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รายชื่อสถานศึกษาทุกสังกัด ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
ปีการศึกษา  2557 

 

ล ำดับ ชื่อโรงเรียน  ชื่อผู้บริหำร ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

ครู 

อ าเภอกันตัง 

1 บ้ำนกันตังใต้ นำยประพนธ์  ปำนชนะ 
ม.2 ต.กันตังใต้ 
อ.กันตัง จ.ตรงั 

075-252012 
081-0806425 48 5 

2 บ้ำนเกำะเค่ียม นำยกฤติพล  พงศ์ยี่ล่ำ   
ม.4 ต.กันตังใต้ 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-207896 
089-8715573 246 16 

3 บ้ำนเกำะมุกด์ 
นำยศรีสุวรรณ เปำะทอง 
(รก.แทนผอ.รร.) 

ม.2 ต.เกำะลิบง 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-207818 
090-8734415 307 16 

4 บ้ำนเกำะลิบง  
ม.1 ต.เกำะลิบง 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-270102 105 5 

5 บ้ำนคลองชีล้อม 
นำงภัชรำพรรณ รัตนะ  
(รก.แทนผอ.รร.) 

ม.1 ต.คลองชีล้อม 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-207426 
087-2747927 60 5 

6 บ้ำนคลองลุ นำยจ ำนง  สุนทรเต็ม 
ม.7 ต.คลองลุ 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-207833 
081-9785810 139 10 

7 บ้ำนควนตุ้งกู นำยติณ  รักษำมั่น ม.3 ต.บำงสัก 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-270101 
081-0792549 130 10 

8 บ้ำนโคกยำง นำยพรชัย  ดำบทอง 
ม.2 ต.โคกยำง 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-571051 228 15 

9 บ้ำนจุปะ 
นำยกฤติพล  พงศ์ยี่ล่ำ 
(รก.ในต ำแหน่ง) 

ม.3 ต.กันตังใต้ 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-208781 
089-8715573 46 3 

10 บ้ำนตะเคียนหลบฟ้ำ นำยวิลเลี่ยม  คงเรือง 
ม.6 ต.บำงหมำก 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-270107 
086-2953163 91 7 

11 บ้ำนแตะหร ำ นำยสอ้ำน  กูมุดำ 
ม.5 ต.กันตังใต้ 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-207872 
081-8933624 53 6 

12 บ้ำนท่ำโต๊ะเมฆ นำยสุริยำ  วงษ์มำก 
ม.5 ต.นำเกลือ 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-270106 
081-8921872 119 8 

13 บ้ำนท่ำปำบ นำยทรงวิทย์  อำจหำญ 
ม.1 ต.บ่อน  ำร้อน 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-207826 
087-2747955 107 10 

14 บ้ำนท่ำส้ม นำยวิโรจน์  จับปรั่ง 
ม.9 ต.บ่อน  ำร้อน 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-292133 354 20 

15 บ้ำนทุ่งอิฐ 
นำยสำคร  แสงสี 
(รก.ในต ำแหน่ง) 

ม.4 ต.ย่ำนซ่ือ 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-270110 
081-9794414 54 3 

16 บ้ำนนำเกลือ  
ม.2 ต.นำเกลือ 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-207806 246 14 

17 บ้ำนนำเหนือ นำยสำคร  แสงสี 
ม.5 ต.คลองลุ 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-206233 
086-9532116 42 4 

18 บ้ำนน  ำฉำ นำยวิเพลิน  ชุมพล 
ม.8 ต.โคกยำง 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-270105 
080-5216030 62 5 

19 บ้ำนน  ำรำบ 
ว่ำท่ี ร.ต.วิเชษฐ์  เพ็ชรหิน 
(รก.ในต ำแหน่ง) 

ม.4 ต.บำงสัก 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-207970 
087-8901544 115 8 
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รายชื่อสถานศึกษาทุกสังกัด (ต่อ) 
 

ล ำดับ ชื่อโรงเรียน  ชื่อผู้บริหำร ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

ครู 

20 บ้ำนบำงเตำ นำยค ำใบ  สุภำพ 
ม.6 ต.คลองลุ 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-270104 
089-8685709 117 8 

