
ที่ท ำงำน มือถือ
กระทรวงศึกษาธกิาร
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  - วา่ง - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 075-271076
359 ถนนเพชรเกษม  อ าเภอหว้ยยอ การศึกษาประถมศึกษา
จังหวดัตรัง ตรัง เขต 2
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นายจรินทร์  รักษน์ุ้ย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 075-271076 086-9541760
359 ถนนเพชรเกษม  อ าเภอหว้ยยอ รักษาราชการแทน ผอ. การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 081-9563214
จังหวดัตรัง
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นายอุดม  ภกัดีโยธา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 075-271076 086-2696545
359 ถนนเพชรเกษม  อ าเภอหว้ยยอ การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
จังหวดัตรัง
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 075-271076 081-5385886
359 ถนนเพชรเกษม  อ าเภอหว้ยยอ การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
จังหวดัตรัง
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นางชุลีกร ยิ้มสุด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 075-271076 087-5533926
359 ถนนเพชรเกษม  อ าเภอหว้ยยอ การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
จังหวดัตรัง
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นายเอกคณิต  รัตนบรีุ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 075-271076 087-2740458
359 ถนนเพชรเกษม  อ าเภอหว้ยยอ การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
จังหวดัตรัง
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นายวรีะวฒัน์  โพธิท์อง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 075-271076 089-4967733
359 ถนนเพชรเกษม  อ าเภอหว้ยยอ การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
จังหวดัตรัง
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นางอรัญญา  ณ ถลาง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 075-271076 087-5183002
359 ถนนเพชรเกษม  อ าเภอหว้ยยอ การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
จังหวดัตรัง
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นายสันติภทัร  โคจีจุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 075-271076 089-7323731
359 ถนนเพชรเกษม  อ าเภอหว้ยยอ การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
จังหวดัตรัง
โรงเรียนบา้นกันตังใต้ นายประพนธ ์ ปานชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-252012 081-0806425
ม.2 ต.กันตังใต้
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นเกาะเค่ียม นายกฤติพล  พงศ์ยี่ล่า ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-207896 089-8715573
ม.4 ต.กันตังใต้
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นเกาะมุกด์ -วา่ง- ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-207818
ม.2 ต.เกาะลิบง
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นเกาะลิบง นายวโิรจน์  จับปร่ัง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270102
ม.1 ต.เกาะลิบง รักษาการ
อ.กันตัง จ.ตรัง

หมำยเลขโทรศัพท์
กระทรวง/ส่วนรำชกำร/สถำนที่ตั้ง ชื่อ - ชื่อสกุล ต ำแหน่ง

รำยชื่อผู้บรหิำรสถำนศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรงั เขต 2
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โรงเรียนบา้นคลองชีล้อม -วา่ง- ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-207426
ม.1 ต.คลองชีล้อม
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นคลองลุ นายจ านง  สุนทรเต็ม ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-207833 081-9785810
ม.7 ต.คลองลุ
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นควนตุ้งกู -วา่ง- ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270101
ม.3 ต.บางสัก
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นโคกยาง นายรังษ ี  ณ นคร ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-571051 089-6091823
ม.2 ต.โคกยาง
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นจุปะ -วา่ง- ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-208781

