
 
 

(ร่าง) 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต ๒ 
เรื่อง   เขตพื้นที่บริการการรบันักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 

                 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑   และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต ๒    

…………………………….. 

  อาศัยอ านาจตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและ           
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔              
ข้อ ๒.๘ (๒.๘.๒)  ก าหนดให้โรงเรียนด าเนินการจดัท าเขตพื้นที่บรกิาร  และข้อ ๒.๖ (๒.๖.๑)  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   ข้อ ๒.๗  โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
โรงเรียน  และ ข้อ ๒.๔ (๒.๔.๕) ของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๐  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  จึงประกาศเขตพื้นที่บริการการรับนักเรียน เข้าเรียนในระดับ ก่อนประถมศึกษา                  
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่   ๔  ของสถานศึกษา ตามบัญชี                     
แสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาดังแนบ  

               ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

                            ประกาศ   ณ    วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 
                                                            (นายอุทัย   กาญจนะ) 
                                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 

 

 

 

 
                                   
 



หมู่ท่ี / ซอย / ถนน แขวง / ต ำบล อ ำเภอ
1 เทศบาลวัดตรังคภูมิฯ ถนนควนทองสีห์ เทศบาลเมืองกันตัง กันตัง 075-251087 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

 (อปท.) ถนนตรังคภูมิ เทศบาลเมืองกันตัง

2 เทศบาลบ้านคลองภาษี ถนนกิตติคุณ(ป่าพร้าว) เทศบาลเมืองกันตัง กันตัง 075-251132 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น
(อปท.) ถนนคลองภาษี เทศบาลเมืองกันตัง

  - ซอยหลังโรงเรียนเทศบาล เทศบาลเมืองกันตัง
     บ้านคลองภาษี เทศบาลเมืองกันตัง
  - ซอยในทอน เทศบาลเมืองกันตัง
  - ซอยล ายอง เทศบาลเมืองกันตัง
  - ซอยโรงไม้ เทศบาลเมืองกันตัง
ถนนรถไฟฝ่ังซ้าย เทศบาลเมืองกันตัง

3 ประชาวิทยา ถนนตรังคภูมิ เทศบาลเมืองกันตัง กันตัง 075-251241 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น
(เอกชน)   - ซอยน้องรัก เทศบาลเมืองกันตัง

ถนนรัษฎา เทศบาลเมืองกันตัง

4 จุ๋งฮัวโซะเซียว ถนนสถลสถานพิทักษ์ เทศบาลเมืองกันตัง กันตัง 075-251895 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย

(เอกชน) ถนนเทศบ ารุง เทศบาลเมืองกันตัง
ถนนรัษฎาอุทิศ 1,9 เทศบาลเมืองกันตัง
ถนนรถไฟ เทศบาลเมืองกันตัง
  -ชุมชนตรอกลิเก เทศบาลเมืองกันตัง

เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี
1. โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
2. โรงเรียนประชาวิทยา
3. โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
4. โรงเรียนวิเศษกาญจน์

จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี
1. โรงเรียนประชาวิทยา
2. โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 
3. โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
4. โรงเรียนวิเศษกาญจน์
เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
จากโรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
หรือในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน
เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

ท่ี โรงเรียน เขตพ้ืนท่ีบริกำร โทรศัพท์ เปิดสอนระดับช้ัน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒ ลงวันท่ี  ๑๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔
รำยช่ือสถำนศึกษำและเขตพ้ืนท่ีบริกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒  (อ ำเภอกันตัง)
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔



หมู่ท่ี / ซอย / ถนน แขวง / ต ำบล อ ำเภอ
ท่ี โรงเรียน เขตพ้ืนท่ีบริกำร โทรศัพท์ เปิดสอนระดับช้ัน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒ ลงวันท่ี  ๑๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔
รำยช่ือสถำนศึกษำและเขตพ้ืนท่ีบริกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒  (อ ำเภอกันตัง)
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

5 อนุบาลกันตังศึกษา ถนนหน้าค่าย เทศบาลเมืองกันตัง กันตัง 075-251238 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา
(เอกชน) ถนนค่ายพิทักษ์ เทศบาลเมืองกันตัง

ซอยหลกโป เทศบาลเมืองกันตัง

6 วิเศษกาญจน์ ถนนข่ือนา เทศบาลเมืองกันตัง กันตัง 075-251418 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา
(เอกชน) ถนนเข่ือนเพชร (ชุมสาย) เทศบาลเมืองกันตัง

ถนนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง

7 บ้านคลองชีล้อม ม.1,4 คลองชีล้อม กันตัง 089-7389023 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

8 บ้านหนองเสม็ด ม.2,3 คลองชีล้อม กันตัง 075-270604 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น
081-7976138

9 บ้านบางเป้า ม.1,3,7 บางเป้า กันตัง 075-270624 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

10 บ้านป่าเตียว ม.2,5 บางเป้า กันตัง 075-270656 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

11 สายธารวิทยา - บางเป้า กันตัง ประถมศึกษา
(เอกชน)

12 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา ม.4,6   และ บางเป้า กันตัง 075-292908 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา
ม. 1,2,6 กันตังใต้ กันตัง

13 บ้านควนตุ้งกู ม.3 บางสัก กันตัง 075-271501 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา
14 บ้านบางสัก ม.1,2,5,6 บางสัก กันตัง 075-292306 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

2. โรงเรียนวัดวารีวง
3. โรงเรียนบ้านแหลม
4. โรงเรียนบ้านปาเต
เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

2. โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม
3. โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี
1. โรงเรียนบ้านบางเป้า

และมัธยมศึกษาตอนปลาย

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี
1. โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด



หมู่ท่ี / ซอย / ถนน แขวง / ต ำบล อ ำเภอ
ท่ี โรงเรียน เขตพ้ืนท่ีบริกำร โทรศัพท์ เปิดสอนระดับช้ัน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒ ลงวันท่ี  ๑๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔
รำยช่ือสถำนศึกษำและเขตพ้ืนท่ีบริกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒  (อ ำเภอกันตัง)
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

15 บ้านน้ าราบ ม.4 บางสัก กันตัง 075-207970 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

16 บ้านนาเกลือ ม.1,2,3 นาเกลือ กันตัง 094-8042578 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

17 บ้านพระม่วง ม.4,6 นาเกลือ กันตัง 075-270172 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

18 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ม.5   และ นาเกลือ กันตัง 075-270106 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา
ม.8 เกาะลิบง กันตัง

19 บ้านเกาะลิบง ม.1 เกาะลิบง กันตัง 075-270102 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

20 บ้านเกาะมุกด์ ม.2 เกาะลิบง กันตัง 075-829802 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

21 บ้านมดตะนอย ม.3 เกาะลิบง กันตัง 075-829804 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

22 บ้านบาตูปูเต๊ะ(รวมสาขา) ม.4,5,7 เกาะลิบง กันตัง 075-207940 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย

23 บ้านหาดยาว ม.6 เกาะลิบง กันตัง 075-270111 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

24 วัดวารีวง ม.1,2 วังวน กันตัง 075-253153 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

25 บ้านแหลม ม.3,5 วังวน กันตัง 075-820121 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา
26 บ้านปาเต ม.4    และ วังวน กันตัง 081-0954266 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

ม.5 คลองชีล้อม กันตัง

และมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน
เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
จากโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ (รวมสาขา)
หรือในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน
เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

1. โรงเรียนบ้านนาเกลือ
2. โรงเรียนบ้านพระม่วง
3. โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
จากโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี



หมู่ท่ี / ซอย / ถนน แขวง / ต ำบล อ ำเภอ
ท่ี โรงเรียน เขตพ้ืนท่ีบริกำร โทรศัพท์ เปิดสอนระดับช้ัน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒ ลงวันท่ี  ๑๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔
รำยช่ือสถำนศึกษำและเขตพ้ืนท่ีบริกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒  (อ ำเภอกันตัง)
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

27 บ้านเกาะเค่ียม ม.3.4,5 กันตังใต้ กันตัง 075-290637 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

28 บ้านย่านซ่ือ ม.1,2,3 ย่านซ่ือ กันตัง 075-204565 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

29 บ้านทุ่งอิฐ ม.4 ย่านซ่ือ กันตัง 075-829819 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

30 บ้านคลองลุ ม.1,2,7 คลองลุ กันตัง 075-292709 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

31 บ้านบางเตา ม.3,6 คลองลุ กันตัง 089-8685709 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

32 บ้านท่าปาบ ม.1,2,3,8 บ่อน้ าร้อน กันตัง 080-8678802 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