21 บ้ำนบำงเป้ำ นำยค ำนึง  พลเดช 
ม.3 ต.บำงเป้ำ 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-252410 
081-6760895 200 16 

22 บ้ำนบำงสัก นำยก ำจัด  จังเม่ง 
ม.2 ต.บำงสัก 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-292155 
084-8406514 304 15 

23 บ้ำนบำงหมำก นำยพิทยำ  ทองย้อย 
ม.3 ต.บำงหมำก 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-263173 
081-0791986 114 12 

24 บ้ำนบำงหมำกน้อย 
นำงปริศนำ จิงจิตร 
(รก.แทนผอ.รร.) 

ม.6 ต.ควนธำนี 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-263203 
081-6321829 31 4 

25 บ้ำนบำตูปูเต๊ะ นำยอดิศร ศรีชัยชนะ 
ม.4 ต.เกำะลิบง 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-207940 483 25 

26 บ้ำนบำตูปูเต๊ะ  
สำขำบ้ำนหลังเขำ นำยวิโรจน์  จับปรั่ง 

ม.5 ต.เกำะลิบง 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

087-8851761 38 - 

27 บ้ำนปำเต 
นำยค ำนึง พลเดช 
(รก.ในต ำแหน่ง) 

ม.4 ต.วังวน 
อ.กันตัง  จ.ตรัง 

075-270111 33 2 

28 บ้ำนป่ำเตียว นำยไพโรจน์  วัฒนสิน 
ม.5 ต.บำงเป้ำ  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-251911 
087-2729358 56 7 

29 บ้ำนพระม่วง นำงปณิสรำ  คงคำ 
ม.4 ต.นำเกลือ  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-207924 
089-2871177 139 10 

30 บ้ำนพรุใหญ่ นำยประเจยีด  กิตตินนทิกร 
ม.2 ต.บำงหมำก 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-270108 
089-2902349 122 10 

31 บ้ำนมดตะนอย น.ส.สุริยำพร  ฮ่องช่วน ม.3 ต.เกำะลิบง  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-270103 
087-3831637 157 10 

32 บ้ำนย่ำนซ่ือ 
นำยจ ำนง  สุนทรเต็ม 
(รก.ในต ำแหน่ง) 

ม.2 ต.ย่ำนซ่ือ  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-207825 
081-9785810 36 4 

33 บ้ำนไร่ใหญ่ นำยชัยศักดิ์  โพธ์ิพิชญูกุล 
ม.5 ต.บำงหมำก 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-270109 
085-0694617 82 6 

34 บ้ำนหนองเสม็ด นำยสมหมำย  สุนทรเต็ม 
ม.3 ต.คลองชีล้อม  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-207433 
081-7976138 231 16 

35 บ้ำนหำดยำว นำยสมุทร  นันตสินธุ์ 
ม.6 ต.เกำะลิบง  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-274089 
086-2680177 64 6 

36 บ้ำนแหลม 
นำยประสำน 
                สุวรรณวัฒน์ 

ม.3 ต.วังวน  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-207879 
089-8761893 95 8 

37 วัดควนธำนี น.ส.วรพัชร  เตียวย่อง 
ม.2 ต.ควนธำนี  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-263096 
081-7880882 42 4 

38 วัดวำรีวง นำยประสิทธิ์  เนียมแก้ว 
ม.2 ต.วังวน  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-253153 
081-0897362 130 9 

39 วัดสีหรำษฎร์ศรัทธำ นำงส ำอำง ทรงกิติพิศำล 
ม.6 ต.บำงเป้ำ  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

075-252205 128 8 

รวมอ าเภอกันตัง 5,154 318 
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รายชื่อสถานศึกษาทุกสังกัด (ต่อ) 
 

ล ำดับ ชื่อโรงเรียน  ชื่อผู้บริหำร ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

ครู 

อ าเภอสิเกา 

40 กมลศรี 
นำยวิโรจน์ ปำนอ่อน 
(รก.แทนผอ.รร.) 

