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  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัดทำเอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวม ทั้ งห น่ วยงาน ที่ เกี่ ยวข้อ ง แล ะผู้ที่ ส น ใจได้ น ำไป ใช้ เป็ น ฐาน ข้อ มู ลป ระกอ บ การวางแผน              
กำหนดนโยบาย ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การศึกษาของจังหวัดตรังเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งได้ประสานการจัดเก็บ 
ข้อมูลจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดตรัง  รวบรวม ประมวลผล ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล จัดทำเป็นดัชนีทางการศึกษา นำเสนอเป็นเล่มเอกสารและเผยแพร่  
ทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง www.tpeotrang.go.th  
  เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้                 
มีการนำเสนอออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย 
  1. ข้อมูลพื้นฐาน 
  2. ข้อมูลด้านโอกาส 
  3. ข้อมูลด้านคุณภาพ 
  4. ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอขอบคุณหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่       
จังหวัดตรัง และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งภาครัฐและเอกชน ที่ ได้ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี                    
ในการให้รายละเอียดข้อมูล  ทำให้สามารถนำมาวิเคราะห์และจัดทำเอกสารข้อมูลสารสนเทศ               
ด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 เสร็จสมบูรณ์   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลสารสนเทศ        
ด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประกอบการบริหาร
จัดการและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตรังให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 
 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  
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  ความหมายของคำนิยามศัพท์ที่ใช้เพื่อการจัดทำเอกสารฉบับนี้ มีดังนี้ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น          
3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
  ระดับก่อนประถมศึกษา  ห ม าย ถึ ง   ก าร ศึ ก ษ าใน ป ร ะ เภ ท ศู น ย์ พั ฒ น าเด็ ก เล็ ก              
และชั้น   เด็กเล็ก โดยมีระยะเวลาเรียน 1 ปี  และการจัดการศึกษาประเภทอนุบาล  มี  2 หลักสูตร              
คือ อนุบาลหลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 3 ปี ในการรวมอนุบาลหลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 2 ปี ได้รวม
ชั้นอนุบาล 1 ของหลักสูตร 2 ปี  กับชั้นอนุบาล 2 หลักสูตร 3 ปี  ไว้ในช่วงชั้นอนุบาล 2 และรวม            
ชั้นอนุบาล 2 ของหลักสูตร 2 ปี กับชั้นอนุบาล 3 ของหลักสูตร 3 ปี ไว้ในช่องรวมชั้นอนุบาล 3 
  ระดับประถมศึกษา  หมายถึง  การศึกษาที่มุ่ งให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ             
ขั้นพื้นฐาน ในเวลาเรียน 6 ปี 
  ระดับมัธยมศึกษา  หมายถึง  การศึกษาหลังระดับประถมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2    
ช่วงตอน คือ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียนตอนละ 3 ปี สำหรับ      
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา 
คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฎศิลป์ชั้นกลางและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรศิลปชั้นกลาง 
  การศึกษาพิ เศษ หมายถึง การศึกษามุ่งให้ผู้ เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
สติปัญ ญ า จิต ใจ อารมณ์ ได้ เรียน รู้อย่างเห มาะสมกับ สภาพ ร่างกายจิตใจ และความสามารถ                  
การจัดการศึกษาพิเศษน้ีอาจจัดเป็นสถานศึกาเฉพาะหรือจัดในสถานศึกษาปกติตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับอุดมศึกษา 
  การศึกษานอกระบบ  หมายถึง  การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญ       
ของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
  การศึกษาของสงฆ์  หมายถึง  การศึกษาของสงฆ์ ที่จัดโดยหน่วยงานภายใต้การกำกับ
ดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กองพุทธศาสนาศึกษา          
ฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและธรรมบาลี และสถาบันในกำกับของกระทรวง    
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย          
และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
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  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  หมายถึง  การศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
ซึ่งได้แก่ ระดับอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรนาฎศิลป์
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรศิลปชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ซึ่งรวมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิค
ชั้นสูง (ปทส.) และระดับสูงกว่าปริญ ญาตรี คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณ ฑิตปริญ ญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอง 
  นกัเรยีน/ผู้เรยีน  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และที่เทียบเท่า ทั้งนี้
รวมถึงการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
  นักศึกษา  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
  นักเรียนพิการ หมายถึง เด็กที่มีความต้องการทางการศึกษาที่แตกต่างไปจากปกติทั่วไป 
ทั้งในด้านเนื้อหา วิธีการเรียนการสอน การประเมินผล และเคร่ืองมืออุปกรณ์การสอน โดยเป็นผู้ที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ แบ่งเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 
  1) บกพร่องทางการเห็น   2) บกพร่องทางการได้ยิน 
  3) บกพร่องทางสติปัญญา  4) บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 
  5) มีปัญหาทางการเรียนรู้  6) บกพร่องทางการพูดและภาษา 
  7) มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 8) ออทิสติก 
  9) มีความพิการซ้ำซ้อน 
  นักเรียนด้อยโอกาส หมายถึง เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เนื่องจากประสบปัญหา
ต่างๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป ขาดโอกาสหรือไม่มี โอกาสที่จะเข้ารับบริการ              
ทางการศึกษาจากสาเหตุ ดังนี้  
  1) ยากจน(มากเป็นพิเศษ   2) มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
  3) ถูกทอดทิ้ง    4) ถูกทำร้ายทารุณ 
  5) ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  6) เป็นชนกลุ่มน้อย 
  7) เร่ร่อน    8) ถูกบังคับให้ขายแรงงาน 
  9) อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก  10) อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
  11) อื่นๆ 
  นักเรียนออกกลางคัน หมายถึง เด็กวัยเรียนภาคบังคับที่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษา
แล้วแต่ออกจากสถานศึกษาระหว่างปีไป โดยไมไปเรียนต่อสถานศึกษาอื่นใด และไม่ กลับเข้ามาเรียน
ตามปกติ ก่อนที่จะจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังนี้ 
  1) ฐานะยากจน    2) มีปัญหาครอบครัว 
  3) สมรส    4) มีปัญหาในการปรับตัว 
  5) ต้องคดี/ถูกจับ   6) เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 
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  7) อพยพตามผู้ปกครอง   8) หาเลี้ยงครอบครัว 
  9) กรณีอื่น ๆ 
  ผู้สำเร็จการศึกษา  หมายถึง  นักเรียน/ผู้เรียน/นักศึกษา ที่ฝึกอบรมครบตามหลักสูตร 
และผ่านเกณฑ์การวัดผลที่กำหนดไว้ของแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา 
  ครู  หมายถึง  ผู้ที่ปฏิบัติการสอน ที่ เป็นข้าราชการ พนักงาน รวมทั้ งครูประจำ          
ตามสัญญาจ้างทั้งปีการศึกษา 
  เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา  หมายถึง เด็กที่ไม่ได้เข้าถึงการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เด็กที่ เคยเข้ารับการศึกษาแต่ปัจจุบันไม่ได้รับการศึกษา ( Drop Out :       
ออกกลางคัน) และเด็กที่ไม่เคยได้รับการศึกษาเลยและจะเข้าเรียนในอนาคต (Enter Late : เข้าเรียนช้า) 
หรือไม่เข้ารับการศึกษา 
  ห้องเรียน  หมายถึง  ห้องสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสถานศึกษา       
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
  สถานศึกษา  หมายถึง  สถานที่ ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมซึ่งสถานศึกษา   
มีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น โรงเรียน สถาบัน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศูนย์/สำนัก เป็นต้น 
]  ข้อมูลบุคลากร หมายถึง ข้อมูลรายละเอียดของบุคลากรที่ทำหน้าที่สอนและทำหน้าที่
สนับสนุนการสอน รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา                 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
       ประชากร หมายถึง จำนวนประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม 2557 
                ประชากรวัยเรียน หมายถึง  จำนวนเด็กทุกคนซึ่งอยู่ ในวัยเรียนตามเกณฑ์อายุ             
ที่กำหนด โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาหรือไม่ 
  O-NET (Ordinary National Educational Test) ห ม ายถึ ง  ก ารท ด ส อ บ ท างก ารศึก ษ า
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  V-NET (Vocational National Educational Test) หมายถึง การทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     
ชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที ่2 (ปวส. 2) 
  I-NET หมายถึง การทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตร
อิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ 



 
 

ซ 
 

  N-NET (Non-Formal National Education Test) ห มายถึง การท ดสอ บท างการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษา        
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาน อกระบบ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่  2     
ของปีการศึกษา 
 

อักษรย่อ 
สพฐ. คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สช. คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
อปท. คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตชด. คือ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
พศ. คือ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
กก. คือ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
สอศ. คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สธ. คือ กระทรวงสาธารณสุข 
อว. คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
กศน. คือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สพป.ตรัง เขต 1  คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
สพป.ตรัง เขต 2  คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
สพม. 13 คือ สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง) 
อ. คือ ระดับอนุบาล 
ป. คือ ระดับประถมศึกษา 
ม. คือ ระดับมัธยมศึกษา 
ปวช. คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปวส. คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
นร. คือ นักเรียน 
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ประวตัคิวามเปน็มาจงัหวดัตรงั 

ตรังเป็นเมืองท่าโบราณที่มีประวัติ
ยาวนานนับพันปี  สามารถย้อนกลับไปได้     
ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ผู้คนยังไม่ รู้จัก
สื่อสารด้วยตัวอักษร มีหลักฐานตามถ้ำเขา
ต่าง ๆ ว่าบรรพบุรุษของชาวตรังอาศัยอยู่บน
แผ่นดินนี้มาไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ปี  

ต่อ มาเมื่อ เข้าสู่สมัยความ รุ่งเรือ ง   
ข อ ง อ า ณ า จั ก ร โบ ร า ณ ใน ภ า ค ใต้  เช่ น            
ต ามพ รลิงค์  ศรีวิชัย  แม่ น้ ำต รังเป็ น ห นึ่ ง        
ใน เส้ น ท างข้ าม ค าบ ส มุ ท รขอ งผู้ ค น จาก 
อินเดีย อาหรับ ตลอดจนยุโรป อ้างอิงได้     
จากโบราณวัตถุที่ยังหลงเหลืออยู่และตำนาน
ท้องถิ่น เช่น  พระพิมพ์ดินดิบที่ถ้ำในเขต
อ ำเภ อ ห้ ว ย ย อ ด  ต ำน าน น าง เลื อ ด ข าว            
ที่กล่าวถึงการสร้างวัดพระศรีสรรเพชญพุทธ
สิ งหิ งค์  ห ลั ก ฐาน เห ล่ านี้ แส ด งให้ เห็ น ว่ า  
ท่าเรือเมืองตรังเป็นประตูทางผ่านศาสนา 
การค้าและการทู ตจากต่ างแดนตั้ งแต่ เร่ิม
อาณาจักรโบราณในภาคใต้ โดยเมืองตรังมีชื่อ
ใน ฐ าน ะเป็ น ห นึ่ ง ใน เมื อ ง  ๑ ๒  นั ก ษั ต ร        
ของนครศรีธรรมราช 

ที่ตั้งเมืองแต่เดิมเข้าใจว่าอยู่ทางต้น ๆ 
ของแม่น้ำตรัง เพิ่งมีหลักฐานชัดเจนในสมัย
อยุธยาว่าอยู่ที่เขาสามบาตร ตำบลนาตาล่วง 
แล้วมีการย้ายที่ตั้งอีกหลายคร้ัง จนในที่สุด 
มาตั้งที่ตำบลทับเท่ียง 

ในอดีต เมืองตรังมักจะถูกกล่าวชื่อ 
ใน ฐาน ะส่ วน ห นึ่ งขอ งน ค รศรีธรรม ราช        
ม าต ล อ ด  จน ถึ งส มั ย รัช ก าล ที่  ๕  จึ ง ได้
เป ลี่ ยน แป ลงเป็ น ส่ วน ห นึ่ งขอ งหั วเมือ ง     
ฝ่ายทะเลตะวันตก และต่อมาเมื่อมีระบบ
มณฑลเทศาภิบาล ตรังอยู่ในการปกครอง  
ของมณ ฑลภูเก็ต หลังการประกาศยุบเลิก
ระบบมณฑลเทศาภิบาล  ตรังเป็นจังหวัดหนึ่ง
ของประเทศไทยมาจนปัจจุบัน 

 
 

สัญลักษณ์จังหวัดตรัง 

 
 

ภาพสะพานกระโจมไฟและภาพลูกคลื่น 
 

ภาพ สะพ าน กระโจมไฟ   ห มายถึ ง  
จังหวัดตรังเคยเป็นเมืองท่าทำการค้าขายกับ
ต่างประเทศ 

ภาพลูกคลื่น  หมายถึง  ลักษณะพื้นที่
ของจังหวัดตรัง  เป็นเนินเล็ก ๆ สูงๆ ต่ำ  ๆ  
คล้ายลูกคลื่น 

คำขวญัจงัหวดัตรงั 
เมืองพระยารัษฏา  

ชาวประชาใจกว้างหมูย่างรสเลิศ   

ข้อมูลพืน้ฐานจงัหวดัตรงั 
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ถิ่นกำเนิดยางพารา 
เด่นสง่าดอกศรีตรัง   
ปะการังใต้ทะเล 
 เสน่ห์หาดทรายงาม   

น้ำตกสวยตระการตา 

 

 

 

 

วิสยัทศัน์จงัหวดัตรงั  

เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และย่ังยืน 

 

 

 

 

 

  ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง 

  

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jacaranda filicifolia D. Don. 

วงศ์ : BIGNONIACEAE 

ชื่ออื่น : แคฝอย (กรุงเทพฯ), ศรีตรัง (ตรัง) 

ลักษณะท่ัวไป : เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 5 – 10 

เมตร เรือนยอดโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบ

ขนนกออกตรงกันข้าม ใบย่อยเล็ก ออกดอก

เป็นช่อใหญ่ตามกิ่ง ดอกสีม่วง กลีบดอก 5 

ก ลี บ  เชื่ อ ม กั น เป็ น ห ล อ ด  เมื่ อ บ า น

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ.ม. ออกดอก

ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลเป็นฝักแบน 

เม่ือแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีปีก 

 

ทีต่ัง้และอาณาเขต 

     จังหวัดตรังตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ติดท ะเลอันดามันมีพื้ นที่ตลอ ดแนวเขต

จั ง ห วั ด ย า ว  119 กิ โล เม ต ร  อ ยู่ ห่ า ง จ า ก

กรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายเพชรเกษม 

828 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,941.439 ตาราง

กิโลเมตร เป็นลำดับที่ 4 ของภาคใต้ และลำดับ

ที่ 33 ของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อจังหวัด

ต่างๆ ดังนี้ 

   - ทิศเหนือ จดจังหวัดนครศรีธรรมราชและ

จังหวัดกระบี่ 

   - ทิศใต้ จังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน 

มหาสมุทรอินเดีย  
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   - ทิศตะวันออก จดจังหวัดพัทลุง                

(มีเทือกเขาบรรทัดกั้นอาณาเขต) 

   -  ทิศตะวันตก จดจังหวัดกระบี่และทะเล  

อันดามัน มหาสมุทร 

ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่โดยท่ัวไปจะเป็นเนินสูงๆ 

ต่ำๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัดกระจายอยู่

ทั่ วไป  พื้นที่ราบเรียบมีจำนวนน้อยซึ่ งใช้

เพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขา

บรรทัดยาวจากเหนือจดใต้ และเป็นเส้นแบ่ง

เขตแดนระหว่างตรังกับพัทลุง มีพื้นที่ป่ า

ป ร ะ ม าณ ร้ อ ย ล ะ  20 ข อ ง พื้ น ที่ จั ง ห วั ด      

สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น สำหรับท้องที่ที่อยู่ติด

กับทะเลมีป่าชายเลนที่ยังคงมีความอุดม

สมบูรณ์ และมีพื้นที่เป็นเกาะจำนวน 46 เกาะ 

อ ยู่ ใน พื้ น ที่ อ ำเภ อ กัน ตั ง  12 เก าะ อ ำเภ อ       

ปะเหลียน 13 เกาะ และอำเภอสิเกา 21 เกาะ 

  

เขตการปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น 10 อำเภอ 85 ตำบล 

723 หมู่บ้าน 77  องค์การบริหารส่วนตำบล

และ 22 เทศบาล ได้แก่ 
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เขตการปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น 10 อำเภอ 85 ตำบล 723 หมู่บ้าน 77  องค์การบริหารส่วนตำบล

และ 22 เทศบาล ได้แก่ 

รปูที ่1 ขอ้มลูเขตการปกครองของจงัหวดัตรงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ข้อมูล ณ วันที่  

ที่มา : สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 
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ประชากร 

ตารางที ่2 ขอ้มลูจำนวนประชากร จำนวนตามอำเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562) 

ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 

 

  

จำนวนประชากร 

อำเภอเมอืง 

ชาย 74,341  หญิง 81,943  รวม 156,284 

อำเภอกนัตงั 

ชาย 43,138  หญิง 43,582  รวม 

86,720 

อำเภอหว้ยยอด 

ชาย 46,880  หญิง 47,753  รวม 

94,633 

อำเภอปะเหลยีน 

ชาย 33,093  หญิง 34,165  รวม 

67,258 

อำเภอยา่นตาขาว 

ชาย 31,356  หญิง 33,019  รวม 64,375 

อำเภอวงัวเิศษ 

ชาย 21,616  หญิง 21,931  รวม 43,547 

อำเภอนาโยง 
ชาย 21,545  หญิง 22,998  รวม 44,543 

อำเภอสเิกา 
ชาย 19,186  หญิง 19,024  รวม 38,210 

อำเภอรษัฎา 
ชาย 14,400  หญิง 14,866  รวม 29,266 

อำเภอหาดสำราญ 
ชาย 8,479  หญิง 8,404  รวม 16,883 
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ตารางที ่1 ขอ้มลูจำนวนประชากร จำนวนแยกอาย ุ 

ช่วงอาย ุ ชาย หญงิ รวม 
0-4 ปี 13,097 12,206 25,303 
5-9 ปี 17,147 16,195 33,342 
10-14 ปี 19,454 18,260 37,714 
15-19 ป ี 18,679 17,163 35,842 
20-24 ปี 18,029 17,000 35,029 
25-29 ปี 16,295 15,943 32,238 
30-34 ปี 16,221 15,787 32,008 
35-39 ปี 16,900 16,915 33,815 
40-44 ปี 17,799 18,755 36,554 
45-49 ปี 17,857 19,897 37,754 
50-54 ปี 17,592 19,884 37,476 
55-59 ปี 16,924 18,910 35,834 
60-64 ปี 12,635 14,668 27,303 
65-69 ปี 9,477 12,118 21,595 
70-74 ปี 6,358 8,399 14,757 
75-79 ปี 4,332 6,261 10,593 
80-84 ปี 3,311 5,204 8,515 
85-89 ปี 1,793 3,450 5,243 
90-94 ปี 725 1,456 2,181 
95-99 ปี 173 392 565 
100 ปีขึ้นไป 26 92 118 

รวม 244,824 258,955 503,779 
 

ข้อมูล  ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 
ที่มา : สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 

สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัตรงั 
 

ประวตัคิวามเปน็มา 
ส ำนั ก งาน ศึ ก ษ าธิ ก ารจั งห วั ด ต รั ง      

เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระท รวงศึกษาธิการ จัดตั้ งขึ้น     
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 19/2560 เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  3 เมษายน 
พ .ศ . 2560 (ข้อ  11) เพื่ อ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ   
จัดการศึกษาที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติ
ร าช ก าร ต าม อ ำน าจ ห น้ าที่ น โย บ าย  แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย 
และให้มีอำนาจหน้าที่ ในเขตจังหวัด ส่งเสริม  
และสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ           
ทุกประเภทและทุกสังกัดในจังหวัดตรัง  
 

สัญลักษณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีต่ัง้สำนกังานศกึษาธกิารจังหวดัตรงั 

ตั้งอยู่เลขที่ 193    หมู่ที่ 12   ถนนตรัง-ปะเหลียน 

ตำบลโคกหล่อ   อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง   

92000 

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 7557 2028 

E-mail : tpeo2560@gmail.com 

เว็บไซต์ : www.tpeotrang.go.th 

 

 

http://www.tpeotrang.go.th/
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 การจัดการศึกษาของจังหวัดตรัง การศึกษาของจังหวัดตรังมิได้แตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ คือ      
ในยุคแรกที่ใช้วัดวาอารามต่าง ๆ  เป็นสถานที่พระภิกษุเป็นผู้ให้ความรู้ เน้นในการอ่านออกเขียนได้      
เป็นสำคัญ การศึกษาวิชาความรู้ที่  เกี่ยวข้องกับอาชีพ และความเป็นอยู่ถ่ ายทอดกันมาในตระกูล     
ผู้ชายจะได้บวชเรียน และศึกษาจากพระภิกษุสงฆ์ในวัดอีกทางหนึ่ง ส่วนผู้หญิงต้องเรียนรู้การเรือน  
หรืองานอาชีพอยู่กับบ้าน  
 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษาของประเทศไทยได้พัฒนา
ไปสู่สากลมากขึ้น จังหวัดตรังเร่ิมมีโรงเรียน และพัฒนาการศึกษาต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน  
 ยุคแรกเร่ิมระบบโรงเรียน ในปี  พ.ศ. 2441 ประเทศไทยมี โครงการจัดระบบการศึกษาใหม่           
โดยแบ่งออกเป็นสองภาค คือภาคหนึ่งว่าด้วยการศึกษาในกรุงเทพฯ และภาคสองว่าด้วยการศึกษา        
ในหัวเมือง โดยกำหนดให้มณฑลต่าง ๆ เป็นผู้ รับผิดชอบจัดการศึกษาในมณฑล โดยจัดวัดให้เป็น  
โรงเรียนตาม ประเพณีนิยมมาแต่โบราณของไทย  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2445 ได้แบ่งการศึกษาเป็น 2 ประเภทคือ สายสามัญกับสายวิสามัญ (อาชีพ) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 และ พ.ศ. 2452 ได้เน้นการศึกษาทางวิชาชีพมากขึ้น และเพิ่มเติมการศึกษา
สำหรับสตรี  
 ยุคต่อมา ตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2453 – 2503 แผนการศึกษาของชาติ เปลี่ยนแปลงและปรับปรุง            
อีกหลาย คร้ัง คือ โครงการศึกษา พ.ศ. 2456 แผนการศึกษา พ.ศ. 2458 โครงการศึกษา พ.ศ. 2464  
แผนการศึกษา พ.ศ. 2475 และแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494  
 ขณะนั้นจังหวัดตรังมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาเกิดขึ้นหลายแห่งมีการเปิดโรงเรียนราษฎร์  
บำรุง ขึ้นในวัดต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2458 มีโรงเรียนวัดหนึ่งแห่ง และโรงเรียนประชาบาล 46 แห่ง มีนักเรียน 
1,356 คน ครู 50 คน โรงเรียนประชาบาลเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรงเรียนราษฎร์บำรุง เพราะทางราชการ 
เร่ียไรเงินจากชายฉกรรจ์คนละหนึ่ งบาทต่อปี  โดยกรมการอำ เภอเป็นผู้ เก็บ  และออกใบเสร็จ                  
ให้เงินนี้ใช้สำหรับจ่ายเงินเดือนครู ส่วนอาคารโรงเรียนนั้น ราษฎรช่วยหาไม้และออกแรงก่อสร้าง  
 ในช่วงแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2464 มีโรงเรียนเพิ่มขึ้นน้อย โรงเรียนเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้น    
ตั้ งแต่  ห ลังแผน การศึกษ าแห่ งชาติ พ .ศ . 2475 มี โครงการจัด จ้าง โรงเรียน ส ต รีป ระจำจังห วัด           
การศึกษาด้านอาชีพ เร่ิมเปิดโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2478 โรงเรียนช่างไม้ตรัง 
เม่ือปี พ.ศ. 2481 โรงเรียนการช่างสตรี เม่ือปีพ.ศ. 2484  
 ในช่วงนี้มีโรงเรียนจีนเกิดขึ้น โดยพ่อค้าหมู่จีนร่วมกันตั้งขึ้น เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลาน    
ของตน โดยให้เรียนภาษาจีนควบคู่กันไปด้วย โรงเรียนแห่งแรกเปิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2462 กิจการดำเนิน    
มาด้วยดี มีการขออนุญาตก่อตั้ง สมาคมบำรุงการศึกษาตรัง พร้อมกับที่โรงเรียนจีนก็เปิดขึ้นทุกอำเภอ  
ยกเว้นอำเภอสิเกา ต่อมาทางรัฐบาลมีนโยบายการเมืองบางประการทำให้ต้องยุบโรงเรียนจีนทั้งหมด   
ในปี พ.ศ. 2484 หลังสงครามมหาเอเชียบูรพา จึงมีโรงเรียนจีนเกิดขึ้นใหม่อีก 
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 พ.ศ. 2503 ถึงปัจจุบัน ในช่วงปี พ.ศ. 2503 มีการขยายการศึกษาภาคบังคับ จาก 4 ปี เป็น 7 ปี  
แบ่งประถมออกเป็นสองระดับ ประถมต้น 4 ปี (ป.1-4) ประถมปลาย 3 ปี (ป.5-7) โรงเรียน ประชาบาล
สอนเฉพาะระดับประถมต้น ส่วนชั้นมัธยมนั้นมีสองระดับคือ มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ. 1 -3)         
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (4-5) ระยะแรกมีเฉพาะโรงเรียนประจ าจังหวัดเท่านั้น โรงเรียนมัธยม   
ประจำอำเภอเปิดคร้ังแรก เมื่อ พงศ. 2512 และได้ขยายไปครบทุกอำเภอในปี พ.ศ. 2519 พร้อมกับ         
เร่ิมมีโรงเรียนมัธยมประจำตำบล เม่ือปี พ.ศ. 2515  
 ในปี  พ.ศ. 2520 ตรงกับการเร่ิมต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่  4 (พ.ศ. 2520 – 2524)  
กำหนดให้ปรับปรุงโครงสร้างระดับประถมศึกษาเป็นระดับเดียว 6 ปี มัธยมศึกษาเป็นสองระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี โรงเรียนประถมทุกแห่ง ต้องขยายเป็น 6 ชั้น    
และขยายการศึกษาภาคบังคับได้ทุกตำบลในปี พ.ศ. 2526  
 ในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนต้น ในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อม  

 ด้านอาชีวศึกษา ในปี  พ.ศ. 2516 โรงเรียนการช่างสตรีได้ เปลี่ยนเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา       
ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้รวมโรงเรียนอาชีวศึกษา และโรงเรียนการช่างตรัง เป็นโรงเรียนเทคนิคตรัง      
และได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2523 ส่วนโรงเรียนเกษตรกรรมตรัง ได้ยกฐานะ   
เป็นวิทยาลัย เม่ือปี พ.ศ. 2520 และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เม่ือปี พ.ศ. 2539  
 มีการเปิดสถานศึกษาเพิ่มขึ้น ใช้หลักสูตรการสอนคล้าย ๆ กันได้แก่ วิท ยาลัยการอาชีพตรัง   
เมื่อปี พ.ศ. 2528 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2527 และขยายวิทยาลัยการอาชีพไปยังอำเภอ 
รอบนอก  
 สถาบันระดับอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยพลศึกษาตรัง เปิดเมื่อปี พ.ศ. 2526 ต่อมาได้เปิด
วิทยาลัยชุมชนศรีตรัง ในวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยความร่วมมือกับสถาบัน  
ราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 ในปี  พ .ศ. 2534 มี โครงการขยายการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตตรัง             
เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การจัดการได้เปิดสอนภาคพิเศษระดับปริญญาโท        
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 ในปี พ.ศ. 2537 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปิดสอนในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีการประมง  
 ในปี  พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เร่ิมก่อตั้ งสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ        
จังหวัดตรัง เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  
 ในปี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง เร่ิมดำเนินการจัดการเรียนการสอน  
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ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคสมทบ (ภาคปกตินอกเวลา) โดยจัดระบบการศึกษาแบบปกติ       
และแบบการศึกษาทางไกล ดำเนินการสอนโดยคณ ะจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต               
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียงที่ต้องการศึกษา     
หาความรู้แต่อยู่ห่างจากสถาบันการศึกษา เร่ิมเปิดทำการเรียนการสอน เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2545  

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดตรัง) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2520โดยยุบโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 21 ห้องสมุด ประชาชน
จังห วัดต รัง ห น่วยโสตทั ศนศึกษาจังหวัดตรังและ ห น่วยอาชีวะเคลื่อนที่  เข้ าด้วยกัน  จัดตั้ ง                   
เป็นศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดตรัง สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2524 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจากศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดตรังเป็นศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดตรัง 3 มีนาคม 2551 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ     
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง (สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง) ปัจจุบันมีสถานศึกษาในสังกัด คือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 10 แห่ง 

 ในปี พ.ศ. 2546 ได้จัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการบริหารและจัดการศึกษา โดยหลอมรวม  
บุคลากร งบประมาณ  อาคารสถานที่  วัสดุ  ครุภัณ ฑ์  จากหน่วยงานหลักเดิม 3 หน่วยงาน คือ    
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด      
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

 สืบเน่ืองจากมติที่ประชุมสภาการศึกษา  คร้ังที่ 1/2552  เม่ือวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2552  เห็นชอบ
หลักการให้มีเขตพื้นที่การศึกษา(มัธยมศึกษา) และได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองกำหนด        
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  เม่ือวันที่ 31  มีนาคม 2552 และในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา ลงในราชกิจจานุเบกษา          
เพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาจำนวน 42 เขต จังหวัดตรังและกระบี่      
เป็นเขตที่ 13 จนถึงปัจจุบัน 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 
เมษ ายน  พุ ท ธศักราช 2560 ข้อ  11 ให้ มีสํ านั กงาน ศึก ษ าธิก ารจังห วัด  สั งกั ด สํ านั กงาน ป ลั ด 
ก ร ะท ร ว งศึ ก ษ าธิ ก าร  เพื่ อ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ข อ งก ร ะท รว งศึ ก ษ าธิ ก าร เกี่ ย ว กั บ ก ารบ ริห าร                            
และการจัดการศึกษาตามที่ กฎ ห มายกําห นด การป ฏิบัติ ราชการตามอํ านาจหน้ าที่  น โยบ าย                   
และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  
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ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทและทุกสังกัดในจังหวัด โดยมีข้าราชการ 
ที่ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 
มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา 

 ในปัจจุบัน การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง จัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
ครอบคลุมทุกอำเภอ ทุกระดับชั้นตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงระดับปริญญา มีหน่วยงานทางการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นผู้จัด  โดยแบ่งการจัดการศึกษาออก ดังนี้ 

 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ       

 1.1  ส ถ าน ศึ ก ษ าสั ง กั ด ส ำนั ก ง าน ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ก าร ศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ าน  (ส พ ฐ .) 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 3 เขต ได้แก่          

       1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  รับผิดชอบการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และขยายโอกาสชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  1-3        
ในปีการศึกษา 2562  มีจำนวนโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 132 แห่ง  ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ    
5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน และอำเภอหาดสำราญ              
มีนักเรียน จำนวน 21,105 คน มีห้องเรียน จำนวน 1,252 ห้อง และมีครู/ผู้สอน จำนวน 1,803 คน      
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)     

       2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  รับผิดชอบการ ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และขยายโอกาสชั้ นมัธยมศึกษา ปีที่  1-6        
ในปีการศึกษา 2562  มีจำนวนโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 135 แห่ง  ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ    
5 อ ำเภอ  ได้แก่  อ ำเภอ กัน ตั ง อ ำเภอ รัษ ฎา อ ำเภอ วังวิ เศษ  อ ำเภอ สิ เกา และอ ำเภอ ห้ วยยอ ด                       
มีนักเรียน จำนวน 23,779 คน มีห้องเรียน จำนวน 1,444 ห้อง  และมีครู/ผู้สอน จำนวน 1,900 คน     
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)        

       3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง)  จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
ชั้น  ม.1- ม.6 ซึ่ งมีสถานศึกษ าที่ รับ ผิดชอบ ในพื้ นที่ จังห วัดตรัง มีทั้ งสิ้น  28 แห่ ง มีนัก เรียน            
จำนวน  23,723  คน มีห้องเรียน จำนวน 765 ห้อง  และมีครู/ผู้สอน จำนวน 23,723 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
10 มิถุนายน 2562)     

       4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง  จัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม 
และฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่คนพิการทุกประเภท  ในระดับก่อนวัยเรียน ซึ่งให้บริการทางการศึกษา         
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ และการให้บริการนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่การให้บริการที่บ้าน 
และการให้บริการที่หน่วยบริการ มีนักเรียน จำนวน  273  คน และมีครู/ผู้สอน จำนวน 70 คน 
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 1.2  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ประกอบด้วย 

       1) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริม            
และสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย       
ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา โดยยึดชุมชนเป็นฐานในการดำเนินงาน โดย กศน.
ตำบลมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก บทบาทหน้าที่ ครู กศน.ตำบล บทบาท
หน้าที่  ของกศน. ตําบล มีสถานศึกษาจำนวน 11 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 7,400 คน มีครูผู้สอน      
จำนวน 173 คน 

       2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษา     
ในระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่ 1-6  ในพื้นที่จังหวัดตรัง มีทั้งสิ้น 38 แห่ง มีนักเรียน จำนวน  31,132  คน มีห้องเรียน จำนวน 728 
ห้อง  และมีครู/ผู้สอน จำนวน 1,526 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)  และจัดการศึกษานอกระบบ 
จำนวน 61 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 5,888 คน และมีครูผู้สอน จำนวน 319 คน  

 1.3  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย  สถานศึกษาที่จัดโดยรัฐบาล 
จำนวน 7 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 6,047 คน มีครูผู้สอน จำนวน 215 คน มีห้องเรียน จำนวน 520 ห้อง  
และจัดโดยเอกชน จำนวน 2 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 359 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 16 คน มีห้องเรียน 
จำนวน  13 ห้อง 

 สังกัดกระทรวงมห าดไทย  (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประกอบด้วยสถานศึกษา                 
ที่เป็นโรงเรียนเทศบาล ซึ่งมีจำนวน 14 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 7,631 คน  มีครู/ผู้สอน จำนวน 342 คน  
มีห้องเรียน จำนวน  257 ห้อง  และเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 137 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 8,409 
คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 305 คน       

 สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย สังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้แก่    
โรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 1 แห่ง มีนักเรียน 119 คน    
มีค รู/ผู้สอ น  จำน วน  31 คน  มีห้ อ งเรียน  6 ห้ อ ง  และสั งกัด สำนั กงาน ต ำรวจแห่ งชาติ  ได้ แก่               
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดการศึกษาระดับอนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง มีนักเรียน 
จำนวน 212 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 20 คน มีห้องเรียนจำนวน 18 ห้อง 

 สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย โรงเรียนกีฬาจัดการศึกษาระดับ             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียน จำนวน 367 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 52 คน มีห้องเรียน 12 ห้อง   
และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตรัง  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มีนักศึกษา จำนวน 540 คน มีครู/
ผู้สอน จำนวน 136 คน มีห้องเรียนจำนวน 19 ห้อง 
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 สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีสถานศึกษาจำนวน 5 แห่ง   
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท มีนักศึกษา จำนวน 9,324 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 454 คน    
มีห้องเรียน จำนวน 154 ห้อง 

 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ประกอบด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง           
จัดการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี มีนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 437 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 83 คน 
มีห้องเรียน 12 ห้อง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   ตรัง จัดการศึกษาระดับปริญ ญ าตรี                  
มีนักศึกษา จำนวน 706 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 44 คน มีห้องเรียนจำนวน 8 ห้อง 
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• ข้อมูลประชากรวัยเรียน 3 - 18 ปี  (หน้า 17) 
• ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา/ครู,อาจารย์/นักเรียน,นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่จังหวัดตรัง

จำแนกตามสังกัด  (หน้า 18) 
• ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา/ครู,อาจารย์/นักเรียน,นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่จังหวัดตรัง 

จำแนกตามการจัดการศึกษา  (หน้า 19) 
• จำนวนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามอำเภอ  (หน้า 20) 
• จำนวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับที่เปิดสอน  (หน้า 21) 
• จำนวนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับที่ เปิดสอน           

และอำเภอ  (หน้า 22) 
• จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด  (หน้า 23) 
• จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามอำเภอ และสังกัด  

(หน้า 25) 
• จำน วน นัก เรียน ส ายอ าชีพ ในพื้ น ที่ จั งห วัด ต รัง ปีการศึกษ า 2562 จำแน กต ามระดั บ                 

และประเภทวิชา  (หน้า 26) 
• จำนวนนักเรียนพิการในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามประเภทความพิการ  

และการรับบริการ  (หน้า 27) 
• จำนวนห้องเรียนในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับชั้น และสังกัด       

(หน้า 28) 
• ข้อมูลนักเรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2562 จำแนกตามประภทความพิการ และระดับ

การศึกษา  (หน้า 30) 
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ตารางที ่ 2  ขอ้มลูประชากรวัยเรียน ช่วงอาย ุ3 – 17 ป ีในพื้นทีจ่งัหวดัตรงั 

 

จากตารางที่ 2  แสดงประชากรวัยเรียน ช่วงอายุ 3 – 17 ปี ในพื้นที่จังหวัดตรัง พบว่า มีประชากรวัยเรียน

ในจังหวัดตรังทั้งหมด  124,686 คน โดยประชากรในวัยเรียนระดับปฐมวัยจำนวน(ช่วงอายุ 3-5 ปี)  

22,375 คน ประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา (ช่วงอายุ 6-11 ปี) จำนวน 50,961 คน ประชากรวัยเรียน

ระดั บ มั ธยมศึกษ าต อ น ต้ น  (ช่ วงอ ายุ  12 -14 ปี ) จำน วน  26,268 ค น  และ ป ระชาก รวัย เรียน                    

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงอายุ 15-17 ปี) จำนวน 25,085 คน 

  

