
1. โรงเรียนบานแตะหรํา ต.กันตังใต อ.กันตงั จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานแตะหรํา (ติดถนนเขาหมูบาน ,บานพักอาศัย) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานแตะหรํา (ติดกับสวนปาลมน้ํามัน) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานแตะหรํา (ติดกับสวนปาลมน้ํามันและทุงนา) 
ทิศตะวันตก  -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศหนือขนานแนวถนนบานแตะหรําท้ังสองฟากข้ึนไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง 120 เมตร และขนานแนวถนนผานหนา    

   โรงเรียนมาทางทิศใตเปนระยะทาง 125 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีต้ัง            หมูท่ี 5 ต.กันตังใต อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.335593,99.529489) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



2. โรงเรียนบานกันตังใต ต.กันตังใต อ.กันตงั จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  ฝงตรงขามแนวเขตโรงเรียนบานกันตังใต เปนแนวขนานกับถนนเขาหมูบาน โดยหางจากแนวเขตโรงเรียนออกไปเปนระยะทาง 50 เมตร  
ทิศตะวันออก -  เริ่มจากมุมรั้วของโรงเรียนดานทิศเหนือขนานแนวถนน 2032 ท้ังสองฟากข้ึนไปทางทิศเหนือจดสามแยกและขนานแนวถนนดังกลาว ผานหนา 
  โรงเรียน ลงมาทางทิศใตจดจุดตัดถนนซอย และท้ังสองฝงของถนนดังกลาวเปนระยะ  45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน  
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานกันตังใต (ติดกับถนนเขาหมูบาน) 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานกันตังใต (ติดกับสวนปาลมและท่ีพักอาศัย) 
ท่ีตั้ง   หมูท่ี 2  ถนนกันตังใต ต.กันตังใต อ.กันตัง จ.ตรัง (พิกัด 7.389274,99.515371) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



3. โรงเรียนบานเกาะเค่ียม ต.กันตังใต อ.กันตัง จ.ตรัง 

 

 

ทิศเหนือ -  เริ่มจากประตูรั้วโรงเรียนฝงตะวันตกขนานแนวถนน 2032 ท้ังสองฟากข้ึนไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง 215 เมตร และขนานแนวถนนดังกลาวผาน 
  หนาโรงเรียนไปทางทิศตะวันออกจดสะพานแตะหรํา ท้ังสองฝงของถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานเกาะเค่ียม (ติดกับคลองแตะหรํา) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานเกาะเค่ียม (ติดกับสวนปาลม) 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานเกาะเค่ียม (ติดกับสวนยางพารา/สวนปาลม) 
ท่ีตั้ง   124/1  หมูท่ี 4 ต.กันตังใต อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด  7.331917,99.514787) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานเกาะเคี่ยม 



4. โรงเรียนบานจุปะ ต.กันตงัใต อ.กันตัง จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบานจุปะ (ติดสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบานจุปะ (ติดสวนยางพารา) 
ทิศใต -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานตะวันตก จุดตัดสี่แยกขนานแนวถนน 2032 ท้ังสองฟากไปทางทิศตะวันออกเปนระยะทาง 370 เมตรท้ังสองฝงของถนน 
    ดังกลาวเปนระยะ 45 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน  
ทิศตะวันตก  -  เริ่มจากจุดตัดสี่แยกขนานแนวถนนแตะหรําจดมุมรั้วโรงเรียนดานเหนือ เปนระยะทาง 320 เมตรท้ังสองฝงถนนเปนระยะ 45 เมตรจากก่ึงกลางถนน 
    และขนานแนวถนน 2032 ไปทางทิศตะวันตกเปนระยะทาง 100 เมตร ขนานแนวถนนเกาะเค่ียมท้ังสองฝงไปทางทิศใตระยะทาง 120 เมตร ท้ังสองฝง 
    ของถนน เปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีต้ัง           หมูท่ี 3 ต.กันตังใต อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.355962,99.523364) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานจุปะ 