ม.3 ต.กันตังใต้

อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นตะเคียนหลบฟา้ นายวลิเล่ียม  คงเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270107 086-2953163
ม.6 ต.บางหมาก
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นแตะหร า นายสอ้าน  กูมุดา ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-207872 081-8933624
ม.5 ต.กันตังใต้
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นทา่โต๊ะเมฆ นายสุริยา  วงษม์าก ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270106 081-8921872
ม.5 ต.นาเกลือ
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นทา่ปาบ นายทรงวทิย์  อาจหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-207826 087-2747955
ม.1 ต.บอ่น้ าร้อน
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นทา่ส้ม นายพรชัย  ดาบทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-292133 081-7876314
ม.9 ต.บอ่น้ าร้อน
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นทุ่งอิฐ -วา่ง- ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270110
ม.4 ต.ย่านซ่ือ                   
อ.กันตัง จ.ตรัง
โงเรียนบา้นนาเกลือ วา่ที่ ร.ต.วเิชษฐ์  เพช็รหนิ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-207806 087-8901544
ม.2 ต.นาเกลือ
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นนาเหนือ นายสาคร  แสงสี ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-206233 086-9532116
ม.5 ต.คลองลุ
อ.กันตัง จ.ตรัง
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โรงเรียนบา้นน้ าฉา นายวเิพลิน  ชุมพล ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270105 080-5216030
ม.8 ต.โคกยาง
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นน้ าราบ -วา่ง- ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-207970
ม.4 ต.บางสัก
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นบางเตา นายประสิทธิ ์ เนียมแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270104 081-0897362
ม.6 ต.คลองลุ
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นบางเปา้ นายค านึง  พลเดช ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-252410 081-6760895

ม.3 ต.บางเปา้

อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นบางสัก นายหลุย   ครชาตรี ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-292155 084-8406514
ม.2 ต.บางสัก
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นบางหมาก นายพทิยา  ทองย้อย ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-263173 081-0791986
ม.3 ต.บางหมาก
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นบางหมากน้อย นายสมหมาย  สุนทรเต็ม ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-263203 081-7976138
ม.6 ต.ควนธานี
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นมดตะนอย นางสาวสุริยาพร  ฮ่องช่วน ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270103
ม.3 ต.เกาะลิบง
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นบาตูปเูต๊ะ นายวโิรจน์  จับปร่ัง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-207940 087-8851761
ม.4 ต.เกาะลิบง
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นบาตูปเูต๊ะ นายวโิรจน์  จับปร่ัง ผู้อ านวยการโรงเรียน - 087-8851761
สาขาบา้นหลังเขา  ม.5 
ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นปาเต นายค านึง  พลเดช ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270111
ม.4 ต.วงัวน รักษาการ
อ.กันตัง  จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นปา่เตียว นายไพโรจน์  วฒันสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-251911 087-2729358
ม.5 ต.บางเปา้ 
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นพระม่วง นายก าจัด  จังเม่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-207924 089-2871177
ม.4 ต.นาเกลือ 
อ.กันตัง จ.ตรัง
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โรงเรียนบา้นพรุใหญ่ นายประเจียด  กิตตินนทกิร ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270108 089-2902349
ม.2 ต.บางหมาก
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นย่านซ่ือ -วา่ง- ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-207825
ม.2 ต.ย่านซ่ือ 
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นไร่ใหญ่ นายชัยศักด์ิ  โพธิพ์ชิญูกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270109 085-0694617
ม.5 ต.บางหมาก
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหนองเสม็ด นายค าใบ  สุภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-207433 089-8685709
ม.3 ต.คลองชีล้อม 
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหาดยาว นายสมุทร  นันตสินธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-274089 086-2680177
ม.6 ต.เกาะลิบง 
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นแหลม นายประสาน   สุวรรณวฒัน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-207879 089-8761893
ม.3 ต.วงัวน                
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนวดัควนธานี น.ส.วรพชัร  เตียวย่อง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-263096 081-7880882
ม.2 ต.ควนธานี 
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนวดัวารีวง น.ส.นภวรรณ  ศรีใส ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-253153 080-1376661
ม.2 ต.วงัวน 
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนวดัสีหราษฎร์ศรัทธา นายค านึง  อัตตศุภนาพนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-252205 086-2685468
ม.6 ต.บางเปา้              
อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนกมลศรี นายเคลือบ  เผือกจีน ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-213606 087-8819188
ม.1 ต.กะลาเส 
อ.สิเกา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นกล้ิงกลอง นางวภิาภรณ์  ตาเดอิน ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270149 081-3575502
ม.6 ต.นาเมืองเพชร
อ.สิเกา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นเขาไม้แก้ว นายอมร  ทองไสย ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-291089 087-2606994
ม.1 ต.เขาไม้แก้ว 
อ.สิเกา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นฉางหลาง นางนันทกิา  นครพรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-821899 086-4714922
ม.5 ต.ไม้ฝาด 
อ.สิเกา  จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นดุหนุ นางอมราพร  ทองสุข ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270151 089-9184880
ม.3 ต.บอ่หนิ อ.สิเกา  จ.ตรัง
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โรงเรียนบา้นโตน นายสุธน  โข้ยนึ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270147 081-0849282
ม.7 ต.กะลาเส 
อ.สิเกา  จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นทุ่งขี้เหล็ก นายบญุชิต  ชูชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-206908 086-2737243