33 บ้านท่าส้ม ม.4,5,6,7,9 บ่อน้ าร้อน กันตัง 075-292133 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

34 วัดควนธานี ม.1,2,3,4,5,6 ควนธานี กันตัง 081-7880882 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

35 บ้านบางหมาก ม.1,3 บางหมาก กันตัง 081-0897362 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

36 บ้านพรุใหญ่ ม.2 บางหมาก กันตัง 089-2902349 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

37 บ้านไร่ใหญ่ ม.4,5 บางหมาก กันตัง 075-270109 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

38 บ้านตะเคียนหลบฟ้า ม.6 บางหมาก กันตัง 085-6724818 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

39 บ้านโคกยาง ม.1,2,3,4   และ โคกยาง กันตัง 075-290232 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.4,5 คลองลุ
และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี

จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี
1. โรงเรียนบ้านบางหมาก
2. โรงเรียนวัดควนธานี
3. โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
4. โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (อ.กันตัง)
เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
จากโรงเรียนบ้านเกาะเค่ียม
หรือในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน
เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6



หมู่ท่ี / ซอย / ถนน แขวง / ต ำบล อ ำเภอ
ท่ี โรงเรียน เขตพ้ืนท่ีบริกำร โทรศัพท์ เปิดสอนระดับช้ัน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒ ลงวันท่ี  ๑๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔
รำยช่ือสถำนศึกษำและเขตพ้ืนท่ีบริกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒  (อ ำเภอกันตัง)
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

40 บ้านน้ าฉา ม.5,6,7,8 โคกยาง กันตัง 075-270105 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

1. โรงเรียนบ้านโคกยาง
2. โรงเรียนบ้านน้ าฉา 
3. โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ
เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น



หนา้ที่ 1

หมู่ท่ี / ซอย / ถนน แขวง / ต ำบล อ ำเภอ 

1 บ้านเขาไม้แก้ว ม.1 เขาไม้แก้ว สิเกา 075-291089 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

2 บ้านบางค้างคาว ม.4 เขาไม้แก้ว สิเกา 075-829870 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

3 บ้านแหลมไทร ม.3,7 เขาไม้แก้ว สิเกา 086-2658897 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

4 บ้านแหลมมะขาม ม.5 เขาไม้แก้ว สิเกา 075-206938 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

5 บ้านสายควน ม.2,8,9 เขาไม้แก้ว สิเกา 075-270872 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

6 บ้านทุ่งข้ีเหล็ก ม.6 เขาไม้แก้ว สิเกา 075-829869 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

7 วัดเจริญร่มเมือง ม.2,3,8 กะลาเส สิเกา 075-293013 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

8 บ้านโตน ม.6,7 กะลาเส สิเกา 086-3891783 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

9 บ้านพรุเตย ม.4 กะลาเส สิเกา 075-270146 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

10 กมลศรี ม.1,5 กะลาเส สิเกา 075-270845 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนกมลศรี

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง

2. โรงเรียนบ้านโตน   

3. โรงเรียนบ้านพรุเตย

เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม

2. โรงเรียนบ้านแหลมไทร

3. โรงเรียนบ้านบางค้างคาว

เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒ ลงวันท่ี  ๑๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔
รำยช่ือสถำนศึกษำและเขตพ้ืนท่ีบริกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒  (อ ำเภอสิเกำ)

เปิดสอนระดับช้ันท่ี โรงเรียน
เขตพ้ืนท่ีบริกำร

โทรศัพท์



หนา้ที่ 2

หมู่ท่ี / ซอย / ถนน แขวง / ต ำบล อ ำเภอ 

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒ ลงวันท่ี  ๑๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔
รำยช่ือสถำนศึกษำและเขตพ้ืนท่ีบริกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒  (อ ำเภอสิเกำ)

เปิดสอนระดับช้ันท่ี โรงเรียน
เขตพ้ืนท่ีบริกำร

โทรศัพท์

11 อนุบาลเทศบาลควนกุน ในเขตเทศบาล กะลาเส สิเกา - ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

(อปท.)

