
1. โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และ โรงเรียนวังวิเศษ (ม.ปลาย) 
 

 
 

ทิศเหนือ -   ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียนวัดเขาวิเศษ (ติดกับถนนและวัดเขาพระวิเศษ และสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -   ขนานแนวถนนตนชด – นาวง ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากประตูหนาโรงเรียนวังวิเศษ ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง  293 เมตร ไปทางทิศใต ระยะทาง 234   

เมตร   และบริเวณสองฝงของถนนตนชด – นาวง เปนระยะทาง 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -   ตอเนื่องติดกับดานขางรั้วโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก     -  ตอเนื่องติดกับดานหลังแนวรั้วโรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนวังวิเศษ (ติดกับสวนยางพารา) 

ท่ีตั้ง         เลขท่ี 259 หมูท่ี 4 ถนนตนชด – นาวง ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

 

โรงเรียนวังวิเศษ 



2. โรงเรียนบานเขาโอน ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  
 

 
 

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานเขาโอน (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศตะวันออก - ขนานแนวถนนสายนาวง – ตนชด ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศเหนือไปทางทิศเหนือระยะทาง 130 เมตร ไปทางทิศใตเปนระยะทาง   

  450 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานเขาโอน (ติดกับถนนเขาหมูบานหลังโรงเรียน) 

ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานเขาโอน (ติดกับสวนยางพาราและบานพักอาศัย) 

ท่ีตั้ง                เลขท่ี 10 หมู 3 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  (พิกัด 7.697364,99.464175) 

 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



3. โรงเรียนบานคลองโตน ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานคลองโตน (ติดกับถนนสาธารณะและสวนยางพารา) 

ทิศตะวันออก - ขนานแนวถนนสาธารณะ ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศเหนอืไปทางทิศเหนือระยะทาง 170 เมตร ไปทางทิศใตระยะทาง 260 เมตร 

  และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานคลองโตน (ติดกับสวนปาลมน้ํามันและสวนยางพารา) 

ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานคลองโตน (ติดกับสวนปาโรงเรียน) 

ท่ีตั้ง                 เลขท่ี 61 หมู 11 ต. เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (พิกัด 7.684379,99.483568) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



4. โรงเรียนบานหนองคลา ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนองคลา (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก    - ขนานแนวถนนตนชด – นาวง ท้ังสองฟากถนน โดยเร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศเหนือ ไปทางทิศใตเปนระยะทาง 285 เมตร ไปทางทิศเหนือระยะทาง 

100 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะทาง 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนองคลา (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนองคลา (ติดกับสวนยางพาราและท่ีนา) 
ท่ีตั้ง                เลขท่ี 18 หมู 7 ถนน ตนชด-นาวง ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  (พิกัด  7.618478,99.450114) 
 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



5. โรงเรียนบานหนาเขา ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ และทิศตะวันออก   – ขนานแนวถนนสายหนาเขา – ทุงขม้ิน ท้ังสองฟากถนน เร่ิมตั้งแตทางเขาโรงเรียนดานทิศเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 100 เมตร  

      ไปทางทิศตะวันออก และโคงตามแนวถนนไปทางทิศใต ระยะทาง 320 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะ 50 เมตร จาก 

      ก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศใต    - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนาเขา (ตดิกับสวนปาลมน้ํามัน) 

ทิศตะวันตก   - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนาเขา (ตดิกับสวนชาวบาน) 

ท่ีตั้ง                   เลขท่ี 69 หมู 17  ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  (พิกัด 7.651627,99.471390) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



6. โรงเรียนบานหลงัเขา ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหลงัเขา (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศตะวันออก - ขนานแนวถนนตนชด – นาวง (สาย4058) เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศใต ไปทางทิศใตเปนระยะทาง 100 เมตรไปทางทิศเหนือ ระยะ 300 เมตร  

  และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศใต  - ขนานแนวถนนบานหลงัเขา – บานหิน (สาย4011) เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 200 เมตรและบริเวณท้ังสองฝง 

  ถนนดงักลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหลงัเขา (ติดกับสวนยางพาราและบอเลีย้งปลา) 

ท่ีตั้ง                 เลขท่ี 326 หมู 6 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ. ตรัง  (พิกัด 7.645458,99.455711) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



7. โรงเรียนบานทุงยาง ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ และทิศตะวันออก - ขนานแนวถนนสาธารณะ ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศเหนอื ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 100 เมตร ไปทางทิศ 