ม.6 ต.เขาไม้แก้ว 

อ.สิเกา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นนาเมืองเพชร นายศักดา  มีไพบลูย์สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-278159 081-2711854
ม.4 ต.นาเมืองเพชร
อ.สิเกา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นบอ่หนิ นายสุนทร  ประเสริฐกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-291086 081-6775827
ม.1 ต.บอ่หนิ 
อ.สิเกา  จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นบางค้างคาว น.ส.วมิาลา  ทองหนู ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-213616 089-8677875
ม.4 ต.เขาไม้แก้ว 
อ.สิเกา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นผมเด็น นายบญุฤทธิ ์ ไชยบตุร ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-203337
ม.6 ต.ไม้ฝาด รักษาการ
อ.สิเกา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นพรุจูด น.ส.รัตนา  สุขขี ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270150 080-8632256
ม.2 ต.บอ่หนิ 
อ.สิเกา  จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นพรุเตย น.ส.ศิมาฎา  เพญ็ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270146 081-0793120
ม.4 ต.กะลาเส 
อ.สิเกา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นไร่ออก นายบรรเทอืง  ถวาย ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-206561 087-2821899
ม.5 ต.บอ่หนิ
อ.สิเกา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นสายควน นายจ ารงศักด์ิ  ศรีสมัย ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-213520 087-2814003
ม.2 ต.เขาไม้แก้ว
อ.สิเกา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นไสต้นวา นายจารุพนัธ ์ ยงประเดิม ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270152 089-2890134
ม.4 ต.บอ่หนิ                 
อ.สิเกา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหว้ยต่อ นายบญุฤทธิ ์ ไชยบตุร ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-213533 081-2731596
ม.1 ต.ไม้ฝาด
อ.สิเกา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหว้ยไทร น.ส.โสภา  พนักาแด ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-213227 084-6327086
ม.7 ต.นาเมืองเพชร
อ.สิเกา จ.ตรัง
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โรงเรียนบา้นหวัหนิ นางฤทยั  ช่วยหนู ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-213615 087-8823818

ม.6 ต.บอ่หนิ

อ.สิเกา  จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นแหลมไทร นายพรีภทัร  ซุ้นส้ัน ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270148 089-5928203
ม.3 ต.เขาไม้แก้ว
อ.สิเกา จ.ตรัง
โงเรียนบา้นแหลมมะขาม นายอนันต์  อั้นเต้ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-213377 082-2779189
ม.5 ต.เขาไม้แก้ว
อ.สิเกา จ.ตรัง
โรงเรียนวดัเจริญร่มเมือง นายธรีสิทธิ ์ คุปกุลกานท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-267077 086-2716923
ม.8 ต.กะลาเส               
อ.สิเกา  จ.ตรัง
โรงเรียนวดัไม้ฝาด นายสุนันท ์ คงเกล้ียง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-248250 086-2784372
ม.3 ต.ไม้ฝาด
อ.สิเกา จ.ตรัง
โรงเรียนหาดปากเมง นายสมควร  จันทร์เพช็ร ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-274089 089-2915331
ม.4 ต.ไม้ฝาด
อ.สิเกา จ.ตรัง
โรงเรียนทา่ง้ิว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์ นางนิสา  นคราวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-272236 089-7329368
ม.4 ต.ทา่ง้ิว 
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นเกาะเต่า นายพสิิทธิ ์ สุขรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270158 089-6498851
ม.1 ต.ในเตา
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นเขากอบ นายสธร  พรมชู ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-500050 087-8822760
ม.1 ต.เขากอบ
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นเขาพรุเสม็ด นางจิณณาภกัด์ิ  ชูหนู ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-264457 086-9695248
ม.1 ต.วงัคีรี 
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นคลองคุ้ย นายสุรินทร์  ส่งแสง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270172 089-5911449
ม.5 ต.ปากแจ่ม
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นควนตัง นายสมพงษ ์ เจือกโวน้ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270156 080-5256305
ม.1 ต.เขาปนู
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นควนพญา นายประพนัธ ์ พสิิฐบรรยง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-203023 086-6904209