๑๒ บ้านห้วยไทร ม.1,7 นาเมืองเพชร สิเกา 085-3815420 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

๑๓ บ้านนาเมืองเพชร ม.2,3,4,5 นาเมืองเพชร สิเกา 075-278159 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

๑๔ บ้านกล้ิงกลอง ม.6 นาเมืองเพชร สิเกา 075-829873 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

๑๕ บ้านห้วยต่อ ม.1,2 ไม้ฝาด สิเกา 087-8823818 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

๑๖ วัดไม้ฝาด ม.3 ไม้ฝาด สิเกา 087-2722408 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

๑๗ หาดปากเมง ม.4,7 ไม้ฝาด สิเกา 075-274089 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

๑๘ บ้านฉางหลาง ม.5 ไม้ฝาด สิเกา 075-829991 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

๑๙ บ้านผมเด็น ม.6 ไม้ฝาด สิเกา 075-291716 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

๒๐ บ้านบ่อหิน ม.1,7 บ่อหิน สิเกา 075-291086 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนหาดปากเมง

2. โรงเรียนบ้านฉางหลาง

เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร

2. โรงเรียนบ้านห้วยไทร

3. โรงเรียนบ้านกล้ิงกลอง

เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

2. โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว

เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6



หนา้ที่ 3

หมู่ท่ี / ซอย / ถนน แขวง / ต ำบล อ ำเภอ 

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒ ลงวันท่ี  ๑๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔
รำยช่ือสถำนศึกษำและเขตพ้ืนท่ีบริกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒  (อ ำเภอสิเกำ)

เปิดสอนระดับช้ันท่ี โรงเรียน
เขตพ้ืนท่ีบริกำร

โทรศัพท์

๒๑ บ้านพรุจูด ม.2 บ่อหิน สิเกา 075-291863 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

๒๒ บ้านดุหุน ม.3,9 บ่อหิน สิเกา 075-291678 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

๒๓ บ้านไสต้นวา ม.4 บ่อหิน สิเกา 089-2890134 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

๒๔ บ้านไร่ออก ม.5 บ่อหิน สิเกา 075-206561 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

๒๕ บ้านหัวหิน ม.6,8 บ่อหิน สิเกา 075-291972 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา



หมู่ท่ี / ซอย / ถนนแขวง / ต ำบล อ ำเภอ

1 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1,2,3,4,5 และ ห้วยยอด ห้วยยอด 075-271289 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

ในเขตเทศบาล 

ต าบลห้วยยอด  และ

ม.1,5,6,7 เขาขาว ห้วยยอด

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

2. โรงเรียนธาดาอนุสรณ์

3. โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา

4. โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา

เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

2 ธาดาอนุสรณ์ ถนนนครกิจบ ารุง ห้วยยอด ห้วยยอด 075-271158 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

(เอกชน) ถนนชนชนูปถัมภ์ ห้วยยอด ห้วยยอด

ถนนนิคมประศาสน์ ห้วยยอด ห้วยยอด

ถนนเทศบาล 6,10,16,22ห้วยยอด ห้วยยอด

ถนนพิศาลสีมารักษ์ ห้วยยอด ห้วยยอด

3 วิวัฒน์วิทยา ถนนเพชรเกษม ซอย 1,2 ห้วยยอด ห้วยยอด 075-271294 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

(เอกชน) ถนนเทศารัษฎา ห้วยยอด ห้วยยอด

ถนนเทศบาล 5,7 ห้วยยอด ห้วยยอด

ถนนเพชรรัตน์ ห้วยยอด ห้วยยอด

ถนนสามัคคี ห้วยยอด ห้วยยอด

ถนนเพียรพร้อม ห้วยยอด ห้วยยอด

4 เทศบาลห้วยยอดวิทยา ถนนกัลปศาสตร์ ห้วยยอด ห้วยยอด 075-271169 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

(อปท.) ถนนนามสมมิตร ห้วยยอด ห้วยยอด

ถนนมหามิตร ห้วยยอด ห้วยยอด

ถนนชุมชน ห้วยยอด ห้วยยอด

ถนนพลรักษ์อุทิศ ห้วยยอด ห้วยยอด

ถนนเทศบาล 2,15,20 ห้วยยอด ห้วยยอด

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

หรือในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒ ลงวันท่ี  ๑๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔
รำยช่ือสถำนศึกษำและเขตพ้ืนท่ีบริกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ

ท่ี โรงเรียน
เขตพ้ืนท่ีบริกำร

จากโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา

โทรศัพท์ เปิดสอนระดับช้ัน

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒  (อ ำเภอห้วยยอด)



หมู่ท่ี / ซอย / ถนนแขวง / ต ำบล อ ำเภอ

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒ ลงวันท่ี  ๑๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔
รำยช่ือสถำนศึกษำและเขตพ้ืนท่ีบริกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ

ท่ี โรงเรียน
เขตพ้ืนท่ีบริกำร

โทรศัพท์ เปิดสอนระดับช้ัน

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒  (อ ำเภอห้วยยอด)

5 วัดบางดี ม.1,3,7,8,10 บางดี ห้วยยอด 075-577418 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

6 บ้านซา ม.6,12 บางดี ห้วยยอด 075-577647 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

7 บ้านควนอารี ม.9 บางดี ห้วยยอด 099-3139366 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

8 บ้านทุ่งยางงาม ม.2,5,11 บางดี ห้วยยอด 082-4133756 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

9 วัดคีรีวิหาร ม.4,7,11,12 เขากอบ ห้วยยอด 075-500102 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี

3. โรงเรียนบ้านเขากอบ

10 บ้านหนองปรือ ม 6,8 เขากอบ ห้วยยอด 086-2976281 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

11 บ้านเขากอบ ม.1,2,3,5,9,10 เขากอบ ห้วยยอด 075-577214 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

12 บ้านท่ามะปราง ม.5   และ ห้วยยอด ห้วยยอด 075-291745 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

 ม.6 ปากแจ่ม ห้วยยอด

13 บ้านคลองคุ้ย ม.3,5 ปากแจ่ม ห้วยยอด 075-291757 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนบ้านนคลองคุ้ย

2. โรงเรียนบ้านท่ามะปราง

3. โรงเรียนบ้านล าแพะ

4. โรงเรียนวัดปากแจ่ม

1. โรงเรียนวัดคีรีวิหาร

2. โรงเรียนบ้านหนองปรือ

เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น



หมู่ท่ี / ซอย / ถนนแขวง / ต ำบล อ ำเภอ

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒ ลงวันท่ี  ๑๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔
รำยช่ือสถำนศึกษำและเขตพ้ืนท่ีบริกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ

ท่ี โรงเรียน
เขตพ้ืนท่ีบริกำร

โทรศัพท์ เปิดสอนระดับช้ัน

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒  (อ ำเภอห้วยยอด)

14 บ้านล าแพะ ม.1,2 ปากแจ่ม ห้วยยอด 086-9539229 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

15 วัดปากแจ่ม ม.4,7 ปากแจ่ม ห้วยยอด 075-270165 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

16 บ้านล าภูรา ม.1,2,3,5,7,8 ล าภูรา ห้วยยอด 075-284237 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

17 วัดสิทธิโชค ม.4,6,9,10 ล าภูรา ห้วยยอด 075-284110 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

18 วัดควนไทร ม1,2,4,6 ปากคม ห้วยยอด 089-7286604 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

จากโรงเรียนวัดควนไทร

หรือในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน

19 บ้านน้ าพราย ม.3,5,7 ปากคม ห้วยยอด 075-260163 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

20 บ้านทุ่งต่อ ม.1,2,3,4,5,6,7,8ทุ่งต่อ ห้วยยอด 075-578631 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

21 วัดไตรสามัคคี ม.4  และ บางดี ห้วยยอด 087-3888522 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

ม.5 วังคีรี ห้วยยอด

ม.4,9 นาวง ห้วยยอด

22 บ้านป่ากอ ม.3,6,7,11 นาวง ห้วยยอด 088-7540794 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

23 บ้านไสบ่อ ม.2,10 นาวง ห้วยยอด 075-264545 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

24 บ้านหนองหมอ ม.1,5,8 นาวง ห้วยยอด 075-264411 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนบ้านหนองหมอ

2. โรงเรียนบ้านป่ากอ

3. โรงเรียนบ้านไสบ่อ

เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น



หมู่ท่ี / ซอย / ถนนแขวง / ต ำบล อ ำเภอ

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒ ลงวันท่ี  ๑๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔
รำยช่ือสถำนศึกษำและเขตพ้ืนท่ีบริกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ

ท่ี โรงเรียน
เขตพ้ืนท่ีบริกำร

โทรศัพท์ เปิดสอนระดับช้ัน

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒  (อ ำเภอห้วยยอด)

25 บ้านเขาพรุเสม็ด ม.1 วังคีรี ห้วยยอด 075-291420 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

26 บ้านวังล า ม.2,4    และ วังคีรี ห้วยยอด 075-578038 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