ม.1 ต.กะลำเส  
อ.สิเกำ จ.ตรัง 

075-213606 
081-7192585 159 14 

41 บ้ำนกลิ งกลอง นำงวิภำภรณ์ ตำเดอิน 
ม.6 ต.นำเมอืงเพชร 
อ.สิเกำ จ.ตรัง 

075-270149 
089-9701400 131 9 

42 บ้ำนเขำไม้แก้ว นำยอมร  ทองไสย 
ม.1 ต.เขำไม้แก้ว  
อ.สิเกำ จ.ตรัง 

075-291089 
087-2606994 79 6 

43 บ้ำนฉำงหลำง นำงนันทิกำ  นครพรัตน์ 
ม.5 ต.ไม้ฝำด  
อ.สิเกำ  จ.ตรัง 

075-821899 
086-4714922 188 10 

44 บ้ำนดุหนุ นำงอมรำพร  ทองสุข 
ม.3 ต.บ่อหิน  
อ.สิเกำ  จ.ตรัง 

075-270151 
089-9184880 206 10 

45 บ้ำนโตน นำยสุธน  โข้ยน่ึง 
ม.7 ต.กะลำเส  
อ.สิเกำ  จ.ตรัง 

075-270147 
081-0849282 153 11 

46 บ้ำนทุ่งขี เหล็ก นำยบุญชิต  ชูชำติ 
ม.6 ต.เขำไม้แก้ว  
อ.สิเกำ จ.ตรัง 

075-206908 
086-2737243 66 5 

47 บ้ำนนำเมืองเพชร นำยศักดำ  มีไพบูลย์สกุล 
ม.4 ต.นำเมืองเพชร 
อ.สิเกำ จ.ตรัง 

075-278159 
081-2711854 187 16 

48 บ้ำนบ่อหิน นำยสุนทร  ประเสริฐกุล 
ม.1 ต.บ่อหิน  
อ.สิเกำ  จ.ตรัง 

075-291086 
081-6775827 212 10 

49 บ้ำนบำงค้ำงคำว น.ส.วิมำลำ  ทองหนู 
ม.4 ต.เขำไม้แก้ว  
อ.สิเกำ จ.ตรัง 

075-213616 
089-8677875 132 9 

50 บ้ำนผมเด็น นำยดนัยนันท์  ขุนสำเร๊ะ 
ม.6 ต.ไม้ฝำด  
อ.สิเกำ จ.ตรัง 

075-203337 
082-2731596 92 6 

51 บ้ำนพรุจูด  
ม.2 ต.บ่อหิน  
อ.สิเกำ  จ.ตรัง 

075-270150 102 9 

52 บ้ำนพรุเตย น.ส.ศิมำฎำ  เพ็ญศรี 
ม.4 ต.กะลำเส  
อ.สิเกำ จ.ตรัง 

075-270146 
081-0793120 125 8 

53 บ้ำนไร่ออก นำยบรรเทือง  ถวำย 
ม.5 ต.บ่อหิน 
อ.สิเกำ จ.ตรัง 

075-206561 
087-2821899 141 9 

54 บ้ำนสำยควน นำยพีรภัทร  ซุ้นสั น 
ม.2 ต.เขำไม้แก้ว 
อ.สิเกำ จ.ตรัง 

075-213520 177 10 

55 บ้ำนไสต้นวำ นำยจำรุพันธ์  ยงประเดิม 
ม.4 ต.บ่อหิน 
อ.สิเกำ จ.ตรัง 

075-270152 
089-2890134 167 9 

56 บ้ำนห้วยต่อ นำยบุญฤทธิ์  ไชยบุตร 
ม.1 ต.ไม้ฝำด 
อ.สิเกำ จ.ตรัง 

075-213533 
081-2731596 231 11 

57 บ้ำนห้วยไทร  
ม.7 ต.นำเมืองเพชร 
อ.สิเกำ จ.ตรัง 

075-213227 81 5 

58 บ้ำนหัวหิน นำงฤทัย  ช่วยหนู 
ม.6 ต.บ่อหิน 
อ.สิเกำ  จ.ตรัง 

075-213615 
087-8823818 129 9 

59 บ้ำนแหลมไทร  
ม.3 ต.เขำไม้แก้ว 
อ.สิเกำ จ.ตรัง 

075-270148 184 10 
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รายชื่อสถานศึกษาทุกสังกัด (ต่อ) 
 