อา ยุ ชาย หญิง รวม

3 ปี 3,550 3,398 6,948

4 ปี 3,841 3,597 7,438

5 ปี 4,156 3,833 7,989

6 ปี 4,240 3,912 8,152

7 ปี 4,464 4,255 8,719

8 ปี 4,437 4,172 8,609

9 ปี 4,275 3,996 8,271

10 ปี 4,444 4,077 8,521

11 ปี 4,489 4,200 8,689

12 ปี 4,436 4,301 8,737

13 ปี 4,514 4,325 8,839

14 ปี 4,436 4,256 8,692

15 ปี 4,396 4,008 8,404

16 ปี 4,347 3,859 8,206

17 ปี 4,374 4,101 8,475

รวม 64,399 60,290 124,689
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ตารางที่  3 จำนวนสถานศึกษา/ครู,อาจารย์/นักเรียน,นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 
จำแนกตามสังกัด 

 

จากตารางที่  3  แสดงจำนวนสถานศึกษา/ครู,อาจารย์/นักเรียน,นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่

จังหวัดตรัง มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบจำนวน  578  แห่ง  มีครู/อาจารย์

ผู้สอน จำนวน  9,619  คน  มีนักเรียนนักศึกษา จำนวน  147,442  คน เมื่อจำแนกตามสังกัด พบว่า          

มีสถานศึกษาสังกัดกระทรวงต่าง ๆ 5 กระทรวง ได้ แก่  กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 415  แห่ง  

กระทรวงมหาดไทย  จำนวน  151  แห่ง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  จำนวน  2 แห่ง  กระทรวง    

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จำนวน  5  แห่ง   กระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  2  แห่ง 

และขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี  จำนวน   3  แห่ง 

 ค รู /อา จา ร ย์

ป ฏิ บั ติหน้า ท่ีสอน

รวมท้ังสิ้น 578 9,619 147,442  1:15

1. กระทรวงศึกษาธิกา ร (ศธ .) 415 8,204 119,706  1:15

   1.1 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 296 5,542 68,880  1:12

         1.1.1 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 132 1,803 21,105  1:12

         1.1.2 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 135 1,900 23,779  1:13

         1.1.3 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (โรงเรียนใน จ.ตรัง) 28 1,769 23,723  1:13

         1.1.4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จ.ตรัง 1 70 273  1:4

   1.2 ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 110 2,018 44,420  1:22

        1.2.1 ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 11 173 7,400  1:43

        1.2.2 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 99 1,845 37,020  1:20

               - ในระบบ 38 1,526 31,132  1:20

               - นอกระบบ 61 319 5,888  1:18

   1.3 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) 9 644 6,406  1:10

        1.3.1 อาชีวศึกษารัฐบาล 7 567 6,047  1:11

        1.3.2 อาชีวศึกษาเอกชน 2 77 359  1:5

2. กระทรวงมหาดไทย  (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 151 647 16,040  1:25

   2.1 โรงเรียนเทศบาล 14 342 7,631  1:22

   2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 137 305 8,409  1:28

3. ส านักนายกรัฐมนตรี 3 51 331  1:6

   3.1 ส านกัพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ(โรงเรียนพระปริยัตธิรรม) 1 31 119  1:4

   3.2. ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ(โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน) 2 20 212  1:11

4. กระทรวงการท่องเ ท่ีย วและกีฬา 2 136 898  1:7

5. กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทย าศาสตร์ วิ จัย และนวัตกรรม 5 454 9,324  1:21

6. กระทรวงสาธารณสุข 2 127 1,143  1:9

สังกัด
 สถานศึกษา   นัก เรีย น/นักศึกษา  

 ปีกา รศึกษา  2562 

สั ดส่ วน

ค รู /นักเ รี ย น
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ตารางที่  4 จำนวนสถานศึกษา/ครู,อาจารย์/นักเรียน,นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 

จำแนกตามระดับการศึกษา 

 

จากตารางที่  4  แสดงจำนวนสถานศึกษา/ครู,อาจารย์/นักเรียน,นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่
จังหวัด จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับเตรียมอนุบาล มีสถานศึกษาที่จัด จำนวน 137 แห่ง             
มีค รู 305 คน มีนัก เรียน  8,409 คน  สัดส่วนครูต่อ นัก เรียน 1 :28 ระดับ การศึกษาขั้น พื้ นฐาน                      
มีสถานศึกษาที่จัด จำนวน 351 แห่ง มีครู 7,443 คน มีนักเรียน 108,059 คน สัดส่วนครูต่อนักเรียน     
1:15 ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มีสถานศึกษาที่จัด จำนวน 9 แห่ง มีครู 644 คน มีนักเรียนนักศึกษา 
 6,406 คนสัดส่วนครูต่อนักเรียน 1:10 ระดับอุดมศึกษา มีสถานศึกษาที่จัด จำนวน 8 แห่ง มีครู 665 คน            

มีนักเรียน 11,007 คน สัดส่วนครูต่อนักเรียน 1:17 การจัดการศึกษานอกระบบ มีสถานศึกษาที่จัด 

จำนวน 72 แห่ง มีครู 492 คน มีนักเรียน 13,288 คน สัดส่วนครูต่อนักเรียน 1:27 การศึกษาพิเศษ           

มีสถานศึกษาที่จัด จำนวน 1 แห่ง มีครู 70 คน มีนักเรียน 273 คน สัดส่วนครูต่อนักเรียน 1:4 

 ค รู /อา จา ร ย์

ป ฏิ บั ติหน้า ท่ีสอน

รวมท้ังสิ้น 578 9,619 147,442  1:15

ระดับ เตรียมอนุบ าล 137 305 8,409  1:28

ระดับการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน 351 7,443 108,059  1:15

     - รัฐบาล 295 5,472 68,607  1:13

     - เอกชน 38 1,526 31,132  1:20

     - เทศบาล 14 342 7,631  1:22

     - พระปริยัตธิรรม 1 31 119  1:4

     - ต ารวจตระเวนชายแดน 2 20 212  1:11

     - กีฬาจังหวัดตรัง 1 52 358  1:7

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 9 644 6,406  1:10

     - อาชีวศึกษารัฐบาล 7 567 6,047  1:11

     - อาชีวศึกษาเอกชน 2 77 359  1:5

ระดับ อุดมศึกษา 8 665 11,007  1:17

     - รัฐบาล 8 665 11,007  1:17

การจัดการศึกษานอกระบบ 72 492 13,288  1:27

     - กศน. 11 173 7,400  1:43

     - เอกชน 61 319 5,888  1:18

การศึกษา พิเศษ 1 70 273  1:4

ระดับการศึกษา  

 ปีกา รศึกษา  2562 

 สถานศึกษา   นัก เรีย น/นักศึกษา  
อัตราส่วน

ครู/นักเ รียน
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ตารางที ่  5   จำนวนสถานศกึษา ในพืน้ที่จงัหวดัตรงั ปกีารศกึษา 2562 จำแนกตามอำเภอ 

 

จากตารางที่   5 จำนวนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามอำเภอ พบว่า     

จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวน 578  แห่ง สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองตรังมากที่สุด 

จำนวน 159 แห่ง  รองลงมาเป็นอำเภอปะเหลียน จำนวน 73 แห่ง และในพื้นที่อำเภอหาดสำราญ

สถานศึกษาตั้งอยู่น้อยที่สุด จำนวน 17 แห่ง 

  

สช . สช . โรงเ รียน ศูนย์ พัฒนา

ในระบบ นอกระบบ เทศบาล เด็กเ ล็ก

อ าเภอเมือง 159 42 17 58 6 2 4 9 19 1 1

อ าเภอกันตงั 65 36 5 1 1 2 19 1

อ าเภอปะเหลียน 73 40 7 1 1 22 2

อ าเภอย่านตาขาว 57 37 5 1 1 11 2

อ าเภอสิเกา 46 25 1 1 1 1 17

อ าเภอห้วยยอด 72 46 2 2 1 1 1 19

อ าเภอวังวิเศษ 31 21 1 9

อ าเภอนาโยง 27 19 1 7

อ าเภอรัษฎา 31 19 1 1 1 9

อ าเภอหาดส าราญ 17 11 1 5

รวม 578 296 38 61 9 11 5 14 137 2 2 2 1

สังกัด
อ า เภอ รวม

สพฐ . อว . กศน. สกอ . สป .สธ สพล . ตชด. พศ .
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ตารางที ่ 6 จำนวนสถานศกึษา ในพืน้ทีจ่งัหวดัตรงั ปกีารศกึษา 2562 จำแนกตามระดบัที่เปดิสอน 

 

จากตารางที่  6  จำนวนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับการศึกษา       

ที่ เปิดสอน  พบว่าสถานศึกษาเปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีมากที่สุด จำนวน 244 แห่ง 

รองลงมาเป็นสถานศึกษาเปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล จำนวน 139 แห่ง  และเป็นสถานศึกษาเปิดสอน

นอกระบบ, ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย, 

ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย,  ระดับปวช.- ปวส., ปริญญ าตรี,ระดับเตรียมอนุบาล -

ประถมศึกษา, ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น ตามลำดับ และสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับละ  

1 แห่ง  ได้แก่ ระดับเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น, เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย,  

อนุบาล, ปวช.-ปริญญาตรี, ปวส.-ปริญญาตรี และการศึกษาพิเศษ 

  

สพฐ . สช . อปท . ตชด. พศ . สอศ . กก. อว . สธ . กศน.

ร้อยละ 57.4 6.78 29.5 0.39 0.19 1.74 0.39 0.97 0.39 2.13

รวม 296 99 151 2 1 9 2 5 2 11 578

เตรียมอนบุาล-อนบุาล 2 137 139 27.04

เตรียมอนบุาล-ประถม 4 4 0.78

เตรียมอนบุาล-มัธยมตน้ 1 1 0.19

เตรียมอนบุาล-มัธยมปลาย 1 1 0.19

อนบุาล 1 1 0.19

อนบุาล-ประถม 220 13 9 2 244 47.47

อนบุาล-มัธยมตน้ 46 6 3 55 10.70

อนบุาล-มัธยมปลาย 7 2 9 1.75

ประถม-มัธยมตน้ 1 1 2 0.39

มัธยมตน้-มัธยมปลาย 28 2 1 1 32 6.23

ปวช.-ปวส. 8 8 1.56

ปวช. -ปริญญาตรี 1 1 0.19

ปวส. -ปริญญาตรี 1 1 0.19

ปริญญาตรี 1 3 1 5 0.97

ปริญญาตรี-ปริญญาโท 2 2 0.39

นอกระบบ 61 11 72 14.01

การศึกษาพิเศษ 1 1 0.19

สังกัด
ระดับกา รศึกษา ท่ีเปิดสอน

รวม ร้อยละ
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ตารางที่  7 จำนวนสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับที่เปิดสอน      

และอำเภอ 

 

จากตารางที่  7  จำนวนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับที่เปิดสอน 

และอำเภอ พบว่ามีสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองตรังมากที่สุด จำนวน 160 แห่ง ซึ่งเปิดสอน 

ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่เตรียมอนุบาล ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา นอกระบบ การศึกษาพิเศษ  

รองลงมาเป็นอำเภอปะเหลียน จำนวน 73 แห่ง และมีสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดสำราญ   

น้อยที่สุด จำนวน 17 แห่ง 

  

เ มืองตรัง กันตัง ปะเหลียน ย่ านตาขาว สิ เกา ห้วยยอด วังวิ เศษ นา โย ง รัษฎา หาดส าราญ

รวม 160 64 73 57 46 72 31 27 31 17 578

เตรียมอนบุาล-อนบุาล 20 19 22 12 17 19 9 7 9 5 139

เตรียมอนบุาล-ประถม 2 2 4

เตรียมอนบุาล-มัธยมตน้ 1 1

เตรียมอนบุาล-มัธยมปลาย 1 1

อนบุาล 1 1

อนบุาล-ประถม 38 29 38 33 22 31 16 13 15 9 244

อนบุาล-มัธยมตน้ 9 10 7 4 4 10 2 4 4 1 55

อนบุาล-มัธยมปลาย 7 1 1 9

ประถม-มัธยมตน้ 1 1 2

มัธยมตน้-มัธยมปลาย 9 2 3 5 1 6 2 2 1 1 32

ปวช.-ปวส. 5 1 1 1 8

ปวช. -ปริญญาตรี 1 1

ปวส. -ปริญญาตรี 1 1

ปริญญาตรี 3 1 1 5

ปริญญาตรี-ปริญญาโท 2 2

นอกระบบ 60 1 1 1 1 3 1 1 2 1 72

การศึกษาพิเศษ 1 1

ระดับการศึกษา ท่ีจัดสอน รวม
อ า เภอ
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ตารางที ่ 8  จำนวนนกัเรยีน/นกัศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัตรงั ปกีารศกึษา 2562 จำแนกตามสงักดั 

 

สพฐ . สช . อปท . ตชด. พศ . กก. สอศ . สธ . อว . กศน.
รวมท้ังสิ้น 68,880 37,020 16,040 212 119 898 6,406 1,143 9,324 7,400 147,442 

เตรียมอนุบ าล 103      8,409  8,512     
อ.1 1,172        1,996       707 9 3,884    
อ.2 4,220        2,272      712 22 7,226     
อ.3 4,523       2,446      717        28     7 ,714     
รวมก่อนประถม 9,915    6,714   2,136  59   -  -   -     -     -      -     18,824   
ป.1 5,463       2,795      769 30 9,057     
ป.2 5,187       2,760      710 25 8,682    
ป.3 5,142        2,575      656 23 8,396     
ป.4 5,307        2,634      574 30 8,545     
ป.5 5,383       2,656      496 24 8,559     
ป.6 5,373       2,695      544        21      8,633     

รวมประถม 31,855  16,115  3,749 153 -  -   -     -     -      -     51,872   
ม.1 5,843       2033 464 39 54 8,433     
ม.2 5,465       1906 466 30 68 7,935     
ม.3 4,966       1680 487 18 71 7,222     
รวมมัธยมต้น 16,274  5,619   1,417  -  87  193  -     -     -      -     23,590   

ม.4 3,735       925 138 16     62 4,876    
ม.5 3,549       818 100 7       54 4,528     
ม.6 3,279       838         91           9       49       4,266     
รวมมัธยมปลาย 10,563  2,581   329     -  32  165  -     -     -      -     13,670    
ปวช.1 1,606     1,606      
ปวช.2 1,340     1,340      
ปวช.3 1,247    1,247     

รวม ปวช . -        -       -      -  -  -   4,193 -     -      -     4,193     
ปวส.1 1,035     72 1,107      
ปวส.2 1,086     45         1,131      

รวม ปวส . -        -       -      -  -  -   2,121  117    -      -     2,238     
อนปุริญญา 92         8           100         
ปริญญาตรี 540     1,018     9,153     10,711     
ปริญญาโท 171         171         
นอกระบบ 5,888     7,400    13,288   
การศึกษาพิเศษ 273          273        

นักเ รียน /  นักศึกษา จังหวัดตรัง ปีกา รศึกษา  2562
รวมระดับการศึกษา



 

24 
 

จากตารางที่   8  จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด        

เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           

ขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษาพิเศษ 

มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 68,880 คน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และนอกระบบ มีนักเรียน

ทั้งหมด จำนวน 37,020 คน สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการศึกษาตั้งแต่     

ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนทั้ งหมด จำนวน 16,040 คน 

สถานศึกษา   ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) จัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 212 คน สถานศึกษาในสังกัด        

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนพระปริยัติธรรม) จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 119 คน สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬาจัดการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตินปลาย และปริญญาตรี          

มีนักเรียน/นักศึกษา ทั้ งหมด จำนวน 898 คน  สถานศึกษาในสังกัดสำนั กงานคณ ะกรรมการ               

การอาชีวศึกษา จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง          

และปริญญาตรี มีนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหมด จำนวน 6,406 คน สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี มีนักเรียน/นักศึกษา 

ทั้งหมด จำนวน 1,143 คน สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญาญาโท มีนักศึกษาทั้งหมด 9,324 คนสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดการศึกษานอกระบบ มีนักเรียน

ทั้งหมด 7,400 คน 
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จำนวนนกัเรยีน/นกัศกึษา ปกีารศกึษา 2562 จำแนกตามอำเภอ 

 

ตารางที ่ 9 จำนวนนกัเรียน/นกัศกึษา ในพื้นทีจ่งัหวดัตรงั ปกีารศกึษา 2562 จำแนกตามอำเภอ และสงักดั 

 ** หมายเหตู สังกัด สช. ไม่รวมข้อมูลของสถานศึกษานอกระบบ 

จากตารางที่  9  แสดงจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามอำเภอ 
และสังกัด พบว่า อำเภอที่มีจำนวนนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด คือ อำเภอเมืองตรัง จำนวน 52,953 คน
รองลงมา คือ อำเภอห้อยยอด จำนวน 17,605 คน และอำเภอที่มีจำนวนนักเรียนน้อยที่สุด คือ     
อำเภอหาดสำราญ จำนวน 2,396 คน 
 

เ มืองตรัง กันตัง ย่ านตาขาว ปะเหลียน สิ เกา ห้วยยอด วังวิ เศษ นา โย ง รัษฎา หาดส าราญ

สพฐ. 16,150 6,506 6,992 6,038 4,909 11,436 6,474 4,236 4,226 1,913

สช. 16,804 6,571 1,856 2,361 22 2,964 - - 554 -

อปท. 5,356 566 423 - 398 888 - - - -

ตชด. - - - 212 - - - - - -

พศ. 119 - - - - - - - - -

สพล. - - 898 - - - - - - -

สป.สธ. 706 437 - - - - - - - -

สอศ . 4,792 308 - 254 - 1,052 - - - -

อว. 7,789 - - - 1,364 - - - - -

กศน. 1,237 1,280 885 741 336 1,265 426 400 347 483

รวม 52,953 15,668 11,054 9,606 7,029 17,605 6,900 4,636 5,127 2,396

สังกัด
อ า เภอ
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ตารางที่   10  จำนวนนักเรียนสายอาชีพในพื้นที่ จังหวัดตรั ง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับ                   
และประเภทวิชา 
 

 

จากตารางที่  10  แสดงจำนวนนักเรียนสายอาชีพในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับ

แลประเภทวิชา พบว่า ระดับ ปวช. มีนักเรียนเรียนสาขาวิชาอุตสหกรรมมากที่สุด จำนวน 2,174 คน 

รองลงมาเป็นสาขาวิชาพานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  จำนวน 1,107 คน ระดับ ปวส. มีนักเรียนเรียน

สาขาวิชาอุตสหกรรมมากที่สุด จำนวน 873 คน รองลงมาเป็นสาขาวิชาพานิชยกรรม/บริ หารธุรกิจ 

จำนวน 759 คน และระดับ ทล.บ. มีนักเรียนเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมมากที่สุด จำนวน 71 คน 

รองลงมาเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จำนวน 21 คน 

  

ระดับ

พาณิชย

กรรม/

บ ริหาร

ธุ รกิจ

อุ ตสา หกรรม คหกรรม

เทค โนโลยี

สา รสนเทศ

และกา ร

สื่อสา ร

อุ ตสา หกรรม

ท่อ งเ ท่ีย ว
เกษตรกรรม ประมง

ปวช.1 400 894 107 34 145 26 0

ปวช.2 376 646 116 50 120 32 0

ปวช.3 331 634 84 31 132 35 0

รวม ปวช . 1107 2174 307 115 397 93 0

ปวส.1 362 416 62 39 120 30 6

ปวส.2 397 457 52 46 96 28 10

รวม ปวส . 759 873 114 85 216 58 16

ทล.บ .1 0 24 0 13 0 0 0

ทล.บ .2 0 47 0 8 0 0 0

รวม ทล .บ . 0 71 0 21 0 0 0

ท้ังหมด 1866 3118 421 221 613 151 16
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ตารางที ่ 11  จำนวนนกัเรยีนพกิารในพืน้ทีจ่งัหวดัตรงั ปีการศกึษา 2562 จำแนกตามประเภทความพกิาร 
และการรบับรกิาร 

 

ที่มาข้อมูล : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 

จากตารางที่  11  แสดงจำนวนนักเรียนพิการในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามประเภท
ความพิการ และการรับบริการ พบว่า นักเรียนพิการในพื้นที่จังหวัดตรังมีความพิการซ้อนมากที่สุด 
จำนวน 94 คน เม่ือจำแนกตามการรับบริการ พบว่า รับบริการนอกศูนย์ฯ แบบโครงการเปลี่ยนบ้านมาก
ที่สุด จำนวน 150 คน รองลงมา คือ เข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำอำเภอ จำนวน 66 คน และน้อย
ที่สุด คือเข้ารับบริการในศูนย์ จำนวน 57 คน  

หน่วยบ ริการ โครงการเปล่ียนบ้ าน

บกพร่องทางการมองเห็น - 1 1 2

บกพร่องทางการได้ยิน - 2 1 3

บกพร่องทางสตปิัญญา 7 20 28 55
บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 18 15 48 81

บกพร่องทางการเรียนรู้ - - - 0
บกพร่องทางการพูดหรือภาษา 1 1 1 3

บกพร่องทางพฤตกิรรมหรือ

อารมณ์หรืออารมณ์
- - - 0

ออทิสตกิ 14 11 10 35

ความพิการซ้อน 17 16 61 94

รวม 57 66 150 273

ประเภทความพิการ

การรับบ ริการ

บ ริการนอกศูนย์ ฯ
บ ริการในศูนย์ ฯ

รวม
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ตารางที่  12  จำนวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด 

 

 

สพฐ. สช. อปท. ตชด. พศ . กก . สอศ . สธ . อว . กศน.