ม.6 ต.บางกุ้ง

อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
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โรงเรียนบา้นควนเลียบ นายบญุมี  แก้วหา้ประการ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-206542 089-2927752
ม.4 ต.หนองช้างแล่น
อ.หว้ยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นควนอารี นางบริุนทร์  นุ่นขาว ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270161 081-0845941
ม.9 ต.บางดี
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นซา น.ส.ละมัย  แปน้จุลสี ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270162 081-9689348
ม.6 ต.บางดี
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นทา่มะปราง นายวฒันชัย   ภมูิทกัษณิากุล ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270164 081-5972619
ม.6 ต.ปากแจ่ม            
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นทุ่งต่อ นายสง่า  วรรณบวร ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-206581 087-2680604
ม.3 ต.ทุ่งต่อ
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นทุ่งยางงาม นางสาวอุษา  พนัธุคี์รี ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-233499 081- 9016428
ม.5 ต.บางดี 
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นทุ่งศาลา นายปรีชา  ยอดยิ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-264625 080-1487274
ม.3 ต.บางกุ้ง
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นน้ าพราย นายอ านวย  สีใหม ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270163 081-0802073
ม.5 ต.ปากคม
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นปา่กอ นางอรทยั  เกิดภบิาล ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-213530 085-7822179
ม.6 ต.นาวง 
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นปา่ยาง นางอรุณศรี  บวัขวญั ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270168
ม.7 ต.หนองช้างแล่น รักษาการ
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นล าแพะ นายเฉลิม  วดัโคก ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270166 089-7307417
ม.2 ต.ปากแจ่ม
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นล าภรูา นายสมใจ  ชูแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-284237 081-6765443