ล ำดับ ชื่อโรงเรียน  ชื่อผู้บริหำร ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

ครู 

60 บ้ำนแหลมมะขำม นำงรำตรี ผ่องแผ้ว 
ม.5 ต.เขำไม้แก้ว 
อ.สิเกำ จ.ตรัง 

075-213377 203 10 

61 วัดเจริญร่มเมือง ว่ำท่ี ร.ต.วิเชษฐ์  เพ็ชรหิน 
ม.8 ต.กะลำเส 
อ.สิเกำ  จ.ตรัง 

075-267077 537 23 

62 วัดไม้ฝำด นำยสุธรรม  หำขุน 
ม.3 ต.ไม้ฝำด 
อ.สิเกำ จ.ตรัง 

075-248250 129 9 

63 หำดปำกเมง นำยสมควร  จันทร์เพ็ชร 
ม.4 ต.ไม้ฝำด 
อ.สิเกำ จ.ตรัง 

075-274089 
089-2915331 320 18 

รวมอ าเภอสิเกา 4,131 223 
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รายชื่อสถานศึกษาทุกสังกัด (ต่อ) 
 

ล ำดับ ชื่อโรงเรียน  ชื่อผู้บริหำร ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

ครู 

อ าเภอห้วยยอด 

64 
ท่ำงิ ว(ต.ช.ด.) 
อุปถัมภ์ 

นำงนิสำ  นครำวงศ์ 
ม.4 ต.ท่ำงิ ว  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-272236 
089-7329368 

146 12 

65 บ้ำนเกำะเต่ำ นำยธนนนท์  ลดำรัตน์ 
ม.1 ต.ในเตำ 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-270158 190 11 

66 บ้ำนเขำกอบ นำยสธร  พรมชู 
ม.1 ต.เขำกอบ 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-500050 
098-3269143 333 16 

67 บ้ำนเขำพรุเสม็ด นำยสุชำติ  ธำนีรัตน์ 
ม.1 ต.วังคีรี  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-264457 
081-1874265 49 4 

68 บ้ำนคลองคุ้ย นำยสุรินทร์  ส่งแสง 
ม.5 ต.ปำกแจ่ม 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-270172 
089-5911449 345 16 

69 บ้ำนควนตัง นำงสำวรัตนำ สุขขี 
ม.1 ต.เขำปูน 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-270156 122 8 

70 บ้ำนควนพญำ นำยประพันธ์  พิสิฐบรรยง 
ม.6 ต.บำงกุ้ง 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-203023 
086-6904209 233 11 

71 บ้ำนควนเลียบ นำยบุญมี  แก้วห้ำประกำร 
ม.4 ต.หนองช้ำงแล่น 
อ.ห้วยอด จ.ตรัง 

075-206542 
089-2927752 112 7 

72 บ้ำนควนอำรี นำงบุรินทร์  นุ่นขำว 
ม.9 ต.บำงดี 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-270161 
081-0845941 103 6 

73 บ้ำนซำ น.ส.ละมัย  แป้นจุลสี 
ม.6 ต.บำงดี 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-270162 
081-9689348 136 8 

74 บ้ำนท่ำมะปรำง 
นำยวัฒนชัย   
            ภูมิทักษิณำกุล 

ม.6 ต.ปำกแจ่ม 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-270164 
081-5972619 50 5 

75 บ้ำนทุ่งต่อ นำยสง่ำ  วรรณบวร 
ม.3 ต.ทุ่งต่อ 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-206581 
087-2680604 149 10 

76 บ้ำนทุ่งยำงงำม น.ส.กนกนุช  โตสุข 
ม.5 ต.บำงดี  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-233499 87 6 

77 บ้ำนทุ่งศำลำ นำยปรีชำ  ยอดยิ่ง 
ม.3 ต.บำงกุ้ง 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-264625 
080-1487274 156 13 

78 บ้ำนน  ำพรำย นำยอ ำนวย  สีใหม 
ม.5 ต.ปำกคม 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-270163 
081-0802073 127 9 

