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากมุมร้ัวโรงเรียนดานทิศตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 60 เมตร  ไปทางทิศตะวันตกระยะทาง  

  120 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะทาง 50 เมตร  จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน  

ทิศตะวันตก     - ตอเนื่องตดิกับแนวเขตโรงเรียนบานควนหนองยาง (ติดกับสวนยางพารา) 

ท่ีตั้ง   หมู 4 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง  (พิกัด 7.945036,99.652849) 

 

         เขตสถานศกึษา 

         เขตบริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา 



16. โรงเรียนบานหนองบัวนอย ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง 
 

 
 

  ทิศเหนือ     - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนองบัวนอย (ติดกับสวนยางพารา)  
  ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนองบัวนอย (ติดกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 
  ทิศใต        - ขนานแนวถนนสาธารณะท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 260 เมตร ไปทางทิศตะวันออกจดทางแยก 

  ถนนสาย 4028 และบริเวณสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
  ทิศตะวันตก   - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนหนองบัวนอย (ติดกับสวนยางพารา) 
  ท่ีตั้ง    20 หมู 7 ต.หนองปรือ จ.ตรัง (พกิัด 7.875095,99.658880)         

         เขตสถานศกึษา 

         เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานหนองบัวนอย 



17. โรงเรียนบานคลองมวน ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ     - ขนานแนวถนนสาธารณะท้ังสองฟากถนน ตั้งแตทางแยกถนนหวยยอด – คลองปาง (สาย 4269) ไปทางทิศตะวันออก จดทางเขาวัดคลองมวน 
  และบริเวณสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก   - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพาราและบานพักอาศัย) 
ทิศใต          - ขนานแนวถนนสาธารณะ (สาย 4267) ท้ังสองฟากถนน ตั้งแตทางแยกถนนหวยยอด – คลองปาง (สาย 4269)  ไปทางทิศตะวันออก จดทางแยกถนนเขา 

  อบต.คลองมวน และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก    - ขนานแนวถนนสาธารณะท้ังสองฟากถนน ตั้งแตทางแยกจากถนนสาธารณะดานทิศเหนือ ผานหนาประตโูรงเรียนไปทางทิศใต จดถนนสาธารณะ (สาย 4267)  

  และบริเวณสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะ 30 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง    206 หมู 1 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง ( พิกัด 7.888687,99.632013) 

 

         เขตสถานศกึษา 

         เขตบริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา 



18. โรงเรียนบานไทรบวง ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง 
 

 
 

    ทิศเหนือ        - ตอเน่ืองติดกับแนวเขตโรงเรียนบานไทรบวง (ตดิกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 
    ทิศตะวันออก  - ตอเน่ืองติดกับแนวเขตโรงเรียนบานไทรบวง (ตดิกับสวนยางพารา) 
    ทิศใต            - ตอเน่ืองติดกับแนวเขตโรงเรียนบานไทรบวง (ตดิกับบานพักอาศัยและสวนยางพารา) 
    ทิศตะวันตก    - ขนานแนวถนนคลองมวน - ตนมะปราง (สาย 3052) ท้ังสองฟากถนน เริ่มตั้งแตมุมแนวเขตโรงเรยีนดานทิศใต  ไปทางทิศใตระยะ 50 เมตร  ไปทางทิศเหนือผานหนาโรงเรียน ระยะทาง  

135 เมตร และบรเิวณสองฝงถนนดังกลาว  เปนระยะทาง 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
    ท่ีตั้ง  102 หมู 6 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรงั (พิกัด 7.928607,99.647853) 

         เขตสถานศกึษา 

         เขตบริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานไทรบวง 



19. โรงเรียนอนุบาลรัษฎา ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง (เอกชน) 
 

 
 

    ทิศเหนือ      - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนอนุบาลรัษฎา (ติดกับพื้นท่ีวางเปลาและสวนยางพารา)  
    ทิศตะวันออก      - ขนานแนวถนนหวยยอด – คลองปาง (ทางหลวงแผนดิน 4269) ท้ังสองฟากถนน เร่ิมตั้งแตประตโูรงเรียนดานทิศใต ไปทางทิศใตจดทางแยกถนนทาง 

  หลวงชนบท  ตรัง 3193 ไปทางทิศเหนือระยะ 150 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนน เปนระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน  
    ทิศใต               - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนอนุบาลรัษฎา (ติดกับบานพักอาศัยและพื้นท่ีวางเปลา)  
    ทิศตะวันตก        - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนอนุบาลรัษฎา (ติดกับบานพักอาศัย) 
    ท่ีตัง้     10 ถนนเทศารัษฎา ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง (พิกัด 7.977077,99.631856) 

         เขตสถานศกึษา 

         เขตบริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา 

โรงเรียนอนุบาลรัษฎา 