รวมท้ังสิ้น 3,440 728 257 18 6 31 194 20 154 141 4,989

เตรียมอนุบาล 9 9

อ.1 102 84 24 2 212

อ.2 288 84 25 2 399

อ.3 299 86 24 2 411

รวมก่อนประถม 689 254 73 6 0 0 0 0 0 0 1,022

ป.1 308 57 26 2 393

ป.2 308 55 25 2 390

ป.3 305 53 24 2 384

ป.4 301 52 20 2 375

ป.5 302 48 18 2 370

ป.6 304 48 19 2 373

รวมประถม 1,828 313 132 12 0 0 0 0 0 0 2,285

ม.1 190 36 14 1 2 243

ม.2 186 34 14 1 2 237

ม.3 180 31 14 1 2 228

รวมมัธยมต้น 556 101 42 0 3 6 0 0 0 0 708

ม.4 122 18 4 1 2 147

ม.5 125 16 3 1 2 147

ม.6 120 17 3 1 2 143

รวมมัธยมปลาย 367 51 10 0 3 6 0 0 0 0 437

ปวช.1 45 45

ปวช.2 41 41

ปวช.3 38 38

รวม ปวช. 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 124

ปวส.1 33 2 35

ปวส.2 33 2 35

รวม ปวส. 0 0 0 0 0 0 66 4 0 0 70

อนุปริญญา 4 1 5

ปริญญาตรี 19 15 148 182

ปริญญาโท 6 6

นอกระบบ 141 141

ระดับการศึกษา
จ านวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2562

รวม
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จากตารางที่  12  แสดงจำนวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด พบว่า สังกัดที่มีจำนวน
ห้องเรียนมากที่สุด คือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3,440 ห้อง 
รองลงมา คือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 728 ห้อง สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 257 ห้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 194 ห้อง 
สังกัดกระท รวงอุ ดมศึกษา วิท ยาศาสต ร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดการศึกษ า จำน วน 154 ห้ อ ง               
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 141 ห้อง สังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20 ห้อง สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) 
จำนวน 18 ห้อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 31 ห้อง และน้อยที่สุด คือ สังกัดสำนัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ(โรงเรียนพระปริยัติธรรม) จำนวน 6 ห้อง 
 
ตารางที ่ 13 ขอ้มลูนกัเรยีนพกิาร ประจำปกีารศกึษา 2562 จำแนกตามประภทความพกิาร และระดบั
การศกึษา 
 

 

ที่มาข้อมูล : DMC ปีการศึกษา 2562 เทอม 2 สพป.ตรัง เขต 1 ,2 และ สพม. 13 (ตรัง) 

จากตารางที่  แสดงข้อมูลนักเรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2562 จำแนกตามประภทความพิการ และ
ระดับการศึกษา พบว่า นักเรียนที่มีความพิการทางการเรียนรู้มากที่สุด จำนวน 1075 คน รองลงมา คือ 
นักเรียนที่มีความพิการทางสติปัญญา จำนวน 78 คน และน้อยที่สุด คือ นักเรียนที่มีความพิการ
ทางการได้ยิน จำนวน 6 คน 

อนุบ าล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย

นักเ รียนพิการท้ังหมด 7 896 355 32 1290

ความพิการทางการมองเห็น 1 2 3 1 7

ความพิการทางการได้ยิน 1 4 1 0 6

ความพิการทางสตปิัญญา 0 67 11 0 78

ความพิการร่างกายและสุขภาพ 2 32 7 6 47

ความพิการทางการเรียนรู้ 0 727 328 20 1075

ความพิการทางการพูดและภาษา 0 7 1 2 10

ความพิการทางการพฤตกิรรมและอารมณ์ 0 23 0 0 23

ความพิการทางการออทิสตกิ 2 21 1 2 26

ความพิการทางการซ้ าซ้อน 1 13 3 1 18

ประเภท
ระดับการศึกษา

รวมท้ังหมด
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• จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ชาย หญิง จำแนกตามกลุ่มอายุ ระดับภูมิภาค และ

ระดับจังหวัด ปี 2560-2561 (หน้า 31) 

• เปรียบเทียบร้อยละการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561 – 2562 (หน้า 32) 

• จำนวนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 ช่วงอายุ 3-5 ปี จำแนกตามอายุ และสังกัด 

(หน้า 33) 

• จำนวนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 ช่วงอายุ 6-11 ปี จำแนกตามอายุ และสังกัด 

(หน้า 34) 

• จำนวนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 ช่วงอายุ 12-14 ปี จำแนกตามอายุ และสังกัด

(หน้า 35)  

• จำนวนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 ช่วงอายุ 15-17 ปี จำแนกตามอายุ และสังกัด 

(หน้า 36) 

• ข้อมูลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ประสงค์เข้าเรียนต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563 

(หน้า 37) 

• ข้อมูลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสงค์เข้าเรียนต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563 

(หน้า 38) 

• ข้อมูลการติดตามเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น แยกอำเภอ (หน้า 39) 

• ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2562  จำแนกตามประเภท ระดับชั้น (หน้า 39) 

• ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 (หน้า 40) 

• จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ออกกลางคันสายอชีพในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 (หน้า 41)  
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ตารางที ่ 14  จำนวนปกีารศกึษาเฉลีย่ของประชากรไทย ชาย หญงิ จำแนกตามกลุม่อาย ุระดบั
ภูมภิาค และระดบัจงัหวดั ป ี2560-2561  

กลุ่มอายุ 15 - 39 ปี 40 - 59 ปี 15 - 59 ปี 15 ปีขึ้นไป อายุ 60 ปีขึ้นไป 

ปี  60 61 60 61 60 61 60 61 60 61 

ภาคใต้ 10.31 10.21 8.21 8.22 9.41 9.35 8.59 8.51 4.91 4.89 

จังหวัดตรัง 10.77 10.54 8.08 8.26 9.53 9.48 8.58 8.53 4.45 4.58 

 +/-   -0.23   0.18   -0.05   -0.05   0.13 
ที่มาข้อมูล : รายงานปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

จากตารางที่  14 แสดงจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ชาย หญิง จำแนกตามกลุ่มอายุ      
ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ปี 2560-2561 เมื่อเปรียบจำแนกตามกลุ่มอายุ เทียบปี 2560-2561 พบว่า 
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรจังหวัดตรัง 
- กลุ่มอายุ 15-39 ปี ในปี 2561 เท่ากับ 10.54 ลดลง 0.23 ประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้อง
พัฒนาให้มีความรู้ที่สามารถต่อยอดวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น ในภาพรวมประชากรกลุ่มนี้ มีการศึกษา      
อยูใ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือการศึกษาภาคบังคับ 
- กลุ่มอายุ 40-59 ปี ในปี 2561 เท่าปับ 8.26 เพิ่มขึ้น 0.18 ประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายพัฒนา         
ให้ความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษา แต่เป็นการให้ความรู้ด้านอื่น เช่น ให้ความรู้ในการอบรมทักษะอาชีพ           
ในภาพรวมประชากรกลุ่มนี้มีการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าระดับประถมศึกษาเล็กน้อย 
- กลุ่มอายุ 15-59 ปี ในปี 2561 เท่ากับ 9.48 ลดลง 0.05 ประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่ในกำลัง
แรงงานปัจจุบันหรือเป็นผู้ถูกจัดจำแนกอยู่ในประเภทกำลังแรงงาน ในภาพรวมประชากรกลุ่มนี้              
มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2561 เท่ากับ 8.53 ลดลง 0.05 ประชากรกลุ่มนี้จะต้องได้รับการพัฒนา           
ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการด ำเนินชีวิต  
ในภาพรวมประชากรกลุ่มนี้มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา แต่ยังไม่ถึงระดับการศึกษาภาพบังคับ 
- กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป ในปี 2561 เท่ากับ 4.58 เพิ่มขึ้น 0.13 ประชากรกลุ่มนี้ถือว่าเป็นประชากรพ้น         
วัยแรงงาน แต่เป็นกลุ่มวัยที่มีทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพ ในภาพรวมประชากรกลุ่มนี้มีการศึกษา
อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แต่ไม่ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
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เปรียบเทียบร้อยละการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพ  เมื่อเปรียบเทียบร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาในปีการศึกษา 
2561 - 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพ  เม่ือเปรียบเทียบร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในปีการศึกษา       
2561 - 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 
 

 

 

 

 
จากภาพ  เม่ือเปรียบเทียบร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 

2561 - 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลดลง 

 

  

ประถมศกึษา 6-11 ป ี
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จากภาพ  เม่ือเปรียบเทียบร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี

การศึกษา 2561 - 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายลดลง 

ตารางที่  15  จำนวนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 ช่วงอายุ 3-5 ปี จำแนกตามอายุ          
และสังกัด 

 
 

จากตารางที่   15  แสดงร้อยละการเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาของประชากรช่วงอายุ 3-5 ปี ในพื้นที่
จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 81.35 เม่ือพิจารณากลุ่มอายุ 3 ปี พบว่า มีประชากรจำนวน 6,948 
คน เข้าเรียน จำนวน 4,956 คน คิดเป็นร้อยละ 71.33 กลุ่มอายุ 4 ปี มีประชากรจำนวน 7,438 คน เข้าเรียน 
จำนวน 5,674 คน คิดเป็นร้อยละ 76.28 กลุ่มอายุ 5 ปี  มีประชากรจำนวน 7,989 คน เข้าเรียน         
จำนวน 7,571 คน คิดเป็นร้อยละ 94.77 

3 ปี 4 ปี 5 ปี

สพป.ตรัง เขต 1 23 657 1,986 2,666

สพป.ตรัง เขต 2 303 1,354 2,060 3,717

สช. 1,996 2,272 2,446 6,714

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,895 619 305 2,819

อปท. 704 720 723 2,147

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 4 จังหวัดตรัง 10 19 21 50

ตชด.สันตริาษฎร์ประชาบ ารุง 18 17 14 49

ตชด.บ้านหินจอก 7 15 16 38

home school 0 1 0 1

จ านวนนักเรียน 4,956 5,674 7,571 18,201

ประชากรวัยเรียน 6,948 7,438 7,989 22,375

ร้อยละ 71.33 76.28 94.77 81.35

สังกัด
อา ยุ

รวม
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ตารางที่  16  จำนวนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 ช่วงอายุ 6-11 ปี จำแนกตามอายุ         
และสังกัด 

 
 

จากตารางที่  16  แสดงร้อยละการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาของประชากรช่วงอายุ 6-11 ปี ในพื้นที่
จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 98.44 เมื่อพิจารณากลุ่มอายุ 6 ปี พบว่า มีประชากรจำนวน 8,152 
คน เข้าเรียน จำนวน 8,055 คน คิดเป็นร้อยละ 98.81 กลุ่มอายุ 7 ปี มีประชากรจำนวน 8,719 คน เข้าเรียน 
จำนวน 8,573 คน คิดเป็นร้อยละ 98.33 กลุ่มอายุ  8 ปี  มีประชากรจำนวน 8,609 คน เข้าเรียน         
จำนวน 8,354 คน คิดเป็นร้อยละ 97.04 กลุ่มอายุ  9 ปี  มีประชากรจำนวน 8,271  คน เข้าเรียน         
จำนวน 8,218 คน คิดเป็นร้อยละ 99.36 กลุ่มอายุ 10 ปี  มีประชากรจำนวน 8,5219 คน เข้าเรียน         
จำนวน 8,403 คน คิดเป็นร้อยละ 98.62 กลุ่มอายุ 11 ปี  มีประชากรจำนวน 8,689 คน เข้าเรียน         
จำนวน 8,563 คน คิดเป็นร้อยละ 98.55 
  

6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี รวม

สพป.ตรัง เขต 1 2,162 2,513 2,534 2,509 2,593 2,536 14,847

สพป.ตรัง เขต 2 2,262 2,541 2,530 2,466 2,618 2,753 15,170

สช. 2,795 2,760 2,575 2,634 2,656 2,695 16,115

อปท. 778 713 661 565 501 538 3,756

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 4 จังหวัดตรัง 30 25 20 18 15 20 128

ตชด.สันตริาษฎร์ประชาบ ารุง 16 13 28 14 8 14 93

ตชด.บ้านหินจอก 12 8 5 9 11 6 51

home school 0 0 1 3 1 1 6

จ านวนนักเ รียน 8,055 8,573 8,354 8,218 8,403 8,563 50,166

ประชากรวัย เ รียน 8,152 8,719 8,609 8,271 8,521 8,689 50,961

ร้อยละ 98.81 98.33 97.04 99.36 98.62 98.55 98.44

อา ยุ
สังกัด
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ตารางที่  17  จำนวนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 ช่วงอายุ 12-14 ปี จำแนกตามอายุ  
และสังกัด 

 
 

จากตารางที่  17    แสดงร้อยละการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประชากรช่วงอายุ 12-14 ปี         

ในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 81.35 เมื่อพิจารณากลุ่มอายุ 12 ปี พบว่า มีประชากร

จำนวน 8,737 คน เข้าเรียน จำนวน 8,117 คน คิดเป็นร้อยละ 92.90 กลุ่มอายุ 13 ปี มีประชากรจำนวน 

8,839 คน เข้าเรียน จำนวน 8,355 คน คิดเป็นร้อยละ 94.52 กลุ่มอายุ 14 ปี มีประชากรจำนวน 8,692 คน 

เข้าเรียน จำนวน 7,839 คน คิดเป็นร้อยละ 92.55  

12 ปี 13 ปี 14 ปี

สพป.ตรัง เขต 1 2,350 514 394 3,258

สพป.ตรัง เขต 2 2,448 986 751 4,185

สพม.13 692 4,352 4,418 9,462

สช. 2,033 1,906 1,680 5,619

อปท. 475 477 497 1,449

รร.กีฬาจังหวัดตรัง 67 69 73 209

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 4 จังหวัดตรัง 13 20 8 41

โรงเรียนสิทธิธรรม 39 30 18 87

home school 0 1 0 1

จ านวนนักเ รียน 8,117 8,355 7,839 24,311

ประชากรวัย เ รียน 8,737 8,839 8,692 26,268

ร้อยละ 92.90 94.52 90.19 92.55

อา ยุ
สังกัด

รวม
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ตารางที่  18  จำนวนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 ช่วงอายุ 15-17 ปี จำแนกตามอายุ  
และสังกัด 

 
 

จากตารางที่  18  แสดงร้อยละการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประชากรช่วงอายุ 15-17 ปี     

ในพื้นที่จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 61.97 เมื่อพิจารณากลุ่มอายุ 15 ปี พบว่า มีประชากร

จำนวน 8,404 คน เข้าเรียน จำนวน 6,204 คน คิดเป็นร้อยละ 73.82 กลุ่มอายุ 16 ปี มีประชากรจำนวน 

8,206 คน เข้าเรียน จำนวน 4,767 คน คิดเป็นร้อยละ 58.09 กลุ่มอายุ 17 ปี มีประชากรจำนวน 8,475 คน 

เข้าเรียน จำนวน 4,574 คน คิดเป็นร้อยละ 53.97                                                                                                        

  

15 ปี 16 ปี 17 ปี

สพป.ตรัง เขต 1 281 45 8 334

สพป.ตรัง เขต 2 562 98 28 688

สพม.13 4,195 3,632 3,535 11,362

สช. 925 818 838 2,581

อปท. 142 100 91 333

รร.กีฬาจังหวัดตรัง 64 57 49 170

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 4 จังหวัดตรัง 19 10 16 45

โรงเรียนสิทธิธรรม 16 7 9 32

จ านวนนักเ รียน 6,204 4,767 4,574 15,545

ประชากรวัย เ รียน 8,404 8,206 8,475 25,085

ร้อยละ 73.82 58.09 53.97 61.97

อา ยุ
สังกัด รวม
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ต ารางที่   19  ข้อ มูลนั ก เรียน ระดับ ชั้น มัธยม ศึกษ าปีที่  3  ที่ ป ระสงค์ เข้า เรียน ต่อ สายอ าชีพ                        

ปีการศึกษา 2563 

 
 

จากตารางที่  19  แสดงข้อมูลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2562         
และเรียนต่อสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตรัง พบว่า ในภาพรวม           
คิดเป็นร้อยละ 22.19 เม่ือจำแนกตามสังกัด นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 ที่คาดว่าจะเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่  3 และสนใจเรียนสายอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 59.48 
รอ งลงมาเป็ น  ส ำนั กงาน เขต พื้ น ที่ การศึกษ าป ระถ มศึก ษ าต รัง เขต  2 ร้อ ยล ะ 57 .81 สั งกั ด                  
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร้อยละ 36.36 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 36.21      
สั งกั ด ส ำนั ก งาน เข ต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ ามั ธ ย ม ศึ ก ษ า เขต  13  ร้อ ย ล ะ 18 .3 3  สั งกั ด ส ำนั ก งาน          
คณ ะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร้อยละ 12.92 และสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษา            
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร้อยละ 6.58 
  