79 บ้ำนป่ำกอ นำงอรทัย  เกิดภิบำล 
ม.6 ต.นำวง  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-213530 
085-7822179 130 9 

80 บ้ำนป่ำยำง 
นำงอรุณศรี  บัวขวัญ 
(รก.ในต ำแหน่ง) 

ม.7 ต.หนองช้ำงแล่น 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-270168 12 2 

81 บ้ำนล ำแพะ นำยเฉลิม  วัดโคก 
ม.2 ต.ปำกแจ่ม 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-270166 
089-7307417 67 5 

82 บ้ำนล ำภูรำ นำยสมใจ  ชูแก้ว 
ม.3 ต.ล ำภูรำ 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-284237 
081-6765443 317 16 

83 บ้ำนวังล ำ นำยอุดม  กลับขันธ์ 
ม.4 ต.วังคีรี  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-206697 
083-1725212 367 16 
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รายชื่อสถานศึกษาทุกสังกัด (ต่อ) 
 

ล ำดับ ชื่อโรงเรียน  ชื่อผู้บริหำร ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

ครู 

84 บ้ำนวังหลำม น.ส.อำภรณ์  เมืองแก้ว 
ม.1 ต.ห้วยนำง 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-270171 
089-5896934 236 11 

85 บ้ำนไสบ่อ นำยสุจริต  ทองสำม 
ม.2 ต.นำวง  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-264545 
089-5937859 104 8 

86 บ้ำนไสมะม่วง นำยเกรียงไกร  ตันเจี่ย 
ม.3 ต.ท่ำงิ ว  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-213408 
085-4743781 131 9 

87 บ้ำนหนองปรือ นำยวรัญญู  ฉิมเพชร์ 
ม.8 ต.เขำกอบ 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-270155 
081-3708455 64 4 

88 บ้ำนหนองยูง 
นำยสธร  พรมชู 
(รก.ในต ำแหน่ง) 

ม.1 ต.เขำขำว 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-271543 
098-3269143 40 3 

89 บ้ำนหนองรำโพ นำยดุสิต  รักด ำ 
ม.3 ต.ห้วยนำง 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-270170 62 4 

90 
บ้ำนหนอง 
สองพี่น้อง 

นำงมำตำ  แก้วเซ่ง 
ม.5 ต.หนองช้ำงแล่น 
อ.ห้วยอด จ.ตรัง 

075-294223 
084-8899686 174 15 

91 บ้ำนหนองหมอ  
ม.1 ต.นำวง  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-264411 142 12 

92 บ้ำนห้วยน  ำเย็น น.ส.ฉวีวรรณ  แสงหิรัญ 
ม.2 ต.หนองช้ำงแล่น 
อ.ห้วยอด จ.ตรัง 

075-213383 
089-5917635 57 5 

93 บ้ำนเหนือคลอง 
นำยสุรพล ต้องเซ่งกี่ 
(รก.แทนผอ.รร.) 

ม.8 ต.บำงกุ้ง 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-264583 
086-5979568 87 7 

94 
วัดกำญจน- 
บริรักษ ์

นำงอรุณศรี  บัวขวัญ 
ม.2 ต.เขำขำว 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-233361 
080-6094896 91 6 

95 วัดเขำ นำยภูวเนศร์  จันทรมำศ 
ม.2 ต.ท่ำงิ ว  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-272237 
081-0780860 234 12 

96 วัดควนไทร นำยพิเศษ  คงวัน 
ม.1 ต.ปำกคม 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-213140 
089-7286604 118 13 

97 วัดคีรีวิหำร นำยปริญญำ  เดชทองค ำ 
ม.11 ต.เขำกอบ 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-500102 
087-3879200 303 16 

98 วัดไตรสำมัคคี นำยอัมพร  หำขุน 
ม.5 ต.วังคีรี  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-264436 385 19 

99 วัดนำวง นำงสุดคนึง  อำจชอบกำร 
ม.2 ต.บำงกุ้ง 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-264174 
081-1879310 171 11 