5. โรงเรียนบานหาดยาว ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบานหาดยาว (ติดกับท่ีดินวางเปลา) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบานหาดยาว (ติดกับสวนปา) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบานหาดยาว (ติดกับท่ีทําการ อบต.) 
ทิศตะวันตก  -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศเหนือขนานแนวถนนหาดยาวท้ังสองฟากข้ึนไปทางทิศเหนือเปนระยะ 100 เมตร และขนานแนวถนนท้ังสองฟากผาน 
    หนาโรงเรียนลงมาทางทิศใตเปนระยะทาง 200 เมตร และท้ังสองฝงของถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง                 36 หมูท่ี 6 ถนนตรัง – หาดยาว ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง (พิกัด 7.317401,99.395297)  

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



6. โรงเรียนบานบาตูปูเตะ สาขาบานหลงัเขา ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 

 
ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบาตูปูเตะ  (ติดกับคูระบายน้ําและปา) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบาตูปูเตะ (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศใต -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนทิศตะวันตกขนานแนวถนนท้ังสองฟากผานหนาโรงเรียนไปทางทิศตะวันออกเปนระยะทาง 200 เมตร และขนานแนวถนน 
     ดังกลาวท้ังสองฟากไปทางทิศตะวันตกเปนระยะทาง 100 เมตร ท้ังสองฝงของถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศใตขนานแนวถนนท้ังสองฟากข้ึนไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง 80 เมตร ท้ังสองฝงของถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตร  
    จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง     หมูท่ี 5  ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง (พิกัด 7.224461,99.367403) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



7. โรงเรียนบานมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตงั จ.ตรัง 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานมดตะนอย (ติดกับบานพักอาศัย) 
ทิศตะวันออกและทิศใต -  ขนานแนวถนนสาธารณะเขาหมูบานท้ังสองฟากถนน เริ่มจากประตูทางเขาโรงเรียนไปทางทิศเหนือ ระยะ 70 เมตร ไปทางทิศใตและโคงไปตามแนวถนน 
    ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 240 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานมดตะนอย (ติดกับบานพักอาศัย) 
ท่ีตั้ง         หมูท่ี 3 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง (พิกัด 7.307543,99.418907) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานมดตะนอย 



8. โรงเรียนบานเกาะมุกด ต.เกาะลิบง อ.กันตงั จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับท่ีดินวางเปลา) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบานพักอาศัย) 

 ทิศใต -  ขนานแนวถนนสาธารณะในหมูบาน เริ่มตั้งแตมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันตก ระยะ 90 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ผานหนา 
     โรงเรยีน ระยะทาง 180 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากแนวก่ึงกลางถนน 

ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับบริเวณบานพักอาศัย) 
ท่ีตั้ง      หมูท่ี 2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง (พิกัด 7.374086,99.308923) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



9. โรงเรียนบานเกาะลบิง ต.เกาะลิบง อ.กันตงั จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานเกาะลิบง (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศเหนือขนานแนวถนนท้ังสองฟากไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง 70 เมตรและขนานแนวถนนท้ังสองฟากผานหนาโรงเรียน 
    มาทางทิศใตเปนระยะทาง 180 เมตร จุดตัดสามแยกขนานแนวถนนท้ังสองฟากไปทางทิศตะวันออกระยะทาง 100 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาว 
    เปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานเกาะลิบง (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานเกาะลิบง (ติดกับคลองสาธารณะและสวนยางพารา) 
ท่ีตั้ง        หมูท่ี 1 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง (พิกัด 7.242416,99.394748) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานเกาะลิบง 



10. โรงเรียนบานบาตูปูเตะ ต.เกาะลิบง อ.กันตงั จ.ตรัง 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบาตูปูเตะ  (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศเหนือขนานแนวถนนท้ังสองฟากข้ึนไปทางทิศเหนือ เปนระยะทาง 80 เมตร ขนานแนวถนนท้ังสองฟากมาทางทิศใต  
    เปนระยะทาง 280 เมตร ท้ังสองฝงของถนนดังกลาว เปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน 
ทิศใต -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนทิศตะวันออกขนานแนวถนนท้ังสองฟากไปทางทิศตะวันตกจดจุดตัดทางสามแยกเปนระยะทาง 300 เมตร ท้ังสองฝงของถนน 
    ดังกลาว เปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบาตูปูเตะ  (ติดกับสวนยางพาราและบานพักอาศัย) 
ท่ีต้ัง              64 หมูท่ี 4 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง (พิกัด 7.231621,99.394844) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานบาตูปูเตะ 