ม.4 บางกุ้ง ห้วยยอด

27 บ้านทุ่งศาลา ม.3,6   และ วังคีรี ห้วยยอด 087-3896126 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

 ม.3 บางกุ้ง ห้วยยอด

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

2. โรงเรียนบ้านวังล า

3. โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด

4. โรงเรียนบ้านควนพญา

28 วัดนาวง ม.2 บางกุ้ง ห้วยยอด 075-264174 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

29 บ้านเหนือคลอง ม.5,8 บางกุ้ง ห้วยยอด 075-291345 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

30 บ้านควนพญา ม.1,6,7,9 บางกุ้ง ห้วยยอด 075-203023 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

31 บ้านหนองสองพ่ีน้อง ม.5,10 หนองช้างแล่น ห้วยยอด 075-294223 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง

2. โรงเรียนบ้านควนเลียบ

3. โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

4. โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเย็น

32 บ้านควนเลียบ ม.4,9,11,12 หนองช้างแล่น ห้วยยอด 075-577015 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

33 วัดศรีรัตนาราม ม.1,7 หนองช้างแล่น ห้วยยอด 075-29120๒ ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น



หมู่ท่ี / ซอย / ถนนแขวง / ต ำบล อ ำเภอ

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒ ลงวันท่ี  ๑๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔
รำยช่ือสถำนศึกษำและเขตพ้ืนท่ีบริกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ

ท่ี โรงเรียน
เขตพ้ืนท่ีบริกำร

โทรศัพท์ เปิดสอนระดับช้ัน

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒  (อ ำเภอห้วยยอด)

34 บ้านห้วยน้ าเย็น ม.2 หนองช้างแล่น ห้วยยอด 089-8755521 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

35 วัดห้วยนาง(วันครู2501) ม.6 หนองช้างแล่น ห้วยยอด 075-294080 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

ม.2,4,6,7 ห้วยนาง ห้วยยอด

36 บ้านหนองราโพ ม.3 ห้วยนาง ห้วยยอด 084-8980205 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

37 บ้านวังหลาม ม.1,5,8 ห้วยนาง ห้วยยอด 081-8912201 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

38 วัดกาญจนบริรักษ์ ม.2,3,4 เขาขาว ห้วยยอด 075-291752 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

ม.3,8 หนองช้างแล่น ห้วยยอด

39 วัดเขา ม.2, 5, 7 ท่าง้ิว ห้วยยอด 093-5802431 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

ม.2,3,4,6,7 เขาปูน ห้วยยอด

40 บ้านควนตัง ม.1,5 เขาปูน ห้วยยอด 065-3584048 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

41 บ้านไสมะม่วง ม.1,3,8 ท่าง้ิว ห้วยยอด 089-4722605 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

 ม.2 หนองปรือ(อ.รัษฎา) ห้วยยอด

42 ท่าง้ิว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ม.4,6 ท่าง้ิว ห้วยยอด 075-272236 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี

1. โรงเรียนท่าง้ิว (ต.ช.ด.อุปภัมภ์)

2. โรงเรียนบ้านไสมะม่วง

3. โรงเรียนวัดเขา

43 ไทยรัฐวิทยา (๑๐๒) ม.1,2,3,4 ในเตา ห้วยยอด 091-8217279 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

(บ้านเกาะเต่า)

เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น



หนา้ที่ 1

หมู่ท่ี / ซอย / ถนน แขวง / ต ำบล อ ำเภอ
1 วัดเขาวิเศษ ม.1,2,4,8,14,15,18 เขาวิเศษ วังวิเศษ 075-291401 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

2 บ้านเขาโอน ม.3,10,16,19 เขาวิเศษ วังวิเศษ 075-261534 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

3 บ้านหนองคล้า ม.7,13 เขาวิเศษ วังวิเศษ 091-0345941 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

4 บ้านหน้าเขา ม.5,17 เขาวิเศษ วังวิเศษ 075-584501 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

5 บ้านหลังเขา ม.6,9,12,21 เขาวิเศษ วังวิเศษ 075-584561 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

6 บ้านคลองโตน ม.11,20 เขาวิเศษ วังวิเศษ 075-270952 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

7 บ้านจิจิก ม.1,6,8 ท่าสะบ้า วังวิเศษ 089-8737130 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

8 บ้านทุ่งยาง ม.4,5,9,10 ท่าสะบ้า วังวิเศษ 075-829861 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

9 วัดทุ่งใหญ่ ม.2,3,7,11 ท่าสะบ้า วังวิเศษ 075-296929 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

