
1. โรงเรียนบานตะเสะ ต.ตะเสะ อ.หาดสาํราญ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานตะเสะ (ตดิกับสวนยางพารา) 

ทิศตะวันออก  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานตะเสะ (ตดิกับถนนสาธารณะ) 

ทิศใต   -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานตะเสะ (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศตะวันตก - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานตะเสะ (ตดิกับสวนปาลม) 

ท่ีตั้ง     116 หมูท่ี 4 ต.ตะเสะ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง (พิกัด 7.161113,99.590987) 

 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



2. โรงเรียนบานนาทะเล ต.ตะเสะ อ.หาดสาํราญ จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานนาทะเล (ติดกับบานพักอาศัย) 

ทิศใต  – ฝงตรงขามโรงเรียนบานนาทะเลขนานแนวถนนไปชายหาดทาเรือประมงโดยหางจากเขตโรงเรียนออกไปเปนระยะทาง 50 เมตร 

ทิศตะวันออก  – ขนานแนวถนนนาทะเล – ตะเสะ (สาย 2027) ท้ังสองฝงเริ่มจากมุมรั้วดานทิศเหนือไปทางทิศเหนือระยะทาง 60 เมตรไปทางทิศใต ระยะทาง 105  

   เมตร และบริเวณสองฝงของถนนดังกลาวเปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางของถนนของแตละดาน 

ทิศตะวันตก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานนาทะเล (ติดกับคลองสาธารณะ) 

ท่ีตั้ง    8  หมูท่ี 1 ถนนนาทะเล – ตะเสะ  ต.ตะเสะ อ.หาดสาํราญ จ.ตรัง (พิกัด 7.192926,99.572973) 

 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



3. โรงเรียนบานโคกรัก ต.ตะเสะ อ.หาดสาํราญ จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือและทิศตะวันออก  – ขนานแนวถนนสาธารณะท้ังสองฟากถนน  เร่ิมตั้งแตทางเขาโรงเรียน ไปทางทิศใต ระยะทาง 100 เมตร ไปทางทิศเหนือและโคงตามแนว 

   ถนน ระยะทาง 240 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศใต     – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานโคกรัก (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศตะวันตก    – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานโคกรัก (ติดกับสวนยางพารา) 

ท่ีตั้ง          หมูท่ี 2 ต.ตะเสะ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง (พิกัด 7.215685,99.564442) 
 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



4. โรงเรียนบานทุงกอ ต.บาหวี อ.หาดสําราญ จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพาราและบานพักอาศัย 

ทิศตะวันออก  – ขนานแนวถนนทุงกอ – ในทอน ท้ังสองฟากถนน เร่ิมตั้งแตทางเขาโรงเรียน ไปทางทิศใต ระยะทาง 100 เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 120 เมตร และ 

     บริเวณท้ังสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศใต   – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศตะวันตก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

ท่ีตั้ง      52/2 หมูท่ี 3 ถนนทุงกอ – ในทอน ต.บาหวี อ.หาดสาํราญ จ.ตรัง (พิกัด 7.279533,99.622933) 

 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานทุงกอ 



5. โรงเรียนบานบาหวี ต.บาหวี อ.หาดสําราญ จ.ตรัง 
 

 
 

ทิศเหนือ  – ขนานแนวถนนบานนา – หาดสําราญ ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 100 เมตร ไปทางทิศ 

   ตะวันออกผานหนาโรงเรียน ระยะทาง 280 เมตร และบริเวณท้ังสองถนนดงักลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก  – ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศใต   -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศตะวันตก  -  ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

  ท่ีตั้ง    82  หมูท่ี 1  ถนนบานนา – หาดสําราญ ต.บาหวี อ.หาดสาํราญ จ.ตรัง (พิกัด 7.273752,99.610233) 

 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานบาหวี 



6.  โรงเรียนบานบกหัก ต.หาดสาํราญ อ.หาดสาํราญ จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบกหัก (ติดกับบานพักอาศัย และสวนยางพารา) 
ทิศตะวันออก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบกหัก (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศใต  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานบกหัก (ติดกับบานพักอาศัย) 
ทิศตะวันตก -   ขนานแนวถนนบานนา – หาดสําราญ(สาย 4235) ท้ังสองฝง เริ่มจากประตูทางเขาโรงเรียนดานทิศเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   ระยะทาง 30 

เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะทาง 100 เมตร และบริเวณสองฝงของถนนดังกลาว เปนระยะทาง 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง  -  หมูท่ี 4  ถนนบานนา – หาดสําราญ  ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง (พิกัด  7.258646,99.587925) 

 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



7.  โรงเรียนหาดสาํราญ ต.หาดสาํราญ อ.หาดสาํราญ จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ  -   ขนานแนวถนนบานนา – หาดสําราญ (สาย 4235) ท้ังสองฟากถนน เร่ิมจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 100 
    เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะ 140 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก -   ขนานแนวถนนสาธารณะ ท้ังสองฟากถนน เร่ิมตั้งแตทางแยกถนนบานนา – หาดสาํราญ (สาย4235) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะ 190 เมตร 
    และบริเวณสองฝงถนนดงักลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศใต  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนหาดสําราญ (ติดกับคลองสาธารณะ) 
 ทิศตะวันตก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนหาดสําราญ (ติดกับคลองสาธารณะและบานพักอาศัย) 
 ท่ีตั้ง      233  หมูท่ี 5 ถนนบานนา – หาดสําราญ ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง (พกัิด 7.236934,99.536459) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



8.  โรงเรียนวัดหนองสมาน ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง 
 

 
 
 

ทิศเหนือ  -   ขนานแนวถนนบานนา – หาดสําราญ (สาย 4235) ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากทางเขาโรงเรียนดานทิศตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 225 เมตร  
    ไปทางทิศตะวันออก ระยะ 250 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

ทิศตะวันออก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดหนองสมาน (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศใต  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดหนองสมาน (ติดกับสวนยางพารา) 
ทิศตะวันตก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดหนองสมาน (ติดกับถนนค่ันกลางระหวางวัดหนองสมาน) 
ท่ีตั้ง       224  หมูท่ี 3  ถนนบานนา – หาดสําราญ  ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง (พิกัด 7.230709,99.573087) 

 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 



9.  โรงเรียนบานปากปรน ต.หาดสาํราญ อ.หาดสาํราญ จ.ตรัง 

 

ทิศเหนือ  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานปากปรน (ติดกับท่ีดินวางเปลาและบานพักอาศัย) 
ทิศตะวันออก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานปากปรน (ติดกับฟารมเลี้ยงกุง) 
ทิศใต  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนบานปากปรน (ติดกับถนนสาธารณะและสวนปาลม) 
ทิศตะวันตก -   ขนานแนวถนนบานนา – ปากปรน (ถนนสาย 4235) ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากมุมแนวเขตโรงเรียนดานทิศเหนือ ไปทางทิศเหนือ ระยะ 90 เมตร  
     ไปทางทิศใต ระยะ 200 เมตร และบริเวณท้ังสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 40 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง           หมูท่ี 1 ถนนบานนา – ปากปรน  ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง  (พิกัด 7.263720,99.533109) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

โรงเรียนบานปากปรน 



10.  โรงเรยีนวัดปากปรน ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง 
 
 

 
 

ทิศเหนือ -   ขนานแนวถนนสาย 4235 (บานนา- ปากปรน) ท้ังสองฝง เริ่มจากมุมแนวเขตโรงเรียนวัดปากปรน ดานทิศเหนือฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออก 
ระยะทาง 30 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 150 เมตร และบริเวณสองฝงของถนนดังกลาว เปนระยะ 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดาน
ถนน 

ทิศตะวันออก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดปากปรน (ติดกับถนนสาธารณะ สวนยางพารา และบานพักอาศัย) 
ทิศใต  -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดปากปรน (ติดกับถนนสาธารณะ บานพักอาศัย และสวนปาลม) 
ทิศตะวันตก -   ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนวัดปากปรน  (ติดกับบานพักอาศัย และสวนยางพารา) 
ท่ีตั้ง       หมูท่ี 2 ถนนบานนา – ปากปรน  ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง (พิกัด 7.264983,99.547470) 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 