11. โรงเรียนบานคลองชีลอม ต.คลองชีลอม อ.กันตัง จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานคลองชีลอม  (ติดกับวัดคลองชีลอม) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานคลองชีลอม  (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศใต -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนทิศใตฝงตะวันตกขนานแนวถนนท้ังสองฟากไปทางทิศตะวันออกเปนระยะทาง 180 เมตรท้ังสองฝงของถนนดังกลาว เปนระยะ 45 
    เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศเหนือขนานแนวถนนท้ังสองฟากข้ึนไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง 100 เมตร ขนานแนวถนนท้ังสองฟากผานหนาโรงเรียนลง 
    มาทางทิศใตระยะทาง 140 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง   หมูท่ี 1 ต.คลองชีลอม อ.กันตัง จ.ตรัง (พิกัด 7.432317,99.572682) 
 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานคลองชีลอม 



12. โรงเรียนบานหนองเสม็ด ต.คลองชีลอม อ.กันตัง จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานคลองชีลอม  (ติดกับสวนยางพาราและบานพักอาศัย) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานคลองชีลอม  (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศใต -  เริ่มจากจุดตัดถนน 4261 กับถนน 4128 ขนานแนวถนนท้ังสองฟากไปทางทิศตะวันออกเปนระยะทาง 200 เมตร ท้ังสองฝงของถนนดังกลาวเปนระยะ  
    45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศเหนือขนานแนวถนน 4261 ท้ังสองฟากข้ึนไปทางทิศเหนือระยะทาง 100 เมตร และขนานแนวถนนลงมาทางทิศใตผานหนา 
    โรงเรียนเปนระยะทาง 300 เมตร ท้ังสองฝงของถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง        หมูท่ี 3 ถนนทุงคาย – ปาเตียว (สาย 4261) ต.คลองชีลอม อ.กันตัง จ.ตรัง (พิกัด 7.445206,99.597500) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



13. โรงเรียนบานคลองล ุต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานคลองลุ (ติดกับวัดคลองลุ) 
ทิศตะวันออก -  ขนานแนวถนนสายโคกยาง – บางสัก ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากประตูทางเขาโรงเรียนดานทิศใต ไปทางทิศใต ระยะทาง 100 เมตร และไปทางทิศเหนือ 
    ผานหนาโรงเรียน ระยะทาง 180 เมตรและบริเวณท้ังสองฝงของถนนดังกลาวเปนระยะทาง 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานคลองลุ (ติดกับถนนและสวนปาลม) 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานคลองลุ (ติดกับลานปาลม) 
ท่ีตั้ง        88/1 หมูท่ี 7 ถนนโคกยาง – บางสัก ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง (พิกัด 7.455200,99.510465) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานคลองลุ 



14. โรงเรียนบานบางเตา ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางเตา (ติดกับถนนเขาหมูบาน) 
ทิศตะวันออก -  ขนานแนวถนนสายโคกยาง – บางสัก ท้ังสองฝง เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศเหนือ ไปทางทิศเหนือระยะทาง 100 เมตร และไปทางทิศใตระยะทาง 
    200 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงของถนนดังกลาว เปนระยะทาง 70 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางเตา (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางเตา (ติดกับสวนยางพาราและสวนปาลม) 
ท่ีตั้ง        78 หมูท่ี 6 ถนนโคก – บางสัก ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.466116,99.514799) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



15. โรงเรียนบานนาเหนือ ต.คลองล ุอ.กันตัง จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานนาเหนือ (ติดกับสวนปาลมและบานพักอาศัย) 
ทิศตะวันออก -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศเหนือขนานแนวถนนโคกยาง – บางสัก ท้ังสองฟากถนน ข้ึนไปทางทิศเหนือระยะทาง 85 เมตร ไปทางทิศใตระยะทาง 
    170 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานตะวันออกขนานแนวถนนภายในหมูบาน ท้ังสองฟากถนน ไปทางทิศตะวันตกระยะทาง 190 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนน 
    ดังกลาวเปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานนาเหนือ (ติดกับสวนปาลม) 
ท่ีตั้ง        หมูท่ี 5 ถนนโคกยาง – บางสัก ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง (พิกัด 7.498448,99.516332) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