10 บ้านช่องหาร ม.3,10 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ 075-829863 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

11 บ้านต้นปรง ม.1,2,4,7,8,9 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ 075-296118 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

12 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ ม.5,6 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ 075-291465 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

13 บ้านไชยภักดี ม.2,7,9,11,15 อ่าวตง วังวิเศษ 075-206832 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

14 บ้านในปง ม.3,10,14 อ่าวตง วังวิเศษ 075-270199 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

15 บ้านบางคราม ม.4,12,13 อ่าวตง วังวิเศษ 081-0793120 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

16 บ้านหนองชุมแสง ม.1,5,6,8 อ่าวตง วังวิเศษ 075-296539 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี
1. โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 
2. โรงเรียนบ้านบางคราม

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี
1. โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่
2. โรงเรียนบ้านทุ่งยาง
เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

โทรศัพท์

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒  (อ ำเภอวังวิเศษ)
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

รำยช่ือสถำนศึกษำและเขตพ้ืนท่ีบริกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒ ลงวันท่ี  ๑๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔

ท่ี โรงเรียน เปิดสอนระดับช้ันเขตพ้ืนท่ีบริกำร



หนา้ที่ 2

หมู่ท่ี / ซอย / ถนน แขวง / ต ำบล อ ำเภอ
โทรศัพท์

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒  (อ ำเภอวังวิเศษ)
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

รำยช่ือสถำนศึกษำและเขตพ้ืนท่ีบริกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒ ลงวันท่ี  ๑๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔

ท่ี โรงเรียน เปิดสอนระดับช้ันเขตพ้ืนท่ีบริกำร

17 วัดน้้าฉ่า ม. 1,2,8 วังมะปราง วังวิเศษ 081-8943523 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

18 บ้านบางพระ ม. 3,4,5,7,9,10 วังมะปราง วังวิเศษ 075-270620 ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น

19 บ้านช่องลม ม. 6,11 วังมะปราง วังวิเศษ 085-8805577 ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา

และนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
จากเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน ดังน้ี
1. โรงเรียนบ้านบางพระ
2. โรงเรียนบ้านช่องลม
3. โรงเรียนวัดน้้าฉ่า
เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

3. โรงเรียนบ้านในปง
4. โรงเรียนบ้านไชยภักดี
เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น



หนา้ที่ 1

หมู่ท่ี / ซอย / ถนน แขวง / ต ำบล อ ำเภอ
1 วัดถ ้ำพระพุทธ ม.6 หนองบัว รัษฎำ 075-270136 ก่อนประถมศึกษำ - ประถมศึกษำ

2 บ้ำนหนองศรีจันทร์ ม.4,5 หนองบัว รัษฎำ 075-270137 ก่อนประถมศึกษำ - ประถมศึกษำ

3 บ้ำนหนองบัว ม.1,3,8 หนองบัว รัษฎำ 089-9089312 ก่อนประถมศึกษำ - มัธยมศึกษำตอนต้น

4 บ้ำนต้นไทร ม.2,7,9 หนองบัว รัษฎำ 087-8851319 ก่อนประถมศึกษำ - ประถมศึกษำ

5 วัดโคกเลียบ ม.1,2,7 คลองปำง รัษฎำ 075-286113 ก่อนประถมศึกษำ - ประถมศึกษำ

6 บ้ำนควนหนองกก ม.6 คลองปำง รัษฎำ 087-8942571 ก่อนประถมศึกษำ - ประถมศึกษำ

7 วัดเขำพระ ม.4,5,8,9 คลองปำง รัษฎำ 081-0846079 ก่อนประถมศึกษำ - มัธยมศึกษำตอนต้น

8 บ้ำนโพธ์ิน้อย ม.3 คลองปำง รัษฎำ 075-286249 ก่อนประถมศึกษำ - ประถมศึกษำ
ม.6 ควนเมำ รัษฎำ

๙ วัดควนเมำ ม.1,2,7,12,15 ควนเมำ รัษฎำ 075-260185 ก่อนประถมศึกษำ - มัธยมศึกษำตอนต้น