100 วัดบำงดี นำยจรรยำ  ส่งศรีจันทร์ 
ม.1 ต.บำงดี  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-206653 
089-9719529 364 15 

101 วัดปำกแจ่ม นำยสำลัย  เทวบิน 
ม.7 ต.ปำกแจ่ม 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-270165 
081-7988450 82 8 

102 วัดศรีรัตนำรำม นำยประสำท  เหมนแก้ว 
ม.1 ต.หนองช้ำงแล่น 
อ.ห้วยอด จ.ตรัง 

075-270169 
086-2818354 128 9 
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รายชื่อสถานศึกษาทุกสังกัด (ต่อ) 
 

ล ำดับ ชื่อโรงเรียน  ชื่อผู้บริหำร ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

ครู 

103 วัดสิทธิโชค 
นำยสมใจ  ชูแก้ว 
(รก.ในต ำแหน่ง) 

ม.4 ต.ล ำภูรำ 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-284097 64 3 

104 
วัดห้วยนำง 
(วันครู2501) 

นำยอนันต์  นกแก้ว 
ม.6 ต.ห้วยนำง 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-294080 
085-6410196 294 11 

105 ห้วยยอด 
(กลึงวิทยำคำร) นำยโชคดี  กลับสวัสดิ์ 

ต.ห้วยยอด  
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

075-271289 709 35 

รวมอ าเภอห้วยยอด 7,271 388 
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รายชื่อสถานศึกษาทุกสังกัด (ต่อ) 
 

ล ำดับ ชื่อโรงเรียน  ชื่อผู้บริหำร ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

ครู 

อ าเภอวังวิเศษ 

106 บ้ำนเขำโอน นำยสมโชค  สุดสนิท 
ม.3 ต.เขำวิเศษ 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-261534 
075-270140 
089-2926360 

65 8 

107 บ้ำนคลองโตน นำยสมพงษ์  เจือกโว้น 
ม.11 ต.เขำวิเศษ 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-203049 
075-270141 

153 10 

108 บ้ำนจิจิก นำงพรรณิภำ  ไพรัตน์ 
ม.1 ต.ท่ำสะบ้ำ 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-213404 
081-9702528 

76 6 

109 บ้ำนช่องลม 
นำยญำณพนธ์   
                   เต็มสังข์ 

ม.11 ต.วังมะปรำง
เหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-270144 
084-8481228 144 8 

110 บ้ำนช่องหำร นำยเหิม  ช่วยมี 
ม.3 ต.วังมะปรำงเหนือ 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-262337 
083-5221033 123 10 

111 บ้ำนไชยภักดี นำยนิวัติ  ไกรนที 
ม.2 ต.อ่ำวตง  
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-206828 
089-5872498 394 15 

112 บ้ำนต้นปรง นำยเอกสิทธิ์  สิทธิชัย 
ม.1 ต.วังมะปรำงเหนือ 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-296118 
084-2462101 1,013 37 

113 บ้ำนทุ่งยำง  
ม.10 ต.ท่ำสะบ้ำ 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-206420 62 5 

114 บ้ำนในปง นำยสวำส  เจ้ยทองศรี 
ม.3 ต.อ่ำวตง  
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-206866 
081-7883553 235 10 

115 บ้ำนบำงครำม นำยวรัญญู  เนียมชูชื่น 
ม.4 ต.อ่ำวตง  
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-270145 
089-5886100 143 11 

116 บ้ำนบำงพระ นำยเคลือบ  เผือกจีน 
ม.10 ต.วังมะปรำง 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-262136 
087-8819188 266 15 

117 บ้ำนหนองคล้ำ นำยวินิจ อัครสุวรรณกุล 
ม.7 ต.เขำวิเศษ 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-261537 
081-8923824 

133 10 

118 
บ้ำนหนอง
ชุมแสง 

นำยธีรสิทธิ์   
              คุปกุลกำนท์ 

ม.1 ต.อ่ำวตง  
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-206858 577 27 

119 บ้ำนหน้ำเขำ นำยวีระจิตร  ชนสูงเนิน 
ม.17 ต.เขำวิเศษ 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-261538 
082-8104376 72 7 