16. โรงเรียนวัดควนธานี ต.ควนธานี อ.กันตงั จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ และทิศตะวันตก -  เริ่มจากประตูทางเขาดานหนาโรงเรยีน ขนานแนวถนนตรัง – กันตัง (สายเกา) ท้ังสองฟากถนน ไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 100 เมตร ไปทางทิศ 
    ตะวันตก และลงไปทางทิศใตผานหนาศาลหลักเมืองตรัง ระยะทาง 260 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 45 เมตร  
    จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดควนธาน ี(ติดกับวันควนธานี) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดควนธาน ี(ติดกับสวนยางพารา และสนามกีฬา)) 
ท่ีตั้ง        หมูท่ี 2 ถนนตรัง – กันตัง ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง (พิกัด 7.524454,99.558029) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนวัดควนธานี 



17. โรงเรียนบานบางหมากนอย ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง (ปดแลว) 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางหมากนอย (ติดกับปาและบานพักอาศัย) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางหมากนอย (ติดกับสวนปาลม) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางหมากนอย (ติดกับถนนสาธารณะเขาหมูบานและสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางหมากนอย (ติดกับบริเวณบานพักอาศัย) 
ท่ีตั้ง        หมูท่ี 6 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.506164,99.559791) 
  

หมายเหตุ      (ปดการเรียนการสอนแลว ตั้งแตภาคเรียนที 1 ปการศึกษา 2559) 

 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานบางหมากนอย 



18. โรงเรียนบานโคกยาง ต.โคกยาง อ.กันตงั จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานโคกยาง (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานโคกยาง (ติดกับสวนปาลม) 
ทิศใต -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศตะวันตกขนานแนวถนนซอยท้ังสองฟากไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 250 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ  
     45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศเหนือขนานแนวถนนโคกยาง – บางสัก (4008) ท้ังสองฟากถนนไปทางทิศเหนือระยะทาง 250 เมตร และผานหนาโรงเรียนมา 
    ทางทิศใต ระยะทาง 300 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง     100 หมูท่ี 2 ถนนโคกยาง – บางสัก ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.517402,99.525090)  

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



19. โรงเรียนบานน้ําฉา ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานน้ําฉา (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานน้ําฉา (ติดกับถนนเขาหมูบานและสวนยางพารา) 
ทิศใต -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศตะวันออกขนานแนวถนนโคกยาง – เขาแกว (สาย 4023) ท้ังสองฟากถนนไปทางทิศตะวันออกระยะทาง 80 เมตร และ 
    ผานหนาโรงเรียนไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 180 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานน้ําฉา (ติดกับสวนยางพาราและภูเขา) 
ท่ีตั้ง        113 หมูท่ี 8 ถนนโคกยาง – เขาแกว ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง (พิกัด 7.508230,99.472625) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานน้ําฉา 



20. โรงเรียนบานทาโตะเมฆ ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทาโตะเมฆ (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศเหนือขนานแนวถนนท้ังสองฟากไปทางทิศเหนือระยะทาง 80 เมตร ไปทางทิศใตผานหนาโรงเรียน ระยะทาง 300 เมตร และ 
    บริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานตะวันออกขนานแนวถนนซอยท้ังสองฟาก ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 220 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 
    45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทาโตะเมฆ (ติดกับสวนยางพารา) 
ท่ีตั้ง         197 หมูท่ี 5 ต.นาเกลอื อ.กันตัง จ.ตรัง (พิกัด 7.318742,99.443226) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานทาโตะเมฆ 



21. โรงเรียนบานพระมวง ต.นาเกลือ อ.กันตงั จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานพระมวง (ติดกับบานพักอาศัยและมัสยิดบานพระมวง) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานพระมวง (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานพระมวง (ติดกับลําคลองสาธารณะ) 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานพระมวง (ติดกับสวนมะพราวและบานพักอาศัย) 
ท่ีตั้ง        60/1 หมูท่ี 4 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.292265,99.480703) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานพระมวง 



22. โรงเรียนบานนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.กันตงั จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานนาเกลือ  (ติดกับสวนปาลม) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานนาเกลือ  (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศใต -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานตะวันตกจุดตัดสามแยกขนานแนวถนน 3072 ท้ังสองฟากไปทางตะวันออกเปนระยะทาง 200 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเปนระยะ 
    ทาง 190 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศใตจุดตัดสามแยกขนานแนวถนนท้ังสองฟากข้ึนไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง 450 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตร 
    จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง       หมูท่ี 2,3  ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง (พิกัด 7.344766,99.463171) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานนาเกลือ 