   ตะวันออก โคงตามถนนลงไปทางทิศใต ระยะทาง 250 เมตร และบริเวณท้ังของฝงถนนดงักลาว เปนระยะ 40 เมตรจากก่ึงกลางถนน 

   ของแตละดานถนน 

ทิศใต    - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทุงยาง (ติดกับ บานพักอาศัยและสวนยางพารา) 

ทิศตะวันตก   - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทุงยาง (ติดกับสวนยางพารา) 

ท่ีตั้ง                    เลขท่ี  172 หมู 10 ต. ทาสะบา อ.วังวิเศษ จ. ตรัง (พกัิด 7.681998,99.542681) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



8. โรงเรียนวัดทุงใหญ ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ - ขนานแนวถนนสาธารณะ ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากหนาโรงเรียนไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 95 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว ระยะ 40 เมตร  

  จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดทุงใหญ (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดทุงใหญ (ติดกับสวนปาลมน้าํมัน) 

ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดทุงใหญ (ติดกับติดวัดทุงใหญ) 

ท่ีตั้ง                 เลขท่ี 222/2 หมูท่ี 3  ถนนจจิิก - ตนโพธ์ิ ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ( พิกัด 7.671952,99.516294) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



9. โรงเรียนบานจิจิก ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ - ขนานแนวถนนตรัง – เขาวิเศษ ท้ังสองฟากถนน เริ่มตั้งแตมุมรั้วโรงเรียนดานทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 200 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนน 

  ดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก - ขนานแนวถนน อบต. 2022 ท้ังสองฟากถนน เริ่มตั้งแตมุมรั้วโรงเรียนดานทิศเหนือไปทางทิศใต ระยะทาง 140 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปน 

  ระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

 ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานจิจิก (ติดกับสวนปาลมน้ํามัน) 

ทิศตะวันตก   - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานจิจิก (ติดกับสวนยางพารา) 

ท่ีต้ัง                เลขท่ี 152 หมู 1 ถนน คลองเต็ง-เขาวิเศษ ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  (พิกัด  7.644522,99.520514) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานจิจิก 



10. โรงเรียนสวนปาประชาอุปถัมภ ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนสวนปาประชาอุปถัมภ (ติดกับบริเวณบานพักอาศัย และสวน) 

ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนสวนปาประชาอุปถัมภ (ติดกับสวนผลไม)  

ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนสวนปาประชาอุปถัมภ (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศตะวันตก - ขนานแนวถนนสวนปา – บานฉาง ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียน ดานทิศใต ไปทางทิศใต ระยะทาง 80 เมตร ไปทางทิศเหนอื ระยะทาง 250  

  เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ท่ีตั้ง                 เลขท่ี 96 หมู 6 ถนน สวนปา-บานฉาง ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  (พิกัด 7.735342,99.436517) 

 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนสวนปาประชาอุปถมัภ 



11. โรงเรียนวัดน้าํฉา ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดน้ําฉา (ตดิกับถนนสาธารณะเขาหมูบาน) 

ทิศตะวันออก - ขนานแนวถนนคลองชี – วังวิเศษ ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากทางเขาโรงเรียนดานทิศเหนือ ไปทางทิศเหนือระยะ 250 เมตร ไปทางทิศใตระยะทาง200 เมตร  

  และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดน้ําฉา (ตดิกับสวนยางพาราของวัด) 

ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดน้ําฉา (ตดิกับสวนปาลมน้ํามัน) 

ท่ีตั้ง                 เลขท่ี 123 หมู 2 ถนน คลองชี-ชองลม ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  (พิกัด 7.705443,99.405399) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

 

โรงเรียนวัดนํ้าฉา 



12. โรงเรียนบานบางพระ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางพระ (ติดกับถนนคอนกรีตเขาหมูบาน) 
ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางพระ (ติดกับสวนปาลม) 
ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางพระ (บานพักอาศัยและสวนปาลม) 
ทิศตะวันตก - ขนานแนวถนนคลองชี – วังวิเศษ เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตระยะทาง 100 เมตร ไปทางทิศเหนอื ระยะทาง 200 เมตร 
    และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน           
ท่ีตั้ง                เลขท่ี 47 หมู 10 ถนนคลองชี – วังวิเศษ  ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ. ตรัง  (พิกัด 7.683897,99.402981) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

 



13. โรงเรียนบานชองลม ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานชองลม (ตดิกับสวนยางพาราและบานพักอาศัย) 