120 บ้ำนหลังเขำ นำยสมโชค  คงสง 
ม.6 ต.เขำวิเศษ 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-261049 
089-7274393 413 18 

121 วัดเขำวิเศษ นำยสง่ำ  พิรำมวิทวัส 
ม.4 ต.เขำวิเศษ 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-261301 
089-8661993 

541 24 

122 วัดทุ่งใหญ่ นำยศุภโชค  สินกั ง 
ม.3 ต.ท่ำสะบ้ำ 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-213493 94 10 

123 วัดน  ำฉ่ำ นำยประชุม  บัวมำศ 
ม.2 ต.วังมะปรำง 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-262152 
084-0645703 136 10 

124 
สวนป่ำ 
ประชำอุปถัมภ์ 

นำยเชำวรัตน์  
                 มัธยำงกูร 

ม.6 ต.วังมะปรำงเหนือ 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

075-262065 
089-2177517 95 10 

รวมอ าเภอวังวิเศษ 4,735 231 
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รายชื่อสถานศึกษาทุกสังกัด (ต่อ) 
 

ล ำดับ ชื่อโรงเรียน  ชื่อผู้บริหำร ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

ครู 

อ าเภอรัษฎา 

125 บ้ำนคลองมวน นำยดุสิต  แก้วระยับ 
ม.1 ต.หนองปรือ 
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-294005 623 28 

126 
บ้ำนควน 
หนองกก 

นำยปิยวัฒน์  บูรณ์เจริญ 
ม.6 ต.คลองปำง 
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-286119 
081-0868227 93 6 

127 
บ้ำนควน 
หนองยำง 

นำงวำรุณี สัตยำกุล 
ม.4 ต.หนองปรือ 
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-270138 
089-8676715 60 5 

128 บ้ำนต้นไทร 
นำงภัทรำนิษฐ์   
                   บุญยวีย์ 

ม.2 ต.หนองบัว 
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-260347 
081-8935148 139 8 

129 บ้ำนทอนเหรียน นำยสุธี  ธุระ 
ม.4 ต.เขำไพร  
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-206505 
087-2717553 166 10 

130 บ้ำนทุ่งสมอ นำยประภำศ  นวลใย 
ม.4 ต.ควนเมำ  
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-270135 
087-8851319 84 6 

131 บ้ำนไทรบ่วง นำยพิทักษ์  จอมเมือง 
ม.6 ต.หนองปรือ 
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-206506 
081-0846079 133 10 

132 บ้ำนโพธิ์น้อย นำงศศิกำนต์  ส่งแสง 
ม.3 ต.คลองปำง 
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-286249 102 6 

133 บ้ำนไร่ใหญ่ นำยประยงค์  แกล้วกล้ำ 
ม.3 ต.ควนเมำ  
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-294332 
087-8842533 132 10 

134 บ้ำนล ำช้ำง นำงวิภำ  สังขฤทธิ์ 
ม.1 ต.เขำไพร  
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-213271 
086-1207474 130 10 

135 บ้ำนหนองบัว นำยดลจิตร  ชูประจง 
ม.8 ต.หนองบัว 
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-213402 
087-2849932 112 14 

136 
บ้ำนหนอง 
บัวน้อย 

นำยศรศักดิ์  มำทมำร 
ม.7 ต.หนองปรือ 
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-270139 
081-0804239 108 6 

137 บ้ำนหนองมวง  
ม.5 ต.ควนเมำ  
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-213639 69 6 

138 
บ้ำนหนอง 
ศรีจันทร์ 

นำยสมโชค  เทพสง 
ม.5 ต.หนองบัว 
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-270187 
086-2724012 203 10 

139 วัดเขำพระ นำยสุคนธ์  กองแก้ว 
ม.4 ต.คลองปำง 
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-286196 
086-7397862 152 14 

140 วัดควนเมำ นำยประภำส นวลจันทร์ 
ม.2 ต.ควนเมำ  
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-260185 
089-4657471 415 17 

141 วัดโคกเลียบ นำยไพรัตน์  สำมัคคี 
ม.1 ต.คลองปำง 
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-286113 
081-0984481 168 9 