23. โรงเรียนบานทาสม ต.บอน้ํารอน อ.กันตัง จ.ตรัง 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทาสม  (ติดกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาสม) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทาสม  (ติดกับโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา) 
ทิศใต -  เริ่มจากมุมถนนทาเรือขนานยนตทาสมขนานแนวถนนท้ังสองฟากไปทางทิศตะวันออกจดมุมรั้วโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ระยะทาง 445 เมตร ท้ังสองฝงถนน 
    ดังกลาวเปนระยะ 45 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศเหนือขนานแนวถนนโคกยาง – บางสัก (4008)ท้ังสองฟากข้ึนไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง 100 เมตร และขนานแนวถนนท้ัง 
    สองฟากผานหนาโรงเรียนมาทางทิศใต เปนระยะทาง 250 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง    1 หมูท่ี 9 ต.บอน้ํารอน อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.421133,99.492941) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



24. โรงเรียนบานทาปาบ ต.บอน้ํารอน อ.กันตัง จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทาปาบ (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทาปาบ (ติดกับสวนยางพาราและบานพักอาศัย) 
ทิศใต -  เริ่มจากจุดตัดถนนโคกยาง – บางสัก (สาย 4008) กับถนนสาย 2090 ขนานแนวถนนสาย 2090 ท้ังสองฟากผานหนาโรงเรียนไปทางทิศ 
    ตะวันออกเปนระยะทาง 245 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทาปาบ (ติดกับสวนยางพาราและบานพักอาศัย) 
ท่ีตั้ง        87 หมูท่ี 1 ต.บอน้ํารอน อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.437137,99.500257) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



25. โรงเรียนบานบางเปา ต.บางเปา อ.กันตงั จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางเปา  (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางเปา  (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศใต -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานตะวันตกจุดตัดสี่แยกขนานแนวถนนปาแกผานหนาโรงเรียนไปทางทิศตะวันออกเปนระยะทาง 390 เมตรท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปน 
    ระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานใตบริเวณจุดตัดสี่แยกขนานแนวถนนสาย 2078 ท้ังสองฟากข้ึนไปทางทิศเหนือระยะทาง 260 เมตรและจุดตัดบริเวณสี่แยกขนาน 
    แนวถนนปาแกท้ังสองฟากไปทางทิศตะวันตกเปนระยะทาง 150 เมตรท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 50 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง     205  หมูท่ี 3 ต.บางเปา อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.403097,99.548252) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานบางเปา 



26. โรงเรียนบานปาเตียว ต.บางเปา อ.กันตงั จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานปาเตียว (ติดกับถนนเขาวัดแวนฟาธรรมาวาส) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานปาเตียว (ติดกับกําแพงวัดแวนฟาธรรมาวาส) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานปาเตียว (ติดกับถนนเขาหมูบาน) 
ทิศตะวันตก  -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศเหนือขนานแนวถนนตรัง – กันตัง (สาย 403)ท้ังสองฟากข้ึนไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง 150 เมตรและขนานแนวถนน

ตรัง – กันตัง (สาย403) ท้ังสองฟากผานหนาโรงเรียนมาทางทิศใตเปนระยะทาง 250 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลาง
ถนนของแตละดานถนน 

ท่ีตั้ง        149/1 หมูท่ี 5 ถนนตรัง – กันตัง ต.บางเปา อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.441403,99.548248) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



27. โรงเรียนวัดสีหราษฎรศรัทธา ต.บางเปา อ.กันตัง จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนสีหราษฎรศรัทธา (ติดกับวัดสีหราษฎรศรัทธา) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนสีหราษฎรศรัทธา (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนสีหราษฎรศรัทธา (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก  -  เริ่มจากรประตูเขาวัดสีหราษฎรศรัทธา ขนานแนวถนนสาย 2090 ท้ังสองฟากมาทางทิศใตเปนระยะทาง 100 เมตร และขนานแนวถนนดังกลาวไปทาง

ทิศตะวันตกเปนระยะทาง 150 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง        หมูท่ี 6 ต.บางเปา อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.423833,99.525693) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



