
เขตพ้ืนท่ี (Zoning) บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา อําเภอหวยยอด 

๒๒. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หวยยอด 

 
 

 ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวรั้วดานหลังมหาวิทยาลัย (ติดกับสวนยางพารา) 

 ทิศตะวันออก   -  ตอเนื่องติดกับแนวรั้วดานขางมหาวิทยาลัย (ติดเขตสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอหวยยอด) 

    ทิศใต -  ขนานแนวถนนเพชรเกษมท้ังสองฝง เริ่มจากประตูดานหนามหาวิทยาลัย ไปทางทิศตะวันตกถึงทางแยกถนนหมายเลข 2062 ไปทางทิศตะวันออก 

                            ระยะทาง 205 เมตร และบริเวณสองฝงของถนนดังกลาว เปนระยะทาง 70 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 

  ทิศตะวันตก -  ตอเนื่องติดกับแนวรั้วดานขางมหาวิทยาลัย (ติดกับถนนหมายเลข 2062) 

  ท่ีตั้ง      หมูท่ี 3  ถนนเพชรเกษม ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง พิกัด  (๗.๗๙๗๘๐๓,๙๙.๖๑๒๗๓๔)  

 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

 



เขตพ้ืนท่ี (Zoning) บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา อําเภอหวยยอด 

๒๓.วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวรั้ววิทยาลัย (ติดกับท่ีพักอาศัย , สวนยางพารา) 

ทิศตะวันออก   -  ตอเนื่องติดกับแนวรั้ววิทยาลัย (ติดกับสวนยางพารา) 

ทิศใต  -  ตอเนื่องติดกับแนวรั้ววิทยาลัย (ติดกับโรงพยาบาลหวยยอด) 
ทิศตะวันตก -  ขนานแนวถนนหวยยอด – รัษฎา (สาย 4269) ท้ังสองฟาก เริ่มจากหนาประตูวิทยาลัย ดานทิศใต ไปทางทิศเหนือ จดสถานีบริการน้ํามัน  ระยะทาง 370 เมตร 

   ไปทางทิศใต ระยะทาง 180 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
- ขนานแนวถนนเขาวัดกาญจนาบริรักษท้ังสองฟาก เริ่มจากจุดตัดถนนหวยยอด – รัษฎา ขอบถนนฟากตะวันตกกับถนนเขาวัดกาญจนาบริรักษ ไปทางทิศตะวันตก 

ระยะทาง 315 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาวเปนระยะทาง 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ท่ีตั้ง        23  หมูท่ี 2 ถนนเทศารัษฎา ต.เขาขาว อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด ๗.๘๐๔๒๕๘,๙๙.๖๒๙๘๒๕) 
 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

 



เขตพ้ืนท่ี (Zoning) บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา อําเภอหวยยอด 

๒๔. โรงเรียนหวยยอด 

 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียน (ติดกับสวนยางพาราและสระน้ําสาธารณะ)  
     ทิศตะวันออก     -  ขนานแนวถนนมหามิตรท้ังสองฝง เริ่มจากรั้วโรงเรียนดานหนาถึงทางแยกถนนเทศบาล5 และตอเนื่องถนนเทศบาล 5 ถึงทางเขาเทศบาลตําบลหวยยอด                                                      

และบริเวณสองฝงของถนนดังกลาวเปนระยะ 40 เมตรจากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
ทิศใต   -  ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียน (ติดกับสวนยางพาราและสระน้ําสาธารณะ) 
ทิศตะวันตก -  ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียน (ติดกับสวนยางพาราและบานพักอาศัย) 
ท่ีตั้ง       23  ถนนมหามิตร  ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด ๗.๗๘๗๗๖๑,๙๙.๖๒๘๑๕๒) 

 
 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

 



 
เขตพ้ืนท่ี (Zoning) บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา อําเภอหวยยอด 

๒๕. โรงเรียนสามัคคีศึกษา 
 

 
 

  ทิศเหนือ  - ฝงตรงขามโรงเรียน ขนานแนวถนนเพชรเกษม หางจากแนวเขตโรงเรียน เปนระยะ 80 เมตร 
  ทิศตะวันออก  - ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียน (ติดกับคลองสาธารณะ) 
  ทิศใต   - ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
  ทิศตะวันตก  - ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
  ท่ีตั้ง       223  หมูท่ี 4 ถนนเพชรเกษม ต.นาวง อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด ๗.๗๖๑๐๓๘,๙๙๕๒๑๘๙๘) 
 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