142 วัดถ  ำพระพุทธ นำยปฐม วรตันติ ม.6 ต.หนองบัว 
อ.รัษฎำ จ.ตรัง 

075-270136 
084-9937448 89 7 

รวมอ าเภอรัษฎา 2,978 163 

รวมท้ังหมด 24,269 1,455 
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รายชื่อสถานศึกษานอกสังกัดรายชื่อสถานศึกษานอกสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา  ตรัง เขต ตรัง เขต 22          
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 22555566  
  

ล ำดับ ชื่อโรงเรียน  ชื่อผู้บริหำร ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

ครู 

 สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

1 ธำดำอนุสรณ์ น.ส.นันทวัน  แจ้งจิตร 
25 ถ.เทศบำล12 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
92130 

075-271158 
089-6661777 2,292 67 

2 วิวัฒน์วิทยำ น.ส.จริน  ปักษี 
49 ถ.เทศบำล 5 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
92130 

075-271297 
083-1056264 1,222 46 

3 
อนุบำล 
กันตงัศึกษำ 

น.ส.อนันตำ ธรังสฤษติกุล 1/1 ถ.ค่ำยพิทักษ์ 
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 

075-251238 
081-5989688 1,448 54 

4 ประชำวิทยำ นำยวรรณชัย  ศิริภิรมย์ 
66 ถ.หน้ำค่ำย  
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 

075-251241 
087-2775313 1,244 54 

5 จุ๋งฮัวโซะเซียว นำยผจง  สงครำม 
114 ถ.สกลสถำนพิทักษ์ 
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 

075-251301 
087-8838957 2,720 108 

6 วิเศษกำญจน์ นำงจุไรรัตน์  ปฏิเวธ 
12/1 ถ.ป่ำไม้  
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 

075-251418 
086-9480676 681 25 

7 อนุบำลรัษฎำ นำงเดือนแรม  โพธินำม 
10 ถ.เทศำรัษฎำ  
อ.รัษฎำ จ.ตรัง  92160 

075-260305 
081-7987729 706 22 

รวมทั งหมด 10,313 376 

สังกัด เทศบาล 

8 เทศบำลวัดตรัง- 
คภูมิพุทธำวำส นำยเชือน  ปำระณะ 

ถ.ตรังคภูมิ ต.กันตัง 
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 

075-251087 155 15 

9 
เทศบำล 
บ้ำนคลองภำษี 

นำยค ำธร  ไตรบุญ 
ถ.คลองภำษี ต.กันตัง 
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 

075-251132 556 37 

10 
เทศบำล 
ห้วยยอดวิทยำ 

นำงปัทมำ เรืองอุดมโชดชัย 
รักษำกำร 

ต.ห้วยยอด  อ.ห้วยยอด 
จ.ตรัง 92130 

075-271169 783 39 

รวมทั งหมด 1,494 91 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

11 
วิทยำลัย 
กำรอำชีพ 
ห้วยยอด 

นำยประพันธ์  รอดรำวี 
ถ.เทศำรัษฎำ  
ต.เขำขำว อ.ห้วยยอด 
จ.ตรัง 92130 

075-271495 871 65 

12 
วิทยำลัย 
กำรอำชีพกันตัง 

นำงสิริมำศ เพ็ชรไทยพงศ์ 
122 ม.3 ต.กันตังใต้ 
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 

075-207865 244 22 

รวมทั งหมด 1,115 87 
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รายชื่อสถานศึกษานอกสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายชื่อสถานศึกษานอกสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา  ตรัง เขต ตรัง เขต 22          
ปีการศึปีการศึกษา กษา 22555577  (ต่อ)(ต่อ)  
  

ล ำดับ ชื่อโรงเรียน  ชื่อผู้บริหำร ท่ีอยู่ โทรศัพท์ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

ครู 

 สังกัด อื่นๆ  

13 
ม. เทคโนโลยีรำช
มงคลศรีวิชัย 

ผศ. กฤษฎำ 
          พรำหมณ์ชูเอม 
รองอธิกำรบดี 

ม.3 ต.ไม้ฝำด  
อ.สิเกำ จ.ตรัง  92150 

075-2741518 2,238 164 

 