จ านวนโรงเ รียน นร.ท้ังหมด นร.คาดว่าจะจบ นร .สนใจเรียนสา ยอา ชีพ

สพป.ตรัง เขต 1 19 288 269 160 59.48

สพป.ตรัง เขต 2 28 538 538 311 57.81

สพม.13 28 3,910 3,819 700 18.33

สช. 18 1,494 1,494 193 12.92

อปท. 5 475 475 172 36.21

พศ. 1 22 22 8 36.36

กศน. 10 2,512 486 32 6.58

รวม 109 9,239 7,103 1,576 22.19

สังกัด
ระดับช้ัน ม .3

ร้อยละ
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ต ารางที่   20  ข้อ มูลนัก เรียน ระดับ ชั้น มัธยมศึกษ าปีที่  6  ที่ป ระส งค์ เข้าเรียน ต่อ สายอ าชีพ                        
ปีการศึกษา 2563 

 
 
จากตารางที่  20   แสดงข้อมูลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2562            

และเรียนต่อสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตรัง พบว่า ในภาพรวม           

คิดเป็นร้อยละ 5.11 เมื่อจำแนกตามสังกัด นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คาดว่าจะ

เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่  3 และสนใจเรียนสายอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 16.48 รองลงมาเป็น สำนัก

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร้อยละ 15.38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ร้อยละ 

12.50 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร้อยละ 7.62 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร้อยละ 4.88 และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา            

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร้อยละ 2.06  

จ านวนโรงเ รียน นร.ท้ังหมด นร.คาดว่าจะจบ นร .สนใจเรียนสา ยอา ชีพ

สพป.ตรัง เขต 1 - - - - -

สพป.ตรัง เขต 2 1 16 16 2 12.50

สพม.13 28 3,221 3,177 155 4.88

สช. 10 824 824 17 2.06

อปท. 2 91 91 15 16.48

พศ. 1 13 13 2 15.38

กศน. 10 3,357 774 59 7.62

รวม 52 7,522 4,895 250 5.11

สังกัด ระดับช้ัน ม .6 ร้อยละ
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ข้อมูลการติดตามเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น แยกอำเภอ  
 

 
 

ตารางที ่  21  ขอ้มลูนกัเรยีนดอ้ยโอกาส ประจำปกีารศกึษา 2562  จำแนกตามประเภท ระดบัชัน้ 

 ที่มาข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2562 เทอม 2 สพป.ตรัง เขต 1, 2 สพม.13 (ตรัง) 
 

จากตารางที่  21  แสดงข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2562  จำแนกตามประเภท ระดับชั้น 
พบว่า มีนักเรียนด้อยโอกาสที่เป็นเด็กยากจนมากที่สุด จำนวน 30,509 คน รองลงมา คือ เด็กกำพร้า 
จำนวน 227 คน 

อนุบ าล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย

นักเ รียนด้อย โอกาสท้ังหมด 3,514 17,817 7,217 2,243 30,791

เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 0 0 0

เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 0

เด็กถูกทอดท้ิง 0 7 5 3 15

เด็กในสถานพินจิและคุ้มครองเยาวชน 0 0 0 1 1

เด็กเร่ร่อน 2 0 0 0 2

ผลกระทบจากเอดส์ 0 0 0 2 2

ชนกลุ่มนอ้ย 0 0 0 0 0

เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ 0 1 0 1 2

เด็กยากจน 3,486 17,688 7,127 2,208 30,509

เด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกับยาเสพตดิ 0 1 0 0 1

ก าพร้า 26 120 62 19 227

ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 0 0 23 9 32

ระดับการศึกษา
รวมประเภท
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ตารางที่  22 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 

 
ที่มาข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2562 เทอม 2 สพป.ตรัง เขต 1, 2 สพม.13 (ตรัง) 
 

จากตารางที่   22  แสดงข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 พบว่า ประเภทของนักเรียน           
ที่ออกกลางคันมากที่สุด คือ นกเรียนที่มีปัญหาในการปรับตัว จำนวน 176 คน รองลงมา คือ นักเรียน 
ที่สมรส จำนวน 53 คน โดยนักเรียนที่ออกกลางคันที่ออกมากที่สุดคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จำนวน 192 คน รองลงมา คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 116 คน            
และน้อยที่สุด คือระดับประถมศึกษา จำนวน 44 คน 
 
  

อนุบ าล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย

นักเ รียนออกกลางคันท้ังหมด 0 44 192 116 352

มีปัญหาในการปรับตวั 0 22 96 58 176

สมรส 0 2 22 29 53

ตอ้งคดี/ถูกจับ 0 0 6 7 13

เจ็บป่วย /อุบัตเิหตุ 0 0 0 0 0

หาเล้ียงครอบครัว 0 0 4 0 4

อพยพตามผู้ปกครอง 0 1 13 1 15

ฐานะยากจน 0 12 23 4 39

มีปัญหาครอบครัว 0 1 8 3 12

กรณีอ่ืนๆ 0 6 20 14 40

อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0

ประเภท
ระดับการศึกษา

รวม
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ตารางที ่ 23  จำนวนนกัเรียน/นกัศกึษา ออกกลางคนัสายอาชพีในพื้นทีจ่งัหวดัตรงั ปกีารศกึษา 2562 

 
  
จากตารางที่  23  แสดงจำนวน นักเรียน/นักศึกษา ออกกลางคันสายอชีพ ในพื้ นที่ จังหวัดตรัง                    
ปีการศึกษา 2562 พบว่า ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาที่มีนักเรียนออกกลางคันมากที่สุด 
คือ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จำนวน 112 คน และน้อยที่สุด คือ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จำนวน      
1 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สถานศึกษาที่มีนักเรียนออกกลางคันมากที่สุด คือ 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง จำนวน 25 คน น้อยที่สุด คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง จำนวน 5 คน ระดับ
ปริญญาตรีมีนักศึกษาออกกลางคัน คือวิทยาลัยเทคนิคตรัง จำนวน 2 คน 

สถานศึกษา ปวช .1 ปวช .2 ปวช .3 รวม ปวช . ปวส .1 ปวส .2 รวม ปวส . รวม ป .ตรี

วิทยาลัยการอาชีพกันตงั 23 36 59 11 11

วิทยาลัยการอาชีพตรัง 54 4 58 0

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 4 6 18 28 10 10

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 79 33 112 1 13 14

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 11 8 19 10 10

วิทยาลัยเทคนคิตรัง 50 50 25 25 2

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 1 1 0

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนคิตรัง 9 2 11 2 6 8

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 7 1 8 1 4 5
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• ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดตรัง                 

ปีการศึกษา 2562 (หน้า 44) 

• ข้อมูลผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6               

ปีการศึกษา 2562จำแนกรายวิชา และสังกัด และเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          

ขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 – 2562  (หน้า 45) 

• ข้อมูลผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3                  

ปีการศึกษา 2562จำแนกรายวิชา และสังกัด และเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ            

ขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ของจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 – 2562  (หน้า 46) 

• ข้อมูลผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6                 

ปีการศึกษา 2562จำแนกรายวิชา และสังกัด และเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ            

ขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ของจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 – 2562  (หน้า 47) 

• ผลการท ด ส อ บ ท างการศึกษ าระดับ ชาติ  V-NET ใน พื้ น ที่ จั งห วัดต รัง   ระดั บ  ป วช. 3          

รายวิชา ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช.  เปรียบเทียบระดับประเทศ ภูมิภาค 

และสถานศึกษาปีการศึกษา 2560 – 2562  (หน้า 48) 

• ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวส. 2 รายวิชา  ความรู้

ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เปรียบเทียบระดับประเทศ ภูมิภาค และสถานศึกษา                 

ปีการศึกษา 2560 – 2562  (หน้า 49) 

• คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน  N-NET      

ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562   เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด      

จำแนกตามวิชา  (หน้า 50) 

• คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน   N-NET       

ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562   เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาค และระดับ

จังหวัด จำแนกตามวิชา  (หน้า 50) 
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• คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET 

ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562   เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาค และระดับ

จังหวัด จำแนกตามวิชา  (หน้า 51) 

• คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET 

ระดับประถมศึกษา จังหวัดตรัง  เปรียบเทียบระดับการศึกษา ปี 2560 -2562  จำแนกตามวิชา (หน้า 51)  

• คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดตรัง  เปรียบเทียบระดับการศึกษา ปี 2560 -2562  จำแนกตามวิชา  

(หน้า 52) 

• คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดตรัง  เปรียบเทียบระดับการศึกษา ปี 2560 -2562  จำแนกตามวิชา  

(หน้า 52)  
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ข้อมูลจำนวนนักเรยีนทีม่คีะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่  6, มัธยมศึกษาปีที่  3 และมัธยมศึกษาปีที่  6 จังหวัดตรัง                 

ปีการศึกษา 2562 
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จากข้อมูลนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 , มัธยมศึกษาปีที่  3 และมัธยมศึกษาปีที่  6 จังหวัดตรัง                 
ปีการศึกษา 2562 จำแนกรายวิชา พบว่า รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน  
ที่มีคะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 71.61  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
ร้อยละ 54.53 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 35.99 วิชา รายวิชาภาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 จำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.00     
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 ร้อยละ 10.59 และมัธยมศึกษาปีที่  6 ร้อยละ 7.17 รายวิชาคณิตศาสตร์   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการท ดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป      
คิดเป็นร้อยละ 19.12 ระดับมะยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 13.09 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 11.39 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.78 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 7.25 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ร้อยละ 4.19 รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.33 

 
ขอ้มลูผลทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชั้นประถมศกึษาปทีี ่6 ปกีารศกึษา 2562

จำแนกรายวชิา และสงักดั และเปรยีบเทียบผลทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)   

ชั้นประถมศกึษาปทีี ่6 ของจงัหวดัตรงั ปกีารศกึษา 2560 - 2562 
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จากข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                

ปีการศึกษา 2562 จำแนกรายวิชา และสังกัด พบว่าสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าสังกัดอื่นๆ ทุกรายวิชา และระดับจังหวัดตรังมีคะแนนเฉลี่ย      

สูงกว่าระดับประเทศ 3 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และระดับจังหวัดตรัง                 

ที่มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดตรังปีการศึกษา 2560 – 2562 พบว่า   

ปีการศึกษา 2561 มีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชา และปีการศึกษา 2562          

มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชา 

 

ขอ้มลูผลทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่3 ปกีารศกึษา 2562
จำแนกรายวชิา และสงักดั และเปรยีบเทียบผลทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)   
ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่3 ของจงัหวดัตรงั ปกีารศกึษา 2560 – 2562 

 
จากข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                  

ปีการศึกษา 2562 จำแนกรายวิชา และสังกัด พบว่าสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าสังกัดอื่นๆ ทุกรายวิชา และระดับจังหวัดตรัง มีคะแนนเฉลี่ย      

สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบท างการศึกษาระดับชาติ                                                                   

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดตรังปีการศึกษา 2560 – 2562 พบว่า ปีการศึกษา 

2561 มีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์       

และวิทยาศาสตร์ และปีการศึกษา 2562 มีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 รายวิชา 

คือ ภาอังกฤษ  
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ขอ้มลูผลทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่6 ปกีารศกึษา 2562

จำแนกรายวชิา และสงักดั และเปรยีบเทียบผลทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)   

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี่ 6 ของจงัหวดัตรงั ปกีารศกึษา 2560 – 2562 

 

จากข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                  

ปีการศึกษา 2562 จำแนกรายวิชา และสังกัด พบว่า ระดับจังหวัดตรังมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

4 รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และระดับจังหวัดตรังที่มีคะแนน         

ต่ำกว่าระดับประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                                                                  

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดตรังปีการศึกษา 2560 – 2562 พบว่า ปีการศึกษา 

2561 มี ผ ล ค ะแน น เฉ ลี่ ย เพิ่ ม ขึ้น จาก ปี ก ารศึก ษ า 2560 จำน วน  4  รายวิช า คื อ ภ าษ าอั งก ฤ ษ                   

สั งคม คณิ ต ศาสต ร์ แล ะวิท ยาศาสต ร์ และปีการศึกษ า 2562 มีผลคะแน น เฉ ลี่ย เพิ่ มขึ้น จาก                        

ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 รายวิชา คือ สังคมศึกษา  
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ตารางที ่ 24  ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิV-NET ในพืน้ทีจ่งัหวดัตรงั  ระดบั ปวช. 3  

รายวชิา  ความรูด้า้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทั่วไป ระดบั ปวช.  เปรยีบเทียบระดบัประเทศ 

ภูมภิาค และสถานศกึษาปกีารศกึษา 2560 - 2562 

 
 

จากตารางที่  24 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ในพื้นที่จังหวัดตรัง  ระดับ ปวช. 3  

เปรียบเทียบระดับประเทศ ภูมิภาค และสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2562  เม่ือพิจารณาในปีการศึกษา 

2562 ระดับจังหวัด จะมีค่าคะแนนเฉลี่ย 43.22  ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศและระดับภาค เมื่อพิจารณา     

รายสถานศึกษา พบว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 47.66 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ  

และระดับภาคและเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 - 2562 พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปี 

  

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562

ระดับประเทศ 41.6 41.63 43.63

ระดับภูมิภาค 42.16 42.21 43.93

ระดับ ศธภ.7 42.18 42.78 44.04

ระดับจังหวัด 41.26 41.66 43.22

โปลีเทคนคิตรัง 41.84 41.84 43.03

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 39.99 39.91 41.32

วิทยาลัยการอาชีพตรัง 39.46 40.22 41.26

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 38.48 37.39 40.68

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 40.38 41.77 42.68

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 43.25 39.7 44.79

วิทยาลัยเทคนคิตรัง 42.96 43.57 44.81

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 38.46 35.67 34.92

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 40.58 41.16 47.66

ระดับ
คะแนนเฉล่ีย
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ตารางที่  25  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวส. 2 รายวิชา  

ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เปรียบเทียบระดับประเทศ ภูมิภาค และสถานศึกษา                  

ปีการศึกษา 2560 - 2562 

 

จากตารางที่  25   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ในพื้นที่จังหวัดตรัง  ระดับ ปวส. 

2  รายวิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เปรียบเทียบระดับประเทศ ภูมิภาค                 

และสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2562  เมื่อพิจารณาในปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด จะมีค่าคะแนน

เฉลี่ย 40.89   ซึ่ ง สูงกว่าระดับประเทศและระดับภูมิภาค แต่ต่ ำกว่าระดับ ศธภ.6  เมื่อพิจารณ า              

รายสถานศึกษา พบว่ามีสถานศึกษาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับภาค คือ            

โปลีเทคนิคตรัง เม่ือเปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 - 2562 พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปี 

  

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562

ระดับประเทศ 37.11 40.04 40.75

ระดับภูมิภาค 36.42 39.23 39.85

ระดับ ศธภ.7 37.48 40.41 41.04

ระดับจังหวัด 37.05 40.71 40.89

โปลีเทคนคิตรัง 41.81 44.21 42.95

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 36.96 38.04 39.42

วิทยาลัยการอาชีพตรัง 35.77 38.95 40.86

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 34.77 38.68 38.02

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 35.64 39.14 39.79

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 35.01 40.94 41.58

วิทยาลัยเทคนคิตรัง 37.92 42 41.27

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 28.13 33.66 38.75

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 37.47 43.47 39.52

ระดับ
คะแนนเฉล่ีย
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ตารางที ่ 26  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน  N-NET      
ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562   เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด       
จำแนกตามวิชา  

ระดบั 
วิชา 

ทกัษะการ
เรียน 

ความรู้
พืน้ฐาน 

การประกอบ
อาชพี 

ทกัษะการดำเนิน
ชีวติ 

การพฒันา
สงัคม 

ระดับประเทศ 47.29 41.34 38.36 49.7 46.86 

ระดับภาค 46.16 39.89 36.44 49.95 44.44 

ระดับจังหวัด 34.76 36.49 30.48 44.76 36.67 

จากตารางที่  26  แสดงตารางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน  N-NET ระดับ ป ระถ มศึกษ า ปี การศึกษ า 2562   เมื่ อ เป รียบ เที ยบ ระดับ จังห วัด ต รัง                    
กับระดับประเทศ และระดับภาค พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาต่ำกว่าระดับประเทศและระดับภาค    
 

ตารางที ่ 27  คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตกิารศกึษานอกระบบโรงเรยีน N-NET       

ระดบัมัธยมศกึษาศกึษาตอนต้น ปกีารศกึษา 2562   เปรยีบเทียบระดบัประเทศ ระดบัภาค และระดบั

จงัหวดั จำแนกตามวชิา  

ระดับ 
วิชา 

ทักษะการ
เรียน 

ความรู้
พื้นฐาน 

การประกอบ
อาชีพ 

ทักษะการดำเนิน
ชีวิต 

การพัฒนา
สังคม 

ระดับประเทศ 39.54 33.8 37.83 45.05 32.12 

ระดับภาค 42.25 34.16 39.77 47.64 33.54 

ระดับจังหวัด 40.18 33.47 39.41 47.38 32.78 

จากตารางที่  27   แสดงตารางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562   เมื่อเปรียบเทียบระดับจังหวัดตรัง        
กับระดับประเทศ และระดับภาค พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยในวิชาทักษะการเรียน วิชาการประกอบอาชีพ 
วิชาทักษะการดำเนินชีวิต และวิชาการพัฒนาสังคม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศแต่ต่ำกว่า
ระดับภาค สำหรับวิชาความรู้พื้นฐาน จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศและระดับภาค 
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ตารางที ่ 28  คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน  N-NET  
ระดับมธัยมศึกษาศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562   เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาค และระดับ
จังหวัด จำแนกตามวิชา  

ระดับ 
วิชา 

ทักษะการ
เรียน 

ความรู้
พื้นฐาน 

การประกอบ
อาชีพ 

ทักษะการดำเนิน
ชีวิต 

การพัฒนา
สังคม 

ระดับประเทศ 35.73 28.26 39.07 32.61 32.42 

ระดับภาค 37.2 29.09 42.17 35.31 34.67 

ระดับจังหวัด 36.8 28.94 41.42 35.63 34.05 

จากตารางที่   28  แสดงตารางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562   เมื่อเปรียบเทียบระดับจังหวัดตรัง     
กับระดับประเทศ และระดับภาค พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยในวิชาทักษะการเรียน วิชาความรู้พื้นฐาน  
วิชาการประกอบอาชีพ  และวิชาการพัฒนาสังคม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศแต่ต่ำกว่า
ระดับภาค สำหรับ วิชาทักษะการดำเนินชีวิต จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากว่าระดับประเทศและระดับภาค 
 
ตารางที ่ 29  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตกิารศกึษานอกระบบโรงเรยีน N-NET 
ระดบัประถมศกึษา จังหวดัตรงั  เปรยีบเทยีบระดบัการศกึษา ป ี2560 -2562  จำแนกตามวชิา  