 



 
เขตพ้ืนท่ี (Zoning) บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา อําเภอหวยยอด 

๒๖. โรงเรียนหวยนางราษฎรบํารุง 

 

 

 ทิศเหนือ  - ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา)  
 ทิศตะวันออก  - ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา)  
 ทิศใต   - ขนานแนวถนนเดชภักดีท้ังสองฝง เริ่มจากประตูดานหนาโรงเรียนไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 230 เมตร ไปทางทิศตะวันออก  

  ระยะทาง 250  เมตร และบริเวณสองฝงของถนนดังกลาว เปนระยะทาง 50 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน 
 ทิศตะวันตก  - ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียน (ติดกับสวนยางพาราและสวนปาลม) 
 ท่ีตั้ง       329  หมูท่ี 2 ถนนเดชภักดี  ต.หวยนาง อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด ๗.๘๘๕๘๘๑,๙๙.๖๐๗๕๔๕) 
 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

 



เขตพ้ืนท่ี (Zoning) บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา อําเภอหวยยอด 
27. โรงเรียนลําภูราเรืองวิทย (ม.ปลาย) และโรงเรียนบานลําภูรา (ประถมศึกษา) 

 
 

 
 

ทิศเหนือ -  ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียนลําภูราเรืองวิทยและโรงเรียนบานลําภูรา (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 (พิกัด7.693120,99.587437) 

โรงเรียนบานลําภูรา 

        เขตสถานศึกษา 

        เขตบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 

 



 
เขตพ้ืนท่ี (Zoning) บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา อําเภอหวยยอด 

๒๘. โรงเรียนในเตาพิทยาคม 
 

   

 ทิศเหนือ  - ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียน (ติดกับสวนยางพาราและรั้วโรงเรียนบานเกาะเตา) 
 ทิศตะวันออก  - ขนานแนวถนนหวยยอด – ในเตา ท้ังสองฟากถนน เริ่มจากซอยเขาโรงเรียนในเตาพิทยาคมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 70 เมตร 

 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะทาง 130 เมตร และบริเวณสองฝงถนนดังกลาว เปนระยะ 60 เมตร จากก่ึงกลางถนนของแตละดานถนน   
ทิศใต   - ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 

 ทิศตะวันตก  - ตอเนื่องติดกับแนวรั้วโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
 ท่ีตั้ง       156  หมูท่ี 1 ต.ในเตา  อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด ๗.๘๗๑๐๕๐,๙๙.๗๒๘๙๖๓)   
 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

 



เขตพ้ืนท่ี (Zoning) บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา อําเภอหวยยอด 
๒๙.โรงเรียนบางดีวิทยาคม 

 

 

  

ทิศเหนือ  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
 ทิศตะวันออก  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับ อบต.บางดี) 
 ทิศใต   - ฝงตรงขามโรงเรียน ขนานแนวถนนซอยองคการบริหารสวนตําบล ตรัง 2003 หางจากแนวเขตโรงเรียน ระยะ  60 เมตร 
 ทิศตะวันตก  - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียน (ติดกับสวนยางพารา) 
 ท่ีตั้ง      59  หมูท่ี 10 ต.บางดี อ.หวยยอด จ.ตรัง (พิกัด ๗.๘๒๖๗๗๙,๙๙.๕๐๒๔๔๑) 
 
 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

 



เขตพื้นท่ี (Zoning) บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา อําเภอหวยยอด 
30.ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอหวยยอด , โรงเรียนหวยยอดกลงึวิทยาคาร (ประถมศึกษา) 

 

 
 

ทิศเหนือ - ตอเนื่องติดกับแนวเขตโรงเรียนหวยยอดกลึงวิทยาคาร (ติดกับบานพักอาศัย) 
ทิศตะวันออก - ฝงตรงขามศูนยการศึกษานอกระบบฯ และโรงเรียนหวยยอดกลึงวิทยาคาร ขนานแนวถนนเพชรเกษม หางจากแนวเขตศูนยการศึกษานอกระบบฯ และโรงเรียน 

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

ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอหวย

 

        เขตสถานศกึษา 

        เขตบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา 

 


