
 
 
 

(ร่าง) 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 2 
เรื่อง   ประกาศรายช่ือโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม  (จัดเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กทั่วไป)   

ปีการศึกษา  256๔  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  2 
…………………….. 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓.๕ (๓.๕.๕)  แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                    
ข้ันพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                      
ข้ันพื้นฐานปีการศึกษา  256๔  และข้อ ๑ (๑.๕) แห่งประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 2 เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                         
ปีการศึกษา 256๔  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ให้โรงเรียนที่มีรายช่ือแนบท้าย
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  รับเด็กพิการเรียนรวมตามความพร้อมของ
โรงเรียน  ในระดับช้ันก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  เข้าเรียนในปีการศึกษา  256๔ 

              ทั้งนี้ วันเวลา และสถานที่ในการรับนักเรียนพิการเรียนรวม   (จัดเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กทั่วไป)    
ปีการศึกษา  256๔  ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละโรงเรียน  โดยต้องสอดคล้องกับประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ปีการศึกษา 256๔  และประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2   เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา  256๔  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2     
 

                           ประกาศ   ณ    วันที่  ๓๑  มีนาคม    พ.ศ. 256๔ 

                                          

 
                                                                

            

 

 
                                                              
 
 
  
 
 
 
 



รายชื่อโรงเรยีนเรียนจัดการเรียนรวม   ปีการศึกษา 256๔   
แนบท้ายประกาศ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อโรงเรียนท่ีจัดการเรียนร่วม  (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กท่ัวไป)   
ปีการศึกษา  256๔  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  2 

 
ท่ี ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ หมำยเหต ุ
1 บ้านบางสัก กันตัง โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 

จ านวน 5 โรง 2 บ้านทอนเหรียน รัษฎา 
3 บ้านต้นปรง วังวิเศษ 
4 บ้านโตน สิเกา 
5 บ้านควนพญา ห้วยยอด 
6 บ้านบาตูปเูต๊ะ กันตัง โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม 

จ านวน 25 โรง 7 บ้านบางเป้า กันตัง 
8 บ้านนาเกลือ กันตัง 
9 บ้านท่าสม้ กันตัง 

10 บ้านตะเคียนหลบฟ้า กันตัง 
11 บ้านควนตุ้งก ู กันตัง 
12 บ้านเกาะเค่ียม กันตัง 
13 วัดควนเมา รัษฎา 
14 บ้านล าช้าง รัษฎา 
15 บ้านไร่ใหญ ่ รัษฎา 
16 บ้านควนหนองกก รัษฎา 
17 บ้านคลองมวน รัษฎา 
18 วัดเขาวิเศษ วังวิเศษ 
19 บ้านหนองชุมแสง วังวิเศษ 
20 บ้านในปง วังวิเศษ 
21 บ้านไชยภักดี วังวิเศษ 
22 บ้านช่องหาร วังวิเศษ 
23 วัดเจรญิร่มเมือง สิเกา 
24 บ้านแหลมไทร สิเกา 
25 บ้านบางค้างคาว สิเกา 
26 บ้านล าภูรา ห้วยยอด 
27 ห้วยยอด (กลงึวิทยาคาร) ห้วยยอด 
28 วัดบางด ี ห้วยยอด 
29 บ้านหนองปรือ ห้วยยอด 
30 บ้านทุ่งต่อ ห้วยยอด 
31 บ้านท่าปาบ กันตัง โรงเรียนจัดการเรียนรวม 

จ านวน 59 โรง 32 บ้านพระม่วง กันตัง 
33 วัดวารีวง กันตัง 
34 บ้านท่าโต๊ะเมฆ กันตัง 
35 บ้านพรุใหญ ่ กันตัง 

/ ๓๖. บ้านน้ าราบ… 



-๒- 
(ต่อ) 

ท่ี ชื่อโรงเรียน อ าเภอ หมายเหต ุ

36 บ้านน้ าราบ กันตัง  
37 บ้านหาดยาว กันตัง 
38 บ้านเกาะมุกด ์ กันตัง 
39 วัดศรีหราษฎร์ศรทัธา กันตัง 
40 บ้านบางหมาก กันตัง 
41 บ้านโคกยาง กันตัง 
42 บ้านคลองชีล้อม กันตัง 
43 บ้านน้ าฉา กันตัง 
44 บ้านไร่ใหญ ่ กันตัง 
45 บ้านโพธ์ิน้อย รัษฎา 
46 วัดโคกเลียบ รัษฎา 
47 บ้านควนหนองยาง รัษฎา 
48 วัดเขาพระ รัษฎา 
49 บ้านหนองบัวน้อย รัษฎา 
50 วัดถ้ าพระพุทธ รัษฎา 
51 บ้านหนองศรีจันทร ์ รัษฎา 
52 บ้านจิจกิ วังวิเศษ 
53 บ้านหนองคล้า วังวิเศษ 
54 บ้านหน้าเขา วังวิเศษ 
55 บ้านทุ่งยาง วังวิเศษ 
56 บ้านหลังเขา วังวิเศษ 
57 วัดไม้ฝาด สิเกา 
58 บ้านนาเมืองเพชร สิเกา 
59 กมลศร ี สิเกา 
60 บ้านหัวหิน สิเกา 
61 บ้านห้วยไทร สิเกา 
62 บ้านไสต้นวา สิเกา 
63 บ้านพรจุูด สิเกา 
๖๔ บ้านไร่ออก สิเกา 
65 บ้านบ่อหิน สิเกา 
66 บ้านฉางหลาง สิเกา 
67 บ้านทุ่งข้ีเหล็ก สิเกา 
68 หาดปากเมง สิเกา 
69  บ้านดุหุน สิเกา 
70 ไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) ห้วยยอด 
71 บ้านหนองสองพี่น้อง ห้วยยอด 
72 บ้านซา ห้วยยอด 
73 วัดห้วยนาง (วันครู 2501) ห้วยยอด 

/๗๔. ท่างิ้ว... 



-๓- 
(ต่อ) 

ท่ี ชื่อโรงเรียน อ าเภอ หมายเหต ุ

74 ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ห้วยยอด  
75  บ้านควนอาร ี ห้วยยอด  
76 วัดนาวง ห้วยยอด  
77 วัดเขา ห้วยยอด  
78 บ้านเขาพรเุสม็ด ห้วยยอด  
79 วัดควนไทร ห้วยยอด  
80 บ้านวังล า ห้วยยอด  
81 บ้านทุ่งศาลา ห้วยยอด  
82 วัดกาญจนบริรกัษ์ ห้วยยอด  
83 บ้านควนตัง ห้วยยอด  
84 วัดไตรสามัคคี ห้วยยอด  
85 วัดสิทธิโชค ห้วยยอด  
86 บ้านล าแพะ ห้วยยอด  
87 วัดคีรีวิหาร ห้วยยอด  
88 บ้านเหนอืคลอง ห้วยยอด  
89 บ้านเขากอบ ห้วยยอด  
 