วิชา ปี 2560 ปี 2561  +/- ปี 2562  +/- 
ทักษะการเรียน 44.51 39.29 -5.22 34.76 -4.53 
ความรู้พื้นฐาน 35.49 36.86 1.37 36.49 -0.37 
การประกอบอาชีพ 42.45 45.00 2.55 30.48 -14.52 
ทักษะการดำเนินชีวิต 53.92 46.67 -7.25 44.76 -1.91 
การพัฒนาสังคม 47.84 40.22 -7.62 36.67 -3.55 

ร้อยละ 44.84 41.61 -3.23 36.63 -4.98 
 
จากตารางที่ 29  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

N-NET ระดับประถมศึกษา จังหวัดตรัง  เปรียบเทียบระดับการศึกษา ปี 2560 -2562  เมื่อพิจารณา         

ในปี 2561  พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมในปี2561 ลดลง  3.23  จากปี 2560  และในปี 2562 มีค่าคะแนนเฉลี่ย

ลดงจากปี 2561 4.98  เม่ือเปรียบเทียบรายวิชาในปี2561-2562  พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกวิชา  
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ตารางที ่ 30  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตกิารศกึษานอกระบบโรงเรยีน N-NET 
ระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น จงัหวดัตรงั  เปรยีบเทียบระดบัการศกึษา ป ี2560 -2562  จำแนกตามวชิา  

วิชา ปี 2560 ปี 2561  +/- ปี 2562  +/- 
ทักษะการเรียน 39.32 38.63 -0.69 40.18 1.55 
ความรู้พื้นฐาน 31.19 34.02 2.83 33.47 -0.55 
การประกอบอาชีพ 40.43 47.77 7.34 39.41 -8.36 
ทักษะการดำเนินชีวิต 50.45 47.46 -2.99 47.38 -0.08 
การพัฒนาสังคม 39.03 36.77 -2.26 32.78 -3.99 

ร้อยละ 40.08 40.93 0.85 38.64 -2.29 
 

จากตารางที่   30  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดตรัง  เปรียบเทียบระดับการศึกษา ปี 2560 -2562  เม่ือ

พิจารณาในปี 2561  พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมในปี2561 เพิ่มขึ้น  0.85  จากปี 2560  และในปี 2562 มีค่า

คะแนนเฉลี่ยลดงจากปี 2561 2.29  เมื่อเปรียบเทียบรายวิชาในปี2561-2562  พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย

ลดลง 4 วิชา ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน การประกอบอาชีพ ทักษะการดำเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม ส่วน

วิชาทักษะ การเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในปี 2562 

ตารางที ่ 31  คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตกิารศกึษานอกระบบโรงเรยีน N-NET 
ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย จงัหวดัตรงั  เปรยีบเทียบระดบัการศกึษา ป ี2560 -2562  จำแนกตามวิชา  

วิชา ปี 2560 ปี 2561  +/- ปี 2562  +/- 
ทักษะการเรียน 38.6 41.4 2.8 36.8 -4.6 
ความรู้พื้นฐาน 28.3 27.3 -1.0 28.9 1.7 
การประกอบอาชีพ 43.9 48.4 4.5 41.4 -6.9 
ทักษะการดำเนินชีวิต 43.4 45.4 2.0 35.6 -9.7 
การพัฒนาสังคม 24.8 31.3 6.6 34.1 2.7 

ร้อยละ 35.8 38.8 3.0 35.4 -3.4 
 

จากตารางที่  31  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดตรัง  เปรียบเทียบระดับการศึกษา ปี  2560 -2562             
เม่ือพิจารณาในปี 2561  พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมในปี2561 เพิ่มขึ้น  3.00  จากปี 2560  และในปี 2562 มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยลดงจากปี 2561 3.4  เมื่อเปรียบเทียบรายวิชาในปี2561 -2562  พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ลดลง 3 วิชา ได้แก่ ทักษะการเรียน การประกอบอาชีพ และทักษะการดำเนินชีวิต และมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นในวิชา ความรู้พื้นฐาน และการพัฒนาสังคม 
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• ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562  จำแนกตามอำเภอ  (หน้า 54) 
• ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559 – 2562  (หน้า 54) 
• ข้อมูลการสำรวจนักเรียนว่ายน้ำไม่เป็น ปีการศึกษา 2562  (หน้า 55) 
• จำนวนนักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับ และสังกัด  (หน้า 55) 
• ข้อมูลการดำเนินงานสถานศึกษาที่ดูแลเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2562  (หน้า 56) 
• ข้อมูลด้านยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562  (หน้า 57) 
• ข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดตรังที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก  

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562  (หน้า 57) 
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ตารางที ่ 32  ขอ้มลูโรงเรยีนขนาดเลก็ในจงัหวดัตรงั ปกีารศกึษา 2562  แยกอำเภอ 

 
 

จากตารางที่ 32 แสดงขอ้มูลโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562  แยกอำเภอ  พบว่า อำเภอ
ที่มี โรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุด คือ อำเภอ ปะเหลียน จำนวน 23 โรงเรียน รองลงมา คือ อำเภอ            
ย่านตาขาว  จำนวน 22 โรงเรียน และน้อยที่สุด คือ อำเภอนาโยงและอำเภอกันตัง จำนวน 6 โรงเรียน 
 
ขอ้มลูโรงเรียนขนาดเลก็ ปกีารศกึษา 2559 – 2562 

 
 

จากกราฟแสดงข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559 – 2562 พบว่า  ปีการศึกษา 2560 กับ 2561    
ทั้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2 มีจำนวโรงเรียนขนาดเล็กลดลง และใน ปีการศึกษา 2562 ทั้งสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
มีจำนวโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 
  

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120
อ ำเภอกันตัง 1 3 4 5 3 4 20
อ ำเภอนำโยง - - - 3 - 3 6
อ ำเภอปะเหลียน - 4 5 4 4 6 23
อ ำเภอเมอืงตรัง - 1 4 3 3 5 16
อ ำเภอย่ำนตำขำว - 2 6 4 6 4 22
อ ำเภอรัษฎำ - - 2 2 2 3 9
อ ำเภอวังวิเศษ - - 2 2 3 1 8
อ ำเภอสิเกำ - - 1 1 3 2 7
อ ำเภอห้วยยอด - - 3 3 6 5 17
อ ำเภอหำดส ำรำญ - - - - 3 3 6

รวม 1 10 27 27 33 36 134

อ ำเภอ
จ ำนวนนักเรียน

รวม

76 
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ข้อมูลการสำรวจนักเรียนว่ายน้ำไม่เป็น ปีการศึกษา 2562  

 
 
ตารางที่  33  จำนวนนักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับ และสังกัด 

 

สพป .ตรัง เขต 1 สพป .ตรัง เขต 2 สพม.13 สช .

อนบุาล 1 79 1,029 - 1,986 3,094

อนบุาล 2 2,103 2,061 - 2,145 6,309

อนบุาล 3 2,170 2,284 - 2,243 6,697

ประถมศึกษาปีท่ี 1 2,503 2,583 - 2,451 7,537

ประถมศึกษาปีท่ี 2 2,251 2,354 - 2,251 6,856

ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,335 2,242 - 2,278 6,855

ประถมศึกษาปีท่ี 4 2,171 2,384 - 2,126 6,681

ประถมศึกษาปีท่ี 5 2,271 2,166 - 2,086 6,523

ประถมศึกษาปีท่ี 6 2,179 2,030 - 1,839 6,048

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 283 551 2,515 1,207 4,556

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 211 414 2,341 902 3,868

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 156 314 2,203 820 3,493

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 4 2,038 435 2,477

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 - 3 1,736 427 2,166

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 - 1 1,562 382 1,945

รวม 18,712 20,420 12,395 23,578 75,105

ระดับ ช้ัน รวม
สังกัด
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จากตารางที่  33  แสดงจำนวนนักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับ และสังกัด 

พบว่า สังกัดที่มีจำนวนนักเรียนว่ายน้ำไม่เป็นมากที่สุด คือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน จำนวน 23,578 คน รองลงมา คือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 

เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และน้อยที่สุด คือ สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

ตารางที่  34  ข้อมูลการดำเนินงานสถานศึกษาที่ดูแลเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 

 
 

จากตารางที่  34  แสดงข้อมูลการดำเนินงานสถานศึกษาที่ดูแลเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2562  พบว่า 

สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินด้านมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ประเมิน 3 ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน

สถานพัฒนาปฐมวัยแห่งชาติ จำนวน 174 โรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน จำนวน 216 โรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ขั้น

พัฒนา จำนวน 206 โรงเรียน และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานต้นสังกัด จำนวน 235 โรงเรียน 

ด้านมาตรฐานศูนย์

เ ด็กเ ล็กแห่งชาติ 

ประเ มิน 3 ด้าน ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

สถานพัฒนา

ปฐมวัย แห่งชาติ

กา รผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน มาตรฐาน

 สถานพัฒนา เด็ก

ปฐมวัย  ข้ันพ้ืนฐาน

การผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน สถาน

พัฒนา เด็กปฐมวัย  

ข้ันพัฒนา

การผ่านเกณฑ์

มาตรฐานต้นสังกัด

สพป.ตรัง เขต 1 73 92 89 98

สพป.ตรัง เขต 2 79 97 91 112

สช. 22 27 26 25

รวม 174 216 206 235

สังกัด

จ านวนสถานศึกษา ท่ีผ่านเกณฑ์
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ข้อมูลด้านยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปกีารศึกษา 2562 

 
 

ขอ้มลูสถานศกึษาในจงัหวดัตรงัที่เขา้รว่มโครงการอนรุกัษพ์ันธกุรรมพชื อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ปกีารศกึษา 2562 
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รายช่ือสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ล าดับ ช่ือสถานศึกษา เลขท่ี ท่ีอยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
1 บ้านควนปริง หมู่ 6 บ้านควนปริง ควนปริง เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7525-8805 0-7525-8805
2 บ้านนาป้อ หมู่ 8 บ้านนาป้อ ควนปริง เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7525-8139 -
3 วัดนิคมประทีป หมู่ 6 โคกหล่อ โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7529-0564 -
4 วัดสาริการาม หมู่ 9 โคกพลา โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7529-8770 -
5 มิตรภาพท่ี 31 หมู่ 12 บ้านทุ่งหวัง โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7557-2034 0-7557-2034
6 วัดควนวิเศษ หมู่ 1 ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7521-8379 0-7521-5128
7 อนุบาลตรัง - ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7521-8818 0-7521-8818
8 วัดไทรงาม หมู่ 2 นาขา นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง 92000 0-75298235 0-75298235
9 วัดไพรสนฑ์ หมู่ 4 ป่าหมาก นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง 92000 0-75502675 0-7550-2675
10 ไทยรัฐวิทยา 39 หมู่ 5 นาโต๊ะหมิง นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7527-8108 0-7527-8108
11 บ้านควนสระแก้ว หมู่ 6 บ้านควนสระแก้ว นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง 92000 095-7795142 -
12 วัดศรีสุวรรณาราม หมู่ 1 นาท่ามใต้ นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง 92190 0-75270977 -
13 วัดนานอน หมู่ 4 นานอน นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง 92190 0-7520-4143 0-7520-4143
14 บ้านบางยาง หมู่ 1 บางยาง นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง 92190 087-4742118 -
15 บ้านคลองเต็ง หมู่ 3 คลองเต็ง นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง 92190 0-7527-6187 -
16 วัดทุ่งหินผุด หมู่ 1 ทุ่งหินผุด นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง 92000 083-1768009 -
17 บ้านโคกชะแง้ หมู่ 5 ควนล้อน นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7550-1198 -
18 บ้านหนองเร้ีย หมู่ 9 บ้านหนองนนท์ นาพละ เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7582-9834 -
19 ต้นบากราษฎร์บ ารุง หมู่ 7 ต้นบาก นาพละ เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7520-6049 -
20 วัดขุนสิทธ์ิ หมู่ 10 บ้านโพธ์ิ บ้านโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7558-2404 0-7558-2405
21 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ หมู่ 5 นาโยงใต้ นาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง 92170 0-7524-2044 0-7524-2044
22 วัดน้ าผุด หมู่ 1 บ้านน้ าผุด น้ าผุด เมืองตรัง ตรัง 92000 0-75-574627 -
23 บ้านห้วยเร็จ หมู่ 3 ห้วยเร็จ น้ าผุด เมืองตรัง ตรัง 92000 0-75295075 -
24 บ้านปากห้วย หมู่ 6 ปากห้วย น้ าผุด เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7520-4210 -
25 บ้านไร่พรุ หมู่ 8 ไร่พรุ น้ าผุด เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7525-9107 -
26 บ้านทุ่งนา หมู่ 2 บ้านทุ่งนา น้ าผุด เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7527-0127 0-7520-4323
27 บ้านเขาหลัก หมู่ 7 บ้านเขาหลัก น้ าผุด เมืองตรัง ตรัง 92000 091-8600527 -
28 บ้านด่าน หมู่ 5 บ้านด่าน น้ าผุด เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7529-1231 -
29 วัดแจ้ง หมู่ 5 บางรัก บางรัก เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7550-2871 -
30 วัดเกาะมะม่วง หมู่ 6 เกาะมะม่วง บ้านควน เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7550-1194 -
31 บ้านห้วยไทร หมู่ 8 บ้านห้วยไทร บ้านโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7527-0128 -
32 วัดโพธาราม หมู่ 1 บ้านโพธ์ิ บ้านโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7522-6356 -
33 วัดเช่ียวชาญกิจ หมู่ 7 บ้านน้ าฉา หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7557-1266 0-7557-1266
34 บ้านปากไพ หมู่ 6 บ้านสันตัง หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง 92000 0-75829838 -
35 บ้านกลางนา หมู่ 9 กลางนา หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง 92000 - -
36 บ้านโพรงจระเข้ หมู่ 2 นาหว้า โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7550-0643 -
37 วัดโหละคล้า หมู่ 7 โหละคล้า โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7520-7184 -
38 วัดอัมพวัน หมู่ 4 โคกมะม่วง เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7557-5688 -
39 บ้านคลองทรายขาว หมู่ 6 คลองทรายขาว เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง 92140 086-2717143 -