๑๐ บ้ำนหนองมวง ม.5,8,9,14 ควนเมำ รัษฎำ 089-5896934 ก่อนประถมศึกษำ - ประถมศึกษำ

๑๑ บ้ำนไร่ใหญ่ ม.3,13 ควนเมำ รัษฎำ 075-294332 ก่อนประถมศึกษำ - ประถมศึกษำ

และนักเรียนท่ีจบชั นประถมศึกษำปีท่ี 6
จำกเขตพื นท่ีบริกำรของโรงเรียน ดังนี 
1. โรงเรียนวัดควนเมำ
2. โรงเรียนบ้ำนหนองมวง
3. โรงเรียนบ้ำนไร่ใหญ่ (อ.รัษฎำ)
เข้ำเรียนระดับชั นมัธยมศึกษำตอนต้น

เข้ำเรียนระดับชั นมัธยมศึกษำตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบชั นประถมศึกษำปีท่ี 6
จำกเขตพื นท่ีบริกำรของโรงเรียน ดังนี 
1. โรงเรียนวัดเขำพระ
2. โรงเรียนบ้ำนควนหนองยำง
เข้ำเรียนระดับชั นมัธยมศึกษำตอนต้น

และนักเรียนท่ีจบชั นประถมศึกษำปีท่ี 6
จำกเขตพื นท่ีบริกำรของโรงเรียน ดังนี 
1. โรงเรียนบ้ำนหนองบัว
2. โรงเรียนบ้ำนหนองศรีจันทร์
3. โรงเรียนวัดถ ้ำพระพุทธ
4. โรงเรียนบ้ำนทอนเหรียน

เขตพ้ืนท่ีบริกำร เปิดสอนระดับช้ัน

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒  (อ ำเภอรัษฎำ)
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

รำยช่ือสถำนศึกษำและเขตพ้ืนท่ีบริกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒ ลงวันท่ี  ๑๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔

ท่ี โรงเรียน โทรศัพท์



หนา้ที่ 2

หมู่ท่ี / ซอย / ถนน แขวง / ต ำบล อ ำเภอ
เขตพ้ืนท่ีบริกำร เปิดสอนระดับช้ัน

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒  (อ ำเภอรัษฎำ)
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

รำยช่ือสถำนศึกษำและเขตพ้ืนท่ีบริกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒ ลงวันท่ี  ๑๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔

ท่ี โรงเรียน โทรศัพท์

๑๒ บ้ำนทุ่งสมอ ม.4,10,11 ควนเมำ รัษฎำ 075-270135 ก่อนประถมศึกษำ - ประถมศึกษำ

๑๓ บ้ำนคลองมวน ม.1,5,9,11 หนองปรือ รัษฎำ 086-2677612 ก่อนประถมศึกษำ - มัธยมศึกษำตอนต้น

๑๔ บ้ำนหนองบัวน้อย ม.7,8 หนองปรือ รัษฎำ 075-291728 ก่อนประถมศึกษำ - ประถมศึกษำ

๑๕ บ้ำนไทรบ่วง ม.6,12 หนองปรือ รัษฎำ 091-8237500 ก่อนประถมศึกษำ - ประถมศึกษำ

๑๖ บ้ำนควนหนองยำง ม.4,10 หนองปรือ รัษฎำ 075-270138 ก่อนประถมศึกษำ - ประถมศึกษำ

๑๗ บ้ำนล้ำช้ำง ม.3 หนองปรือ รัษฎำ 075-839281 ก่อนประถมศึกษำ - ประถมศึกษำ
ม.1,๓ เขำไพร

๑๘ บ้ำนทอนเหรียน ม.๒,๔.๕ เขำไพร รัษฎำ 091-5293969 ก่อนประถมศึกษำ - ประถมศึกษำ

๑๙ อนุบำลรัษฎำ ในเขตเทศบำล คลองปำง รัษฎำ 081-7987729 ก่อนประถมศึกษำ - ประถมศึกษำ
(เอกชน) ต.คลองปำง

หมำยเหตุ  หมู่ 2 ต้ำบลหนองปรือ   อยู่ในเขตบริกำรของโรงเรียนสังกัดอ้ำเภอห้วยยอด ( โรงเรียนบ้ำนไสมะม่วง )

และนักเรียนท่ีจบชั นประถมศึกษำปีท่ี 6
จำกเขตพื นท่ีบริกำรของโรงเรียน ดังนี 
1. โรงเรียนบ้ำนคลองมวน
2. โรงเรียนบ้ำนทุ่งสมอ
3. โรงเรียนบ้ำนหนองบัวน้อย
เข้ำเรียนระดับชั นมัธยมศึกษำตอนต้น