28. โรงเรียนบานควนตุงกู ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานตะวันออกขนานแนวถนนสาย 2062 ท้ังสองฟากไปทางทิศตะวันออกเปนระยะทาง 100 เมตรและขนานแนวถนนผานหนา 
    โรงเรียนไปทางทิศตะวันตกเปนระยะทาง 180 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานควนตุงกู (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานควนตุงกู (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานควนตุงกู (ติดกับสวนปาลม) 
ท่ีตั้ง        50/1 หมูท่ี 3 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.392189,99.355985) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานควนตุงก ู



29. โรงเรียนบานน้ําราบ ต.บางสัก อ.กันตงั จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานตะวันออกจุดตัดสามแยกขนานแนวถนนสาย 4008 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนระยะทาง 100 เมตร และขนานแนวถนน 
    สาย 4162 ผานหนาโรงเรยีนไปทางทิศตะวันตกเปนระยะทาง 200 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 50 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันออก -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานเหนือจุดตัดสามแยกขนานแนวถนนสาย 4008 มาทางทิศใตท้ังสองฟากถนนเปนระยะ 200 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 
    50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานน้ําราบ (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานน้ําราบ (ติดกับสวนยางพารา) 
ท่ีตั้ง                67  หมูท่ี 4 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.376029,99.389710) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



30. โรงเรียนบานบางสัก ต.บางสัก อ.กันตงั จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  เริ่มจากจุดตัดมุมถนนบริเวณสามแยกขนานแนวถนนภายในหมูบานท้ังสองฟากผานหนาโรงเรียนไปทางทิศตะวันตกเปนระยะทาง 300 เมตร ท้ังสอง 
    ฝงของถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันออก -  เริ่มจากมุมถนนจุดตัดสามแยกทิศตะวันออกขนานแนวถนนโคกยาง – บางสัก (สาย 4008) ท้ังสองฟากข้ึนไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง 150 เมตร 
    และไปทางทิศใตเปนระยะทาง 130 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 60 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางสัก (ติดกับสวนมะพราว) 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางสัก (ติดกับท่ีดินวางเปลา) 
ท่ีตั้ง       15 หมูท่ี 2 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.400572,99.426725) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



31. โรงเรียนบานพรุใหญ ต.บางหมาก อ.กันตงั จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานพรุใหญ (ติดกับสวนปาลม) 
ทิศตะวันออก -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศใตขนานแนวถนนสาย 3017 ท้ังสองฟากข้ึนไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง 250 เมตรท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ  
    50 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานตะวันออกขนานแนวถนนสาย 3017 ท้ังสองฟากไปทางทิศตะวันตกเปนระยะทาง 200 เมตรท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปน 
    ระยะ 50 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  ขนานแนวถนนสาย 3017 เชื่อมตอถนนเขาหมูบานนาปอ ท้ังสองฝง เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนทางดานทิศใตไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเปนระยะทาง 

220 เมตร และไปทางทิศใตเปนระยะทาง 180 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะทาง 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง        51/2 หมูท่ี 2 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.486259,99.591955) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



32. โรงเรียนบานบางหมาก ต.บางหมาก อ.กันตงั จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางหมาก  (ติดกับท่ีดินของชาวบาน) 
ทิศตะวันออก -  ขนานแนวถนนตรัง – กันตัง (สาย 403) ท้ังสองฝง เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนทางดานทิศเหนือไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง 150 เมตร และไปทางทิศใตเปน

ระยะทาง  300 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงดังกลาวเปนระยะทาง 70 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางหมาก  (ติดกับถนนเขาหมูบาน) 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบางหมาก  (ติดกับสวนปาลม) 
ท่ีตั้ง   38 หมูท่ี 3 ถนนตรัง – กันตัง ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.484058,99.559594) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานบางหมาก 



33. โรงเรียนบานตะเคียนหลบฟา ต.บางหมาก อ.กันตงั จ.ตรัง 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานตะเคียนหลบฟา  (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานตะเคียนหลบฟา  (ติดกับสวนยางพาราและสวนปาลม) 
ทิศใต -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศตะวันตก ขนานแนวถนน 3026 ท้ังสองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตเปนระยะทาง 100 เมตร ขนานแนวถนน 3026 .                  
                                    ผานหนาโรงเรียนไปทางทิศตะวันออกเปนระยะทาง 360 เมตรท้ังสองฝงถนนเปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานตะเคียนหลบฟา  (ติดกับสวนยางพารา) 
ท่ีตั้ง        133/1 หมูท่ี 6 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.475749,99.601490) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานตะเคียนหลบฟา 



34. โรงเรียนบานไรใหญ ต.บางหมาก อ.กันตงั จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานไรใหญ  (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศใตขนานแนวถนนท้ังสองฟากข้ึนไปทางทิศเหนือและไปทางทิศตะวันออกเปนระยะทาง 160 เมตรท้ังสองฝง               
                                    ของถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศตะวันออกขนานแนวถนนท้ังสองฟากจดมุมรั้วโรงเรียนดานทิศตะวันตกท้ังสองฟากถนนเปนระยะ 45 เมตรจาก 
                                    ก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศใตขนานแนวถนนท้ังสองฟากข้ึนไปทิศเหนือและไปทางทิศตะวันตกเปนระยะ 170 เมตรท้ังสองฝงถนนเปนระยะ  
                                    45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง       หมูท่ี 5 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.449964,99.565684) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



35. โรงเรียนบานทุงอิฐ ต.ยานซื่อ อ.กันตงั จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศตะวันออกขนานแนวถนนนาเหนือ-ทุงอิฐ ท้ังสองฟากไปทางทิศตะวันออกเปนระยะทาง 100 เมตร และขนานแนวถนน     
                                    ดังกลาวท้ังสองฟากไปทางทิศตะวันตกเปนระยะทาง 170 เมตร ท้ังสองฝงถนนเปนระยะ 45 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทุงอิฐ  (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทุงอิฐ  (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานทุงอิฐ  (ติดกับสวนปาลมน้ํามัน) 
ท่ีตั้ง       43/1 หมูท่ี 4 ถนนตรัง – บางสัก ต.ยานซ่ือ อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.496825,99.530140) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



36. โรงเรียนบานยานซื่อ ต.ยานซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  เริ่มจากจุดตัดถนนคลองลุ - ยานซ่ือ ขนานแนวถนนภายในหมูบานท้ังสองฟากไปทางทิศตะวันตกผานหนาโรงเรียนไปจุดตัดสามแยกถนนภายในหมูบาน
ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานยานซ่ือ  (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานยานซ่ือ  (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานยานซ่ือ (ติดกับสวนปาลมน้ํามัน) 
ท่ีตั้ง        66 หมูท่ี 2 ต.ยานซ่ือ อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.444536,99.530345) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



37. โรงเรียนวัดวารีวง ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานตะวันออกจุดตัดสามแยกขนานแนวถนนกันตัง - วังวน (2007) ท้ังสองฟากไปทางทิศตะวันออกเปนระยะทาง 100 เมตร 
    และไปทางทิศตะวันตกผานหนาโรงเรียนเปนระยะทาง 255 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันออก -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานเหนือจุดตัดสามแยกขนานแนวถนนท้ังสองฟากมาทางทิศใตเปนระยะทาง 100 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 45  
    เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดวารีวง (ติดกับสวนปาลม) 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดวารีวง  (ติดกับสวนปาลมและสวนยางพารา) 
ท่ีตั้ง        หมูท่ี 2  ถนนกันตัง – วังวน ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.364999,99.555535) 

โรงเรียนวัดวารีวง 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



38. โรงเรียนบานแหลม ต.วังวน อ.กันตงั จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานแหลม (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานใตขนานแนวถนนท้ังสองฟากข้ึนไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง 100 เมตรท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตร  
     จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานตะวันออกจุดตัดสามแยกขนานแนวถนนท้ังสองฟากไปทางทิศตะวันออกเปนระยะทาง 120 เมตร และขนานแนวถนนดังกลาว 
    ผานหนาโรงเรียนไปทางทิศตะวันตกเปนระยะทาง 230 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานแหลม (ติดกับสวนยางพารา) 
ท่ีตั้ง        79/3 หมูท่ี 3 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.347553,99.564795) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



39. โรงเรียนบานปาเต ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานปาเต (ติดกับสํานักสงฆบานปาเต) 
ทิศตะวันออก -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานเหนือขนานแนวถนนภายในหมูบานท้ังสองฟากมาทางทิศใตเปนระยะทาง 160 เมตรท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 45  
                            เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานปาเต (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก  -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานเหนือขนานแนวถนนภายในหมูบานท้ังสองฟากมาทางใตเปนระยะทาง 220 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตร  
    จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง         202/1 หมูท่ี 4 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.388323,99.577416) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานปาเต 