ล าดับ ช่ือสถานศึกษา เลขท่ี ท่ีอยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
40 บ้านทุ่งนา หมู่ 3 บ้านทุ่งนา เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง 92140 081-0913675 -
41 บ้านหนองชวด หมู่ 5 บ้านหนองชวด เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง 92140 - -
42 บ้านนาโตง หมู่ 5 บ้านนาโตง ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง 92140 088-7140797 -
43 บ้านนานิน หมู่ 7 นานิน ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7520-4718 -
44 บ้านคลองปะเหลียน หมู่ 2 บ้านคลองปะเหลียน ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7528-1760 -
45 บ้านท่าบันได หมู่ 4 ท่าบันได ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7528-1791 -
46 บ้านควนอินทนินงาม หมู่ 1 ควนอินทนินงาม ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7528-0062 -
47 บ้านควนเค่ียม หมู่ 6 บ้านควนเค่ียม ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง 92140 - -
48 บ้านควนยาง หมู่ 9 คลองล าเลียง ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง 92140 089-6455291 -
49 บ้านควนยวน หมู่ 5 บ้านควนยวน ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง 92140 089-6450750 -
50 บ้านทุ่งค่าย หมู่ 2 ทุ่งค่าย ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7528-0151 -
51 บ้านเขาไม้แก้ว หมู่ 4 เขาไม้แก้ว ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง 92140 088-7540830 -
52 บ้านยูงงาม หมู่ 1 บ้านยูงงาม โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง 92140 093-6146759 -
53 วัดหนองเป็ด หมู่ 6 หนองเป็ด นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7528-5105 0-7528-5105
54 บ้านหนองชุมแสง หมู่ 3 ต้นปรง นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 92140 - -
55 วัดควนนิมิตศิลา หมู่ 2 บ้านควนหิน นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7582-9846 -
56 บ้านไทรงาม หมู่ 1 ไทรงาม นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7520-6453 -
57 บ้านล าพิกุล หมู่ 8 บ้านล าหนุน นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 92140 081-7973590 -
58 บ้านทอนพลา หมู่ 7 บ้านทอนพลา นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 92140 - -
59 บ้านทุ่งศาลา หมู่ 4 ทุ่งศาลา ในควน ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7582-9847 -
60 บ้านห้วยด้วน หมู่ 2 ห้วยด้วน ในควน ย่านตาขาว ตรัง 92140 -
61 บ้านในควน หมู่ 7 บ้านในควน ในควน ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7582-9848 0-7520-7289
62 บ้านทุ่งหนองแห้ง หมู่ 1 ทุ่งหนองแห้ง ในควน ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7557-6252 0-7557-6252
63 บ้านโคกทราย หมู่ 4 บ้านโคกทราย โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7557-6035 0-7557-6035
64 บ้านย่านตาขาว หมู่ 1 ย่านตาขาว ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7528-1234 0-7528-1695
65 บ้านนายายหม่อม หมู่ 4 บ้านนายายหม่อม ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-75584132 -
66 บ้านควนโพธ์ิ หมู่ 3 บ้านควนโพธ์ิ ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7528-0989 0-7528-0989
67 วัดชลวาปีวิหาร หมู่ 3 หนักแบก หนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7528-5104 -
68 บ้านทุ่งเกาะญวน หมู่ 5 ทุ่งเกาะญวน หนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7528-5103 -
69 หาดทรายทอง หมู่ 4 หาดทรายทอง เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง 92120 - -
70 บ้านแหลม หมู่ 2 บ้านแหลม เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง 92120 0-7527-0182 -
71 บ้านสามแยก หมู่ 5 สามแยก ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง 92120 0-7550-1916 -
72 บ้านทอนหาน หมู่ 6 บ้านทอนหาน ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง 92120 0-75501887 -
73 บ้านท่าข้าม หมู่ 1 ท่าข้าม ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง 92120 0-7528-9394 -
74 บ้านหยงสตาร์ หมู่ 3 พิกุลทอง ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง 92120 0-7528-9310 -
75 ทุ่งรวงทอง หมู่ 4 ทุ่งรวงทอง ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง 92120 0-7528-9397 0-7528-9397
76 วัดท่าพญา หมู่ 4 ท่าพญา ท่าพญา ปะเหลียน ตรัง 92140 - -
77 บ้านทุ่งยาว หมู่ 1 ทุ่งยาว ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 92180 75208170 75208170
78 บ้านหนองหว้า หมู่ 4 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 92180 898759135 -
79 บ้านทุ่งมะขามป้อม หมู่ 6 ทุ่งมะขามป้อม ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 92180 923968146
80 บ้านยวนโปะ หมู่ 2 ยวนโปะ บางด้วน ปะเหลียน ตรัง 92140 0-7520-7343 -
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81 บ้านป่าแก่ หมู่ 4 ป่าแก่ บางด้วน ปะเหลียน ตรัง 92140 - -
82 บ้านบางด้วน หมู่ 5 บางด้วน บางด้วน ปะเหลียน ตรัง 92140 0-752-91709 -
83 วัดควนวิไล หมู่ 1 บ้านส้มเฟือง บางด้วน ปะเหลียน ตรัง 92140 0-7528-2496
84 บ้านหนองยายแม็ม หมู่ 1 บ้านหนองยายแม็ม บ้านนา ปะเหลียน ตรัง 92140 0-7529-1257
85 บ้านหนองโต๊ะ หมู่ 8 หนองโต๊ะ บ้านนา ปะเหลียน ตรัง 92120 937639595 -
86 บ้านห้วยม่วง หมู่ 7 แหลมยาง บ้านนา ปะเหลียน ตรัง 92140 0-7526-8341 -
87 บ้านหินคอกควาย หมู่ 3 หินคอกควาย บ้านนา ปะเหลียน ตรัง 92140 0-7520-7557 -
88 บ้านหัวควน หมู่ 5 หัวควน บ้านนา ปะเหลียน ตรัง 92140 0-7520-7535 -
89 บ้านวังศิลา หมู่ 4 วังศิลา บ้านนา ปะเหลียน ตรัง 92140 - -
90 บ้านควนไม้ด า หมู่ 2 ควนไม้ด า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 92180 0-7582-9824 -
91 บ้านล าปลอกเหนือ หมู่ 6 ล าปลอกเหนือ ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 92180 0-7520-7270 -
92 บ้านหาดเลา หมู่ 3 บ้านหาดเลา ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 92180 0-7528-9912 0-7528-9912
93 บ้านปะเหลียน หมู่ 1 หัวถนน ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 92180 0-7526-9309 0-7526-9309
94 บ้านล าแคลง หมู่ 4 บ้านล าแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 92180 0-7526-9306 -
95 บ้านเขาติง หมู่ 5 เขาติง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 92180 - -
96 บ้านลิพัง หมู่ 7 บ้านทางสาย ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 92180 0-7520-4439 0-7520-4438
97 บ้านทุ่งปาหนัน หมู่ 2 ทุ่งปาหนัน ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 92180 0-7520-4432 0-7520-4432
98 บ้านสุโสะ หมู่ 1 สุโสะ สุโสะ ปะเหลียน ตรัง 92120 0-7528-9396 -
99 บ้านท่าคลอง หมู่ 4 ท่าคลอง สุโสะ ปะเหลียน ตรัง 92120 0-7528-8717 -
100 ทุ่งไทรทอง หมู่ 6 สุโสะ สุโสะ ปะเหลียน ตรัง 92120 0-7528-9649 -
101 บ้านท่าเทศ หมู่ 2 วังยาว สุโสะ ปะเหลียน ตรัง 92120 0-7527-0183 -
102 หนองผักฉีด หมู่ 5 หนองผักฉีด สุโสะ ปะเหลียน ตรัง 92180 0-7527-0180 -
103 บ้านหนองเจ็ดบาท หมู่ 5 บ้านหนองเจ็ดบาท แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง 92120 0-7582-9831 -
104 บ้านแหลมสอม หมู่ 1 แหลมสอม แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง 92180 0-7557-6462 0-7557-6402
105 บ้านนาทุ่ง หมู่ 3 นาทุ่ง แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง 92180 0-7582-9830 -
106 วัดไทรทอง หมู่ 11 เกาะหยี โคกสะบ้า นาโยง ตรัง 92170 0-7558-3101 0-7558-3101
107 วัดนางประหลาด หมู่ 5 นางประหลาด โคกสะบ้า นาโยง ตรัง 92170 0-75829817 -
108 บ้านไร่หลวง หมู่ 3 พะยอมงาม โคกสะบ้า นาโยง ตรัง 92170 0-7582-9816
109 บ้านช่อง หมู่ 1 ช่อง ช่อง นาโยง ตรัง 92170 0-7557-3501 -
110 วัดช่องเป่ียมราษฎร์ หมู่ 6 ถนนคด ช่อง นาโยง ตรัง 92170 0-7558-3466 -
111 บ้านห้วยลึก หมู่ 5 ห้วยลึก ช่อง นาโยง ตรัง 92170 - -
112 วัดธรรมาราม หมู่ 4 นาปด นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 92170 0-7557-3005 -
113 บ้านเกาะปุด หมู่ 2 เกาะปุด นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 92170 0-7529-9952 0-7529-9952
114 วัดควนสีนวล หมู่ 5 ควนสีนวล นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 92170 0-7557-3063 -
115 บ้านหนองไทร หมู่ 1 หนองไทร นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 92170 0-7529-9239 0-7529-9239
116 วัดจอมไตร หมู่ 7 บ้านเจาะ นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 92170 0-75299656 -
117 ไทรงาม หมู่ 4 ไสเดือย นาหม่ืนศรี นาโยง ตรัง 92170 0-75583562 -
118 บ้านควนสวรรค์ หมู่ 8 นาหม่ืนศรี นาหม่ืนศรี นาโยง ตรัง 92170 0-7558-3676 0-7558-3676
119 บ้านคลองล าปริง หมู่ 3 คลองล าปริง ละมอ นาโยง ตรัง 92170 0-7582-9818 -
120 บ้านหนองยวน หมู่ 5 หนองยวน ละมอ นาโยง ตรัง 92170 0-75583-941 -
121 บ้านทุ่งส้มป่อย หมู่ 4 ทุ่งส้มป่อย ละมอ นาโยง ตรัง 92170 0-7557-4050
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122 วัดมงคลสถาน หมู่ 10 ละมอ ละมอ นาโยง ตรัง 92170 0-7529-9845 -
123 บ้านตะเสะ หมู่ 4 ตะเสะ ตะเสะ หาดส าราญ ตรัง 92120 0-7520-7708 -
124 บ้านนาทะเล หมู่ 1 บ้านนาทะเล ตะเสะ หาดส าราญ ตรัง 92120 0-7520-3054 0-7520-3054
125 บ้านโคกรัก หมู่ 2 นาชุมเห็ด ตะเสะ หาดส าราญ ตรัง 92120 0-7527-7100
126 บ้านทุ่งกอ หมู่ 3 บ้านทุ่งกอ บ้าหวี หาดส าราญ ตรัง 92120 081-5379214
127 บ้านบ้าหวี หมู่ 1 บ้านบ้าหวี บ้าหวี หาดส าราญ ตรัง 92120 0-7520-7775 -
128 บ้านบกหัก หมู่ 4 บกหัก หาดส าราญ หาดส าราญ ตรัง 92120 075-270178 -
129 หาดส าราญ หมู่ 5 หาดส าราญ หาดส าราญ หาดส าราญ ตรัง 92120 0-7520-8990 -
130 วัดหนองสมาน หมู่ 3 หนองสมาน หาดส าราญ หาดส าราญ ตรัง 92120 0-7520-8789 -
131 บ้านปากปรน หมู่ 1 บ้านปากปรน หาดส าราญ หาดส าราญ ตรัง 92120 098-0147941 -
132 วัดปากปรน หมู่ 2 ปากปรนออก หาดส าราญ หาดส าราญ ตรัง 92120 061-5945492
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1 บ้านเกาะเค่ียม หมู่ 4 บ้านเกาะเค่ียม กันตังใต้ กันตัง ตรัง 92110 0-7529-0637 0-7529-0638
2 บ้านหาดยาว หมู่ 6 หาดยาว เกาะลิบง กันตัง ตรัง 92110 0-7582-9805 -
3 บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขาหมู่ 5 บ้านหลังเขา เกาะลิบง กันตัง ตรัง 92110 087-8851761 -
4 บ้านมดตะนอย หมู่ 3 บ้านมดตะนอย เกาะลิบง กันตัง ตรัง 92110 0-7527-0103 -
5 บ้านเกาะมุกด์ หมู่ 2 บ้านเกาะมุกด์ เกาะลิบง กันตัง ตรัง 92110 080-1429890 -
6 บ้านเกาะลิบง หมู่ 1 โคกสะท้อน เกาะลิบง กันตัง ตรัง 92110 080-1458113 , 

075-829803
-

7 บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ 4 บ้านบาตูปูเต๊ะ เกาะลิบง กันตัง ตรัง 92110 0-7520-7940 -
8 บ้านคลองชีล้อม หมู่ 1 คลองชีล้อม คลองชีล้อม กันตัง ตรัง 92110 081-0897362 -
9 บ้านหนองเสม็ด หมู่ 3 บ้านหนองเสม็ด คลองชีล้อม กันตัง ตรัง 92110 0-7527-0604 -
10 บ้านคลองลุ หมู่ 7 บ้านท่าจูด คลองลุ กันตัง ตรัง 92110 0-7529-2709 0-7529-2709
11 บ้านบางเตา หมู่ 6 บ้านบางเตา คลองลุ กันตัง ตรัง 92110 0-7527-0104 -
12 วัดควนธานี หมู่ 2 ควนธานี ควนธานี กันตัง ตรัง 92110 - -
13 บ้านโคกยาง หมู่ 2 บ้านโคกยาง โคกยาง กันตัง ตรัง 92110 0-7529-0232 -
14 บ้านน ้าฉา หมู่ 8 บ้านน ้าฉา โคกยาง กันตัง ตรัง 92110 0-7527-0105 -
15 บ้านท่าโต๊ะเมฆ หมู่ 5 บ้านท่าโต๊ะเมฆ นาเกลือ กันตัง ตรัง 92110 081-8921872 -
16 บ้านพระม่วง หมู่ 4 บ้านพระม่วง นาเกลือ กันตัง ตรัง 92110 0-7582-3769 -
17 บ้านนาเกลือ หมู่ 2-3 บ้านนาเกลือ นาเกลือ กันตัง ตรัง 92110 0-7520-7806 -
18 บ้านท่าส้ม หมู่ 9 บ้านท่าส้ม บ่อน ้าร้อน กันตัง ตรัง 92110 0-7529-2133 0-7529-2133
19 บ้านท่าปาบ หมู่ 1 บ้านนาบ่อ บ่อน ้าร้อน กันตัง ตรัง 92110 0-7529-2212 -
20 บ้านบางเป้า หมู่ 3 บางเป้า บางเป้า กันตัง ตรัง 92110 0-7527-0624 075-270624
21 บ้านป่าเตียว หมู่ 5 บ้านป่าเตียว บางเป้า กันตัง ตรัง 92110 0-7520-4593 -
22 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา หมู่ 6 บ้านควนทองสีห์ บางเป้า กันตัง ตรัง 92110 0-7529-2908 -
23 บ้านควนตุ้งกู หมู่ 3 บ้านควนตุ้งกู บางสัก กันตัง ตรัง 92110 0-7582-9800 -
24 บ้านน ้าราบ หมู่ 4 บ้านน ้าราบ บางสัก กันตัง ตรัง 9210 0-7520-7970 -
25 บ้านบางสัก หมู่ 2 บ้านบางสัก บางสัก กันตัง ตรัง 92110 0-7529-2306 0-7529-2306
26 บ้านพรุใหญ่ หมู่ 2 บ้านพรุใหญ่ บางหมาก กันตัง ตรัง 92110 0-7582-9814 -
27 บ้านบางหมาก หมู่ 3 บางหมาก บางหมาก กันตัง ตรัง 92110 - -
28 บ้านตะเคียนหลบฟ้า หมู่ 6 บ้านตะเคียนหลบฟ้า บางหมาก กันตัง ตรัง 92110 085-6724818 -
29 บ้านไร่ใหญ่ หมู่ 5 บ้านไร่ใหญ่ บางหมาก กันตัง ตรัง 92110 087-4668179 -
30 บ้านทุ่งอิฐ หมู่ 4 บ้านทุ่งอิฐ ย่านซ่ือ กันตัง ตรัง 92110 0-7582-5819 -
31 บ้านย่านซ่ือ หมู่ 2 บ้านตก ย่านซ่ือ กันตัง ตรัง 92110 0-7520-4565 -
32 วัดวารีวง หมู่ 2 บ้านวังวน วังวน กันตัง ตรัง 92110 0-7525-3153 -
33 บ้านแหลม หมู่ 3 บ้านแหลม วังวน กันตัง ตรัง 92110 0-7520-7879 -
34 บ้านปาเต หมู่ 4 บ้านปาเต วังวน กันตัง ตรัง 92110 081-0954266 -
35 วัดเจริญร่มเมือง หมู่ 8 ควนกุน กะลาเส สิเกา ตรัง 92150 0-7529-3013 0-7529-3013
36 บ้านโตน หมู่ 7 โตนใน กะลาเส สิเกา ตรัง 92150 0-7529-1784
37 บ้านพรุเตย หมู่ 4 บ้านพรุเตย กะลาเส สิเกา ตรัง 92150 0-7527-0146 -
38 กมลศรี หมู่ 1 กะลาเส กะลาเส สิเกา ตรัง 92150 0-7527-0845 -
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39 บ้านสายควน หมู่ 2 เขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง 92150 0-7527-0872 0-7527-0872
40 บ้านแหลมไทร หมู่ 3 บ้านแหลมไทร เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง 92150 0-7582-7872
41 บ้านแหลมมะขาม หมู่ 5 แหลมมะขาม เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง 92150 0-7521-3229 0-7520-6938
42 บ้านทุ่งขี เหล็ก หมู่ 6 บ้านทุ่งขี เหล็ก เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง 92150 0-7582-9869 -
43 บ้านเขาไม้แก้ว หมู่ 1 บ้านเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง 92150 0-7557-0248 -
44 บ้านบางค้างคาว หมู่ 4 บางค้างคาว เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง 92150 0-7582-9870 -
45 บ้านกลิ งกลอง หมู่ 6 บ้านกลิ งกลอง นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 92000 0-7582-9873 -
46 บ้านนาเมืองเพชร หมู่ 4 นาเมืองเพชร นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 92450 0-7527-8159 -
47 บ้านห้วยไทร หมู่ 7 บ้านห้วยไทร นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 92150 085-3815420 0-7558-0599
48 บ้านไร่ออก หมู่ 5 บ้านไร่ออก บ่อหิน สิเกา ตรัง 92150 - -
49 บ้านบ่อหิน หมู่ 1 บ้านบ่อหิน บ่อหิน สิเกา ตรัง 92150 0-7529-1086 0-7529-1086
50 บ้านดุหุน หมู่ 3 บ้านดุหุน บ่อหิน สิเกา ตรัง 92150 0-7529-1678 -
51 บ้านไสต้นวา หมู่ 4 บ้านไสต้นวา บ่อหิน สิเกา ตรัง 92150 089-7341267 -
52 บ้านหัวหิน หมู่ 6 บ้านหัวหิน บ่อหิน สิเกา ตรัง 92150 0-7529-1972 -
53 บ้านพรุจูด หมู่ 2 บ้านพรุจูด บ่อหิน สิเกา ตรัง 92150 0-7529-1863 -
54 หาดปากเมง หมู่ 4 หาดปากเมง ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 92150 0-7527-4089 -
55 บ้านฉางหลาง หมู่ 5 บ้านฉางหลาง ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 92150 0-7582-9991 -
56 วัดไม้ฝาด หมู่ 3 บ้านไม้ฝาด ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 92150 087-2722408 -
57 บ้านผมเด็น หมู่ 6 บ้านผมเด็น ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 92150 0-7520-3337 -
58 บ้านห้วยต่อ หมู่ 1 ห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 92150 075-582758 -
59 วัดคีรีวิหาร หมู่ 7 คีรีวิหาร เขากอบ ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7550-0102 0-7550-0102
60 บ้านหนองปรือ หมู่ 8 หนองปรือ เขากอบ ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7520-6561 0-7527-0155
61 บ้านเขากอบ หมู่ 1 เขากอบ เขากอบ ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7557-7214 0-7557-7214
62 วัดกาญจนบริรักษ์ หมู่ 2 โคกแค เขาขาว ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7523-3361 -
63 บ้านควนตัง หมู่ 1 ควนตัง เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 92130 - -
64 ท่างิ ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) หมู่ 4 หน้าค่าย ท่างิ ว ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7527-2236 0-7527-2236
65 บ้านไสมะม่วง หมู่ 3 ไสมะม่วง ท่างิ ว ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7521-3408 -
66 วัดเขา หมู่ 2 ออกวัด ท่างิ ว ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7527-2237 0-7527-2237
67 บ้านทุ่งต่อ หมู่ 3 ทุ่งต่อ ทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7557-8631 -
68 บ้านหนองหมอ หมู่ 1 หนองหมอ นาวง ห้วยยอด ตรัง 92210 0-7526-4411 -
69 บ้านป่ากอ หมู่ 6 ป่ากอ นาวง ห้วยยอด ตรัง 92210 0-7582-9884 -
70 บ้านไสบ่อ หมู่ 2 ใสบ่อ นาวง ห้วยยอด ตรัง 92210 0-7526-4545 -
71 ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า)หมู่ 1 หน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7527-0158 -
72 บ้านทุ่งศาลา หมู่ 3 ทุ่งศาลา บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 92210 0-7526-4625 -
73 บ้านควนพญา หมู่ 6 ควนพญา บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 92210 091-8214710 086-6896847
74 วัดนาวง หมู่ 2 วัดนาวง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 92210 0-7526-4174 0-7526-4720
75 บ้านเหนือคลอง หมู่ 8 เหนือคลอง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 92210 0-7526-4583 -
76 บ้านควนอารี หมู่ 9 ควนอารี บางดี ห้วยยอด ตรัง 92210 099-3139366 -
77 บ้านทุ่งยางงาม หมู่ 5 ทุ่งยางงาม บางดี ห้วยยอด ตรัง 92210 0-7557-7648 -
78 วัดบางดี หมู่ 1 บางดี บางดี ห้วยยอด ตรัง 92210 0-7557-7418 0-7557-7418
79 บ้านซา หมู่ 6 บ้านซา บางดี ห้วยยอด ตรัง 92210 0-7557-7647 -
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80 บ้านน ้าพราย หมู่ 5 น ้าพราย ปากคม ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7527-1407
81 วัดควนไทร หมู่ 1 วัดควนไทร ปากคม ห้วยยอด ตรัง 92130 089-7286604 -
82 วัดปากแจ่ม หมู่ 7 ปากแจ่ม ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 92190 081-7988450 -
83 บ้านท่ามะปราง หมู่ 6 ท่ามะปราง ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 92190 0-7529-1745 -
84 บ้านคลองคุ้ย หมู่ 5 คลองคุ้ย ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 92190 089-5911449 -
85 บ้านล้าแพะ หมู่ 2 ล้าแพะ ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 92190 0-7527-0166 -
86 บ้านล้าภูรา หมู่ 3 ล้าภูรา ล้าภูรา ห้วยยอด ตรัง 92190 0-7528-4237 0-7528-4204
87 วัดสิทธิโชค หมู่ 4 ยางขาคีม ล้าภูรา ห้วยยอด ตรัง 92190 0-7528-4110 -
88 บ้านวังล้า หมู่ 4 วังคีรี วังคีรี ห้วยยอด ตรัง 92210 0-7557-8038 -
89 บ้านเขาพรุเสม็ด หมู่ 1 เขาพรุเสม็ด วังคีรี ห้วยยอด ตรัง 92210 0-7529-1420 -
90 วัดไตรสามัคคี หมู่ 5 ต้นโพธ์ิ วังคีรี ห้วยยอด ตรัง 92210 0-7529-0248 0-7529-0248
91 วัดศรีรัตนาราม หมู่ 1 หนองช้างแล่น หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7529-1202 -
92 บ้านห้วยน ้าเย็น หมู่ 2 ห้วยน ้าเย็น หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง 92130 - -
93 บ้านหนองสองพ่ีน้อง หมู่ 5 หนองสองพ่ีน้อง หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7529-4223 -
94 บ้านควนเลียบ หมู่ 4 บ้านควนเลียบ หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7557-7015 -
95 บ้านวังหลาม หมู่ 1 วังหลาม ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7558-4777 -
96 บ้านหนองราโพ หมู่ 3 หนองราโพ ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7582-9895 -
97 วัดห้วยนาง (วันครู2501) หมู่ 6 ห้วยนาง ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7529-4080 -
98 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) - ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7527-1289 0-7527-1289
99 วัดเขาวิเศษ หมู่ 4 เขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 92220 0-7529-1401 0-7529-1402
100 บ้านเขาโอน หมู่ 3 บ้านเขาโอน เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 92220 099-2699686
101 บ้านคลองโตน หมู่ 11 คลองโตน เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 92220 0-7527-0952 -
102 บ้านหนองคล้า หมู่ 7 บ้านหนองคล้า เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 92220 083-1044749 -
103 บ้านหน้าเขา หมู่ 17 บ้านหน้าเขา เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 92220 0-7558-4501 -
104 บ้านหลังเขา หมู่ 6 บ้านหลังเขา เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 92220 0-7558-4561 0-7558-4561
105 บ้านทุ่งยาง หมู่ 10 บ้านท่าสะบ้า ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง 92000 0-7527-0144 -
106 วัดทุ่งใหญ่ หมู่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง 92000 0-7529-6929 0-7529-6929
107 บ้านจิจิก หมู่ 1 จิจิก ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง 92000 - -
108 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ หมู่ 6 สวนป่า วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 92220 0-7529-1465 -
109 วัดน ้าฉ่า หมู่ 2 น ้าฉ่า วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง 92220 0-7526-2152 0-7526-2152
110 บ้านบางพระ หมู่ 10 บ้านบางพระ วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง 92220 0-7527-0260 -
111 บ้านช่องลม หมู่ 11 บ้านช่องลม วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง 92220 - -
112 บ้านช่องหาร หมู่ 3 ช่องหาร วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 92220 0-7582-9863 -
113 บ้านต้นปรง หมู่ 1 บ้านคลองชี วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 92220 0-7529-6118 -
114 บ้านไชยภักดี หมู่ 2 ไชยภักดี อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 92220 0-7520-6832 0-7520-6832
115 บ้านบางคราม หมู่ 4 บางคราม อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 92220 081-0793120 -
116 บ้านในปง หมู่ 3 ในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 92220 0-7582-9865 -
117 บ้านหนองชุมแสง หมู่ 1 หนองชุมแสง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 92220 0-7529-6539 -
118 บ้านทอนเหรียน หมู่ 4 บ้านทอนเหรียน เขาไพร รัษฎา ตรัง 92160 0-7520-6505 -
119 บ้านล้าช้าง หมู่ 1 ล้าช้าง เขาไพร รัษฎา ตรัง 92160 0-7582-9851 -
120 บ้านโพธ์ิน้อย หมู่ 3 โพธ์ิน้อย คลองปาง รัษฎา ตรัง 92160 0-7528-6249 -
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121 วัดโคกเลียบ หมู่ 1 คลองโกง คลองปาง รัษฎา ตรัง 92160 0-7528-6113 -
122 วัดเขาพระ หมู่ 4 เขาพระ คลองปาง รัษฎา ตรัง 92160 - -
123 บ้านควนหนองกก หมู่ 6 ควนหนองกก คลองปาง รัษฎา ตรัง 92160 0-7528-6154 -
124 บ้านทุ่งสมอ หมู่ 4 ทุ่งสมอ ควนเมา รัษฎา ตรัง 92160 0-7527-0135 -
125 บ้านหนองมวง หมู่ 5 หนองมวง ควนเมา รัษฎา ตรัง 92160 0-7521-3639
126 วัดควนเมา หมู่ 2 ควนเมา ควนเมา รัษฎา ตรัง 92160 0-7526-0185 -
127 บ้านไร่ใหญ่ หมู่ 3 ไร่ใหญ่ ควนเมา รัษฎา ตรัง 92160 0-7529-4332 -
128 บ้านหนองบัว หมู่ 8 หนองบัว หนองบัว รัษฎา ตรัง 92160 0-7521-3402 -
129 วัดถ ้าพระพุทธ หมู่ 6 ถ ้าพระพุทธ หนองบัว รัษฎา ตรัง 92160 091-2154814
130 บ้านหนองศรีจันทร์ หมู่ 5 หนองศรีจันทร์ หนองบัว รัษฎา ตรัง 92160 0-7527-0137 -
131 บ้านต้นไทร หมู่ 2 ต้นไทร หนองบัว รัษฎา ตรัง 92160 0-7526-0347 -
132 บ้านควนหนองยาง หมู่ 4 ควนหนองยาง หนองปรือ รัษฎา ตรัง 92130 - -
133 บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 7 หนองบัวน้อย หนองปรือ รัษฎา ตรัง 92130 0-7529-1728 -
134 บ้านคลองมวน หมู่ 1 คลองมวน หนองปรือ รัษฎา ตรัง 92130 086-2677612 -
135 บ้านไทรบ่วง หมู่ 6 ไทรบ่วง หนองปรือ รัษฎา ตรัง 92130 - -
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1 วิเชียรมาตุ โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7557-2058-60 0-7557-2061