ม.3 ต.ล าภรูา
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นวงัล า นายอุดม  กลับขันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-206697 083-1725212
ม.4 ต.วงัคีรี 
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นวงัหลาม น.ส.อาภรณ์  เมืองแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270171 089-5896934
ม.1 ต.หว้ยนาง อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
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โรงเรียนบา้นไสบอ่ นายสุจริต  ทองสาม ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-264545 089-5937859
ม.2 ต.นาวง 
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นไสมะม่วง นายเกรียงไกร  ตันเจี่ย ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-213408 085-4743781
ม.3 ต.ทา่ง้ิว 
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหนองปรือ นายวรัญญู  ฉิมเพชร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270155 081-3708455
ม.8 ต.เขากอบ
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหนองยูง นายสธร  พรมชู ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-271543
ม.1 ต.เขาขาว รักษาการ
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหนองราโพ นายดุสิต  รักด า ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270170 084-8980205
ม.3 ต.หว้ยนาง
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหนองสองพี่น้อง นางมาตา  แก้วเซ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-294223 084-8899686
ม.5 ต.หนองช้างแล่น
อ.หว้ยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหนองหมอ นางส าอาง  ชาตรี ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-264411 081-4771830
ม.1 ต.นาวง 
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหว้ยน้ าเย็น น.ส.ฉววีรรณ  แสงหรัิญ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-213383 089-5917635
ม.2 ต.หนองช้างแล่น
อ.หว้ยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นเหนือคลอง นายสุชาติ  ธานีรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-264583 081-1874265
ม.8 ต.บางกุ้ง
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนวดักาญจนบริรักษ์ นางอรุณศรี  บวัขวญั ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-233361 080-6094896
ม.2 ต.เขาขาว
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนวดัเขา นายภวูเนศร์  จันทรมาศ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-272237 081-0780860
ม.2 ต.ทา่ง้ิว 
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนวดัควนไทร นายพเิศษ  คงวนั ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-213140 089-7286604
ม.1 ต.ปากคม
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนวดัคีรีวหิาร นายปริญญา เดชทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-500102 087-3879200
ม.11 ต.เขากอบ                 
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนวดัไตรสามัคคี นายฉลอง  ศาสนาอภชิาต ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-264436 086-2789663
ม.5 ต.วงัคีรี อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
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โรงเรียนวดันาวง นางสุดคนึง  อาจชอบการ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-264174 081-1879310
ม.2 ต.บางกุ้ง               
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนวดับางดี นายจรรยา  ส่งศรีจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-206653 089-9719529
ม.1 ต.บางดี 
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนวดัปากแจ่ม นายสาลัย  เทวบนิ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270165 081-7988450
ม.7 ต.ปากแจ่ม
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนวดัศรีรัตนาราม นายประสาท  เหมนแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270169 086-2818354
ม.1 ต.หนองช้างแล่น                  
อ.หว้ยอด จ.ตรัง
โรงเรียนวดัสิทธโิชค วา่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-284097
ม.4 ต.ล าภรูา
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนวดัหว้ยนาง(วนัครู2501) นายอนันต์  นกแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-294080 085-6410196
ม.6 ต.หว้ยนาง
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนหว้ยยอด(กลึงวทิยาคาร) นายอนันต์  เกลาเกล้ียง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-271289 089-5898639
ต.หว้ยยอด 
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นเขาโอน นายสมโชค  สุดสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-261534 089-2926360
ม.3 ต.เขาวเิศษ 075-270140
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นคลองโตน นายเฉลิมรัฐ  แก้วนาเส็ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-203049 081-5382672
ม.11 ต.เขาวเิศษ 075-270141
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง

โรงเรียนบา้นจิจิก นางพรรณิภา  ไพรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-213404 081-9702528
ม.1 ต.ทา่สะบา้
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นช่องลม นายญาณพนธ ์ เต็มสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270144 084-8481228
ม.11 ต.วงัมะปรางเหนือ                    
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นช่องหาร นายเหมิ  ช่วยมี ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-262337 083-5221033
ม.3 ต.วงัมะปรางเหนือ 
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นไชยภกัดี นายนิวติั  ไกรนที ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-206828 089-5872498
ม.2 ต.อ่าวตง 
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นต้นปรง นายเอกสิทธิ ์ สิทธชิัย ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-296118 084-2462101
ม.1 ต.วงัมะปรางเหนือ  อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
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โรงเรียนบา้นทุ่งยาง นายสุธรรม  หาขุน ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-206420 085-7859742
ม.10 ต.ทา่สะบา้
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นในปง นายสวาส  เจ้ยทองศรี ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-206866 081-7883553
ม.3 ต.อ่าวตง 
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นบางคราม นายวรัญญู  เนียมชูชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270145 089-5886100
ม.4 ต.อ่าวตง 
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นบางพระ นายสมโชค  คงสง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-262136 089-7274393
ม.10 ต.วงัมะปราง
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหนองคล้า นายสมปอง  หว่งจริง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-261537 089-8662708
ม.7 ต.เขาวเิศษ
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหนองชุมแสง นายนิพนธ ์ ทองส่งโสม ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-206858 081-3942317
ม.1 ต.อ่าวตง 
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหน้าเขา นายวรีะจิตร  ชนสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-261538 082-8104376
ม.17 ต.เขาวเิศษ
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหลังเขา นายโอภาส  กิจปกรณ์สันติ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-261049 082-2888248
ม.6 ต.เขาวเิศษ              
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
โรงเรียนวดัเขาวเิศษ นายสง่า  พริามวทิวสั ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-261301 089-8661993
ม.4 ต.เขาวเิศษ
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
โรงเรียนวดัทุ่งใหญ่ นายวนิิจ อัครสุวรรณกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-213493 081-8923824
ม.3 ต.ทา่สะบา้
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
โรงเรียนวดัน้ าฉ่า นายประชุม  บวัมาศ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-262152 084-0645703
ม.2 ต.วงัมะปราง
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
โรงเรียนสวนปา่ประชาอุปถัมภ์ นายเชาวรัตน์  มัธยางกูร ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-262065 089-2177517
ม.6 ต.วงัมะปรางเหนือ                 
อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นคลองมวน นายโชคดี  กลับสวสัด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-294005 087-8947095
ม.1 ต.หนองปรือ
อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นควนหนองกก นายปยิวฒัน์  บรูณ์เจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-286119 081-0868227
ม.6 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง
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โรงเรียนบา้นควนหนองยาง นางวารุณี สัตยากุล ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270138 089-8676715
ม.4 ต.หนองปรือ
อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นต้นไทร นางภทัรานิษฐ์  บญุยวยี์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-260347 081-8935148
ม.2 ต.หนองบวั                    
อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นทอนเหรียน นายสุธ ี ธรุะ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-206505 087-2717553
ม.4 ต.เขาไพร 
อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นทุ่งสมอ นายประภาศ นวลใย ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270135 087-8851319