40. โรงเรียนเทศบาลบานคลองภาษี ต.กันตัง อ.กันตงั จ.ตรัง (ทองถ่ิน) 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียนเทศบาลบานคลองภาษี (ติดกับแพปลายิมเซียกันตัง) 
ทิศตะวันออก -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานทิศเหนือขนานแนวถนนหลังโรงเรียนคลองภาษีท้ังสองฟากไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง 130 เมตร และลงมาทางทิศใตระยะทาง 
    220 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานตะวันตกจดมุมรั้วโรงเรียนดานตะวันออกตลอดแนวถนนซอยขางโรงเรียนท้ังสองฝง ระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนดังกลาว 
ทิศตะวันตก  -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานเหนือขนานแนวถนนคลองภาษีท้ังสองฟากข้ึนไปทางทิศเหนือระยะทาง 96 เมตร และขนานแนวถนนท้ังสองฟากมาทางทิศใต 
    ระยะทาง 210 เมตร ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง         80  ถนนคลองภาษี ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.415549,99.511079) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนเทศบาลบานคลองภาษี 



41. โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง (ทองถ่ิน) 
 

 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส  (ติดกับปาและบานพักอาศัย) 
ทิศตะวันออก -  เริ่มจากประตูทางเขาโรงเรียน ขนานแนวถนนแชมสถลอุทิศ เปนระยะ 100 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลาง  ถนน

ของแตละดานถนน และ เริ่มจากถนนแชมสถลอุทิศ แยกถนนซอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนระยะ 170 เมตร และบริเวณสองฝงถนนซอยดังกลาว
เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนแตละดานถนน 

ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส  (ติดกับปาและบานพักอาศัย) 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส  (ติดกับสวนปา) 
ท่ีตั้ง             ถนนตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง (พิกัด 7.411270,99.521124) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 



42. โรงเรียนอนุบาลกันตงัศึกษา ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง (เอกชน) 
 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา (ติดกับท่ีดินชาวบาน) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา (ติดกับท่ีสาธารณะคอซิมบี้) 
ทิศใต -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา (ติดกับถนนสาธารณะ) 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา (ติดกับท่ีอยูอาศัย) 
ท่ีตั้ง                1/1 ถนนคายพิทักษ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.407524,99.514937) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



43. โรงเรียนประชาวิทยา ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง (เอกชน) 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนประชาวิทยา (ติดกับบานพักอาศัย) 
ทิศตะวันออก -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานใตขนานแนวถนนหนาคายท้ังสองฟากไปทางทิศเหนือจดซอยรัษฎาอุทิศ 9 ท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 60 เมตร 
    จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต -  เริ่มจากมุมรั้วโรงเรียนดานตะวันออกขนานแนวถนนตรังคภูมิท้ังสองฟากจดซอยตรังคภูมิ 3 ท้ังสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะ 65 เมตร จากก่ึงกลาง 
    ถนนของแตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนประชาวิทยา (ติดกับบานพักอาศัย) 
ท่ีตั้ง        66 ถนนหนาคาย ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.406152,99.514061) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



44. โรงเรียนวิเศษกาญจน ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง (เอกชน) 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวิเศษกาญจน (ติดกับสวนปาเอกชน) 
ทิศตะวันออก -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวิเศษกาญจน (ติดกับสวนปาลม) 
ทิศใต -  ขนานแนวถนนกันตัง – วังวน (อบจ.สาย 2007) ท้ังสองฟากถนน เริมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเปนระยะทาง 195 
    เมตร และเริ่มจากจุดเดียวกันไปทางทิศตะวันออกเปนระยะทาง 100 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของ 
    แตละดานถนน 
ทิศตะวันตก  -  ขนานแนวถนนเขาหมูบาน ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากแยกถนนกันตัง – วังวน (อบจ.สาย 2007) ไปทางทิศเหนือ ระยะ 115 เมตร และบริเวณสองฝง 
    ถนนดังกลาว ระยะ 45 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง   12/1 ถนนปาไม (กันตัง – วงัวน) ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง  (พิกัด 7.405744,99.525875) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนวิเศษกาญจน 