2 สภาราชินี จังหวัดตรัง ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7521-8792 0-7521-0792

3 น ้าผุด น ้าผุด เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7525-9102 0-7525-9101

4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง บางรัก เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7559-0364 0-7559-0367

5 สภาราชินี 2 บางรัก เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7557-0481 0-7557-0481

6 วิเชียรมาตุ 3 นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7550-1190 0-7550-1190

7 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7528-1474 0-7528-1134

8 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ในควน ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7557-6207 0-7557-6207

9 วิเชียรมาตุ 2 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7557-6031 0-7557-6032

10 ตรังรังสฤษฎ์ ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7528-0229 0-7528-0229

11 ปะเหลียนผดุงศิษย์ สุโสะ ปะเหลียน ตรัง 92140 0-7528-9668 0-7528-9692

12 คันธพิทยาคาร ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 92180 0-7528-9900 0-7528-9900

13 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 92180 0-7520-8009 0-7528-9003

14 สวัสด์ิรัตนาภิมุข นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 92170 0-7529-9033 0-7529-9034

15 นาโยงวิทยาคม โคกสะบ้า นาโยง ตรัง 92170 0-7558-3092 0-7558-3092

16 หาดส้าราญวิทยาคม หาดส้าราญ หาดส้าราญ ตรัง 92120 0-75-208-791 0-75-208-792

17 กันตังพิทยากร กันตัง กันตัง ตรัง 92110 0-7525-1100 0-7525-1295

18 กันตังรัษฎาศึกษา บ่อน ้าร้อน กันตัง ตรัง 92110 0-7529-0553 0-7529-2059

19 สิเกาประชาผดุงวิทย์ บ่อหิน สิเกา ตรัง 92150 0-7529-1075 0-7529-1075

20 ห้วยยอด ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7523-5179 0-7523-5180

21 สามัคคีศึกษา นาวง ห้วยยอด ตรัง 92210 0-7527-0514 0-7527-0515

22 ห้วยนางราษฎร์บ้ารุง ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7529-4106 0-7529-4224

23 ล้าภูราเรืองวิทย์ ล้าภูรา ห้วยยอด ตรัง 92190 0-7528-4250 0-7528-4057

24 ในเตาพิทยาคม ในเตา ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7557-8234 0-7557-8235

25 บางดีวิทยาคม บางดี ห้วยยอด ตรัง 92210 0-7528-4458 0-7528-4458

26 วังวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 92220 0-7527-0447 0-7526-1095

27 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 92220 0-7529-6030 0-7529-6040

28 รัษฎา คลองปาง รัษฎา ตรัง 92160 0-7528-6045 0-7528-6045



รายช่ือสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ล าดับ ช่ือสถานศึกษา เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร

1 จุ๋งฮัวโซะเซียว 114 - กันตัง กันตัง ตรัง 92110 075-251-895 075-251-895

2 ดรุโณทัย 49 - ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 92000 075-590-059 075-218-362

3 ดารุ้ลฟัญจ์ 35/11 1 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง 92120 099-4809907 083-619-3377

4 ตรังคริสเตียนศึกษา 209 - ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 92000 075-218-171 075-230-199

5 ตรังร่วมพัฒนา 188/19 - ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 92000 075-290-306 -

6 ตรังวิทยา 7/1 - บ้านโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง 92000 075-218-188 075-218-188

7 ทรินิธิวิทยพัฒน์ 112 - กะลาเส สิเกา ตรัง 92150 081-915-7537 -

8 ทับเท่ียงฮ่ัวเฉียว 12/11 - เมืองตรัง ตรัง 92000 075-218-597 075-218-597

9 ทิพยรัตน์วิทยา 35 6 นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง 92000 075-210-865 075-222-112

10 ทุ่งยาววิทยา - - ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 92120 075-208-195 075-288-279

11 ธาดาอนุสรณ์ 25 - ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92130 075-217-158 075-272-297

12 นูรูลอิงซานมูลนิธิ 68 9 ควนปริง ห้วยยอด ตรัง 92000 075-270-528 075-270-528

13 บ้านเด็กน้อยตรัง 194/1 - สุโสะ ปะเหลียน ตรัง 92120 075-289-679 075-289-679

14 บ้านสวนศึกษา 67/11 2 บ้านนา ปะเหลียน ตรัง 92140 075-820-548 075-820-548

15 บุญเหลือเก้ือคง 64/2 - ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 92000 075-211-586 075-211-586

16 บูรณะร าลึก 300 2 บางรัก เมืองตรัง ตรัง 92000 075-218-390 075-218-390

17 ประชาวิทยา 66 - กันตัง กันตัง ตรัง 92110 075-251-241 075-251-241

18 ปัญญาวิทย์ 30/1 - ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 92000 075-590-080 075-212-150

19 ปิยบุตรศึกษากร 9 5 บางรัก เมืองตรัง ตรัง 92000 075-215-151 075-215-151

20 พรศิริกุล 203 10 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 92000 075-572-197 075-572-198

21 โพธ์ิวิเชียรชัย 23/1 4 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 92000 075-581-990 075-212-132

22 มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 158 - ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 92000 075-218-793 075-224-577

23 เมธาวิทยา - 1 ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง 92120 075-291-282 075-289-113

24 วัฒนาศึกษา 12 - ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 92000 075-218-284 075-218-284

25 วัดนิกรรังสฤษฎ์ 17 - ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 92140 075-282-334 075-282-334

26 วิวัฒน์วิทยา 49 - ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92130 075-271-297 075-271-297

27 วิเศษกาญจน์ 12/7 1 บางเป้า กันตัง ตรัง 92110 075-252-418 075-252-418

28 สว่างราษฎร์วิทยา 460 - ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 92140 075-820-149 075-216-565

29 สันติธรรมตรัง 64 8 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง 92120 089-879-5439 -

30 สายธารวิทยา 118 3 บางเป้า กันตัง ตรัง 92110 075-291-206 075-291-206

31 แสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ 32/1 1 ควนปริง เมืองตรัง ตรัง 92000 075-258-020 075-258-020

32 อนุบาลกันตังศึกษา 1/1 - กันตัง กันตัง ตรัง 92110 075-251-238 075-251-238

33 อนุบาลรัษฎา 10 6 ควนเมา รัษฎา ตรัง 92160 075-270-819 -

34 อนุบาลราชภานุสรณ์ 15/42 - ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 92000 075-291-206 075-291-206



ล าดับ ช่ือสถานศึกษา เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร

35 อนุบาลวราภา 151/1 - ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 92140 075-291-206 075-291-206

36 อัมพวันวิทยา 154 4 เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง 92140  075-575-666 075-575-666

37 อิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 130 1 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง 92120 075-289-642 075-288-867

38 อูลูมิดดีน อัลอิสลามียะ 219 6 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง 92140 064-251-0131 -



รายช่ือสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ล าดับ ช่ือสถานศึกษา เลขท่ี ท่ีอยู่ หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
1 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เลขท่ี 69 ถนนตรัง-ปะเหลียน 4 บ้านควน เมือง ตรัง 92000 0-7522-5297 0-7550-1070
2 วิทยาลัยการอาชีพตรัง เลขท่ี 70 ถนนตรัง-ปะเหลียน 4 บ้านควน เมือง ตรัง 92000 0-7551-1068 0-7550-1068
3 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เลขท่ี 123 ถนนเล่ียงเมือง 1 นาตาล่วง เมือง ตรัง 92000 0-7557-0556-7 0-7557-0558
4 วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยี ตรัง เลขท่ี 99 ถนนเพชรเกษม 7 นาท่ามเหนือ เมือง ตรัง 92190 0-7528-4152 0-7528-4039
5 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เลขท่ี 89 ถนนตรัง-สตูล 5 ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง 92120 0-75501897 0-75501897
6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เลขท่ี 23 ถนนเทศารัษฎา 2 เขาขาว ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7527-1495 0-7527-2049
7 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง เลขท่ี 122 ถนนกันตังใต้ 3 กันตังใต้ กันตัง ตรัง 92110 0-7520-7865 0-75207861
8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง เลขท่ี 45 ถนนบางรัง-ควนขัน 6 โคกหล่อ เมือง ตรัง 92000 0-7522-5971 -
9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง เลขท่ี 35 ถนนตรัง-พัทลุง 1 บ้านโพธ์ิ เมือง ตรัง 92000 0-7521-4651 0-7521-6297

รายช่ือสถานศึกษาสังกัดส าสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ล าดับ ช่ือสถานศึกษา เลขท่ี ท่ีอยู่ หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 91 - ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7521-1298 0-7521-1298-121
2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 89 ถนนตรัง - กันตัง 2 ควนธานี กันตัง ตรัง 92110 075-291-540-2 

และ 
075-291520 

075-291546



รายช่ือสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ล าดับ ช่ือสถานศึกษา เลขท่ี ท่ีอยู่ หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองตรัง ถนนพัทลุง - ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7521-6886  0-7521-6886 
2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง ถนนตรังคภูมิ - กันตัง กันตัง ตรัง 92110  0-7525-2726 0-7525-2755
3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอย่านตาขาว - - ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 92140 - -
4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปะเหลียน ถนนตรัง - ปะเหลียน บ้านนา ปะเหลียน ตรัง 92140 0-7558-2886 0-7558-2885
5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสิเกา - - บ่อหิน สิเกา ตรัง 92150 - -
6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้วยยอด 30 ถนนมหามิตร - ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92000 0-7527-1718 0-7527-1718
7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาโยง - - นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 92170 - -
8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอรัษฎา - 1 รัษฎา รัษฎา ตรัง 92160 - -
9 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหาดส าราญ - 3 หาดส าราญ หาดส าราญ ตรัง 92120 0-7520-8799 -
10 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง ถนนตรัง - ปะเหลียน 12 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7558-2303 0-7558-2304

รายช่ือสถานศึกษาสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ล าดับ ช่ือสถานศึกษา เลขท่ี ท่ีอยู่ หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง 111 ถนนเพชรเกษม - ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92130 0-7550-0888 -

2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง 102 6 ควนปริง เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7520-1712 0-7520-1709

3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง ถนนตรัง - ปะเหลียน - โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7550-1164 -

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 3 ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 92150 0-7520-4057-8 0-7520-4059

5 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ศูนย์ตรัง ถนนตรัง - ปะเหลียน - โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 92000 - -



รายช่ือสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ล าดับ ช่ือสถานศึกษา เลขท่ี ท่ีอยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
1 รร.เทศบาล 1 สังขวิทย์ เลขท่ี 49 ถนนสังขวิทย์ ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 075-218969 075-218969
2 รร.เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ เลขท่ี 26 ถนนเวียนกะพัง ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 075-218301 075-218301
3 รร.เทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง เลขท่ี 375 ถนนห้วยยอด ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 075-298152 -
4 รร.เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ เลขท่ี 80 ถนนบ้านหนองยวน ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 075-218294 075-288168
5 รร.เทศบาล 5 วัดควนขัน เลขท่ี 9 ถนนควนขัน ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 075-219826 -
6 รร.เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม เลขท่ี 1/1 ถนนน ้าผุด ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 075-218542 075-218542
7 รร.เทศบาล 7 วัดประสิทธิชัย เลขท่ี 300 ถนนท่ากลาง ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 075-570524 -
8 รร.เทศบาล 8 (อนุบาลฝันท่ีเป็นจริง) - ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 075-218017 -
9 รร.บ้านเกาะปราง เลขท่ี 13 ถนนคลองเต็ง-บ้านโพธ์ิ นาท่ามเหนือ เมือง ตรัง 92000 075-270187 075-276265
10 รร.เทศบาลบ้านคลองภาษี เลขท่ี 80 ถนนคลองภาษี กันตัง กันตัง ตรัง 92110 075-251132 075-251132
11 รร.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ถนนตรังคภูมิ กันตัง กันตัง ตรัง 92110 075-252087 -
12 รร.อนุบาลเทศบาลต้าบลย่านตาขาว เลขท่ี 101 ถนนตรัง-ปะเหลียน ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 92140 075-584320 075-281450
13 รร.อนุบาลเทศบาลควนกุน เลขท่ี 222 หมู่ 8 กะลาเส สิเกา ตรัง 92150 075-293027 -
14 รร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา เลขท่ี 109 ถนนเทศบาล 5 ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92130 075-271169 075-272213



รายช่ือสถานศึกษาสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน

ล าดับ ช่ือสถานศึกษา ท่ีอยู่ หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
1 รร.ตชด.สันติราษฎร์ประชาบ ารุง - 14 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 92180 0-6366-4293-5 -
2 รร.ตชด.บ้านหินจอก - 6 ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 92180 0-9691-7436-8 -

รายช่ือสถานศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ล าดับ ช่ือสถานศึกษา ท่ีอยู่ หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตตรัง
90 1 ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7529-1446 0-7529-1446

2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 90 1 ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง 92140 0-7520-4715 -

รายช่ือสถานศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ล าดับ ช่ือสถานศึกษา  ท่ีอยู่ หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
1 โรงเรียนสิทธิธรรม พระปริยัติธรรม 

(แผนกสามัญศึกษา)
300 - ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 92000 0-8411-1019-5 -

รายช่ือสถานศึกษาสังกัดส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ

ล าดับ ช่ือสถานศึกษา  ท่ีอยู่ หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 

จังหวัดตรัง
23 4 นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง 92000 0-7550-1192 0-7550-1191
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ทีป่รกึษา   

 นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 

คณะทำงาน   

 นางจุฑารัตน์  เล็กมาก 
นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์ 
นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน 
นายประภาส  ขำแก้ว 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 นางอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์ 

นางชัชชญา  หลีสู 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 นางสาวปริศรา  เรืองฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

สรปุ/รวบรวม/วเิคราะห/์จดัทำรปูเลม่ 
 นางจุฑารัตน์  เล็กมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 นางอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 นางสาวปริศรา  เรืองฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ปก   

 นางสาวปริศรา  เรืองฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 



 
 
 