ม.4 ต.ควนเมา 
อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นไทรบว่ง นายพทิกัษ ์ จอมเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-206506 081-0846079
ม.6 ต.หนองปรือ
อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นโพธิน์้อย นายดุสิต  แก้วระยับ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-286249 086-2677612
ม.3 ต.คลองปาง
อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นไร่ใหญ่ นายประยงค์  แกล้วกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-294332 087-8842533
ม.3 ต.ควนเมา 
อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นล าช้าง นางวภิา  สังขฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-213271 086-1207474
ม.1 ต.เขาไพร 
อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหนองบวั นายดลจิตร  ชูประจง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-213402 087-2849932
ม.8 ต.หนองบวั
อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหนองบวัน้อย นายศรศักด์ิ  มาทมาร ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270139 081-0804239
ม.7 ต.หนองปรือ
อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหนองมวง น.ส.กนกนุช  โตสุข ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-213639 082-4123756
ม.5 ต.ควนเมา 
อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงเรียนบา้นหนองศรีจันทร์ นายสมโชค  เทพสง ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270187 086-2724012
ม.5 ต.หนองบวั
อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงเรียนวดัเขาพระ นายสุคนธ ์ กองแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-286196 086-7397862
ม.4 ต.คลองปาง
อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงเรียนวดัควนเมา นายประภาส นวลจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-260185 089-4657471
ม.2 ต.ควนเมา  อ.รัษฎา จ.ตรัง
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โรงเรียนวดัโคกเลียบ นายไพรัตน์  สามัคคี ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-286113 081-0984481
ม.1 ต.คลองปาง
อ.รัษฎา จ.ตรัง

โรงเรียนวดัถ้ าพระพทุธ นายปฐม วรตันติ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-270136 084-9937448

ม.6 ต.หนองบวั

อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ น.ส.นันทวนั  แจ้งจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-271158 089-6661777
25 ถ.เทศบาล12
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนววิฒัน์วทิยา น.ส.จริน  ปกัษี ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-271297 083-1056264
49 ถ.เทศบาล 5
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา น.ส.ศุลีพร รังสฤษติกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-251238 081-5989688
1/1 ถ.ค่ายพทิกัษ์
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โรงเรียนประชาวทิยา นายวรรณชัย  ศิริภริมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-251241 087-2775313
66 ถ.หน้าค่าย 
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว นายผจง  สงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-251301 087-8838957
114 ถ.สกลสถานพทิกัษ์
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โรงเรียนวเิศษกาญจน์ นางจุไรรัตน์  ปฏเิวธ ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-251418 086-9480676
12/1 ถ.ปา่ไม้ 
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โงเรียนอนุบาลรัษฎา นางเดือนแรม  โพธนิาม ผู้อ านวยการโรงเรียน 075-260305 081-7987729
10 ถ.เทศารัษฎา
อ.รัษฎา จ.ตรัง  92160