ทิศตะวันออก - ขนานแนวถนนทางหลวงชนบท 4001 (ไสตนวา – วังมะปราง) เร่ิมตัง้แตประตูทางเขาโรงเรียน ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 115 เมตร ไปทางทิศใตระยะทาง 

  400 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน  

ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานชองลม (ตดิกับถนนสาธารณะและสวนปาลม) 

ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานชองลม (ติดกับสวนยางพารา) 

ท่ีตั้ง              เลขท่ี 173 หมู 11 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง   (พิกัด 7.641136,99.382740) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานชองลม 



14. โรงเรียนบานชองหาร ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ - ขนานแนวถนนเพชรเกษม ท้ังสองฟากถนน เร่ิมตัง้แตประตูทางเขาโรงเรียนดานทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 150 เมตร ไปทางทิศตะวันตก 

  ระยะทาง 250 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 70 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานชองหาร (ตดิกับสวนยางพารา) 

ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานชองหาร (ตดิกับสวนยางพารา) 

ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานชองหาร(ติดกับสวนยางพารา) 

ท่ีตั้ง                 เลขท่ี 202 หมู 3 ถนนเพชรเกษม  ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (พิกัด 7.739849,99.354092) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



15. โรงเรียนบานตนปรง ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

 

 
 

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานตนปรง (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานตนปรง (ติดกับสวนยางพาราและบานพักอาศัย) 
ทิศใต  - ขนานแนวถนนเพชรเกษม ท้ังสองฟากถนน  เร่ิมจากประตูทางเขาโรงเรียนทางดานทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก เปนระยะทาง 50 เมตร ไปทางทิศ 

  ตะวันตกระยะทาง  300 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงของถนนดงักลาว เปนระยะทาง 70 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานตนปรง (ติดกับอนามัยวังมะปรางเหนือ) 
ท่ีตั้ง                 เลขท่ี 14 หมู 1 ถนน เพชรเกษม ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (พิกัด 7.737536,99.401420) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



16. โรงเรียนบานไชยภักดี ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานไชยภักดี (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานไชยภักดี (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานไชยภักดี (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศตะวันตก - ขนานแนวถนนสายน้าํตกรอยช้ันพันวัง เร่ิมจากประตูทางเขาโรงเรียน ไปทางทิศใต ระยะทาง 100 เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 200 เมตร และบริเวณ 

  ท้ังสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ท่ีตั้ง                เลขท่ี 35 หมู 2 ต. อาวตง อ.วังเศษ จ.ตรัง  (พิกัด 7.861882,99.357231) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานไชยภักด ี



17. โรงเรียนบานบางคราม ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางคราม (ติดกับถนนเขาหมูบานและสวนปาลม) 
ทิศตะวันออก    - ขนานแนวถนนสายคลองชี – อาวตง ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศใตไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะทาง 50 เมตร และไปทางทิศ 

ตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 360  เมตร และบริเวณท้ังสองฝงของถนนดังกลาวเปนระยะทาง 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางคราม (ติดกับสวนปาลม) 
ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางคราม (ติดกับสวนปาลม) 
ท่ีตั้ง                 เลขท่ี 280 หมู 4 ถนน คลองชี-อาวตง ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ. ตรัง  (พิกัด 7.801127,99.394764) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



18. โรงเรียนบานในปง ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ - ขนานแนวถนนทางหลวงชนบท 4225 ท้ังสองฟากถนน เร่ิมตั้งแตทางเขาโรงเรียนไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 170 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

  โคงตามแนวถนน ระยะทาง 130 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานในปง (ตดิกับสวนยางพารา) 

ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานในปง (ตดิกับถนนคอนกรีต) 

ทิศตะวันตก - ฝงตรงขามแนวเขตโรงเรียนบานในปง โดยมีระยะทางจากแนวเขตโรงเรียนเปนระยะทาง 40 เมตร 

ท่ีตั้ง                 เลขท่ี 141 หมู 3  ต.อางตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  (พิกัด 7.891897,99.388402) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



19. โรงเรียนบานหนองชุมแสง ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ - ขนานแนวถนนสายคลองชี – อาวตง ท้ังสองฟากถนนเร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 100 เมตร  
   ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 205 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงของถนนดังกลาว เปนระยะทาง 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนองชุมแสง (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศใต  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนองชุมแสง (ติดกับลําคลองสาธารณะ) 
ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานหนองชุมแสง (ติดกับบานพักอาศัยและ สวนยางพารา) 
ท่ีตั้ง                     เลขท่ี 281 ม.1 ถนน คลองชี-อาวตง ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ. ตรัง  (พิกัด 7.855435,99.381642) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 


