
ประวัติโรงเรียนบ้านเขาโอน 
 
  โรงเรียนบ้านเขาโอน ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2486 ในที่ดินแปลงที่ 1 (บ่อโพธิ์) ปัจจุบันที่ดินแปลงนี้
ตั้งอยู่ในเขต หมู่ 10 และหมู่ที่ 19 ต าบลเขาวิเศษ โดยมีนายด า  ศรีจันทร์ทอง ซึ่งเป็นก านันต าบลเขาวิเศษใน
ขณะนั้น โดยความมือของประชาชนในหมู่ที่ 3 ได้ช่วยกันสละทรัพย์และแรงงาน สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 
1 หลัง ขนาด 8 x 8 เมตร หลังคามุงจากฝาไม้ไผ่ขัดแตะ เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้เชิญนายวิน  พิทักษ์ ปลัดอ าเภอ
โทอ าเภอสิเกาในขณะนั้นมาท าพิธีเปิดอาคารเรียน พร้อมด้วยตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาลต าบลเขา
วิเศษ 4” (บ้านเขาโอน) มีนายอ้วน  จีนประชา เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน 

  ต่อมาประชาชนเห็นว่าโรงเรียนไม่ได้ตั้งอยู่กลางชุมชน ท าให้นักเรียนเดินทางไปมาโรงเรียนไม่
สะดวก จึงขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน มาอยู่บริเวณทุ่งลานควาย แปลงที ่2 ในปัจจุบันนี้ และได้สร้าง
อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ขนาด 8 x 8 เมตร เสร็จเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2487 และได้เปิดท าการสอน
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

  เมื่อ พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ตามนโยบายกรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนบ้าน
เขาโอน ต่อมาอาคารเรียนหลังเก่าช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ นายสว่าง เรืองรอด ครูใหญ่ขณะนั้น ได้หารือ
กับก านันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประชาชน จัดหาเงินสร้างอาคารเรียนใหม่ ได้เงินทั้งหมด 6,300 บาท สร้างอาคาร
เรียนชั่วคราว ขนาด 7 x 9 เมตร หลังคามุงสังกะสี ฝากั้นไม้กระดาน พร้อมด้วยโต๊ะ – ม้านั่งนักเรียนชนิด
ติดกันจนเพียงพอ 

  เมื่อ พ.ศ. 2504 นายเคลื่อน เทวกุล ครูใหญ่ ได้ขอความร่วมมือจากก านันผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ปกครองนักเรียนหมู่ที่ 3 ต่อเติมอาคารเรียนอีก 3 ห้องเรียน ขนาด 7 x 14 เมตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 
บาท  
  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2514 มูลนิธิทหารไทย-อเมริกัน ได้จัดหาทุนส าหรับสร้างอาคารใหม่ 
แบบ ป. 1 ก. โดยจัดกระโดดร่ม ได้เงิน 98,189.75 บาท และกรมการปกครองจัดสรรงบประมาณสมทบอีก 
72,650 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,839.75 บาท เพ่ือจัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. ขนาด 4 ห้องเรียน 
พร้อมมุขด้านหน้า 1 ห้องเรียน เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2514 เสร็จเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2515 พร้อม
ด้วยส้วมขนาด 5 ที่นั่ง 1 หลัง (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว) เสาธงเหล็ก 1 ต้น ป้ายโรงเรียน 1 ป้าย ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านเขาโอนมิตรภาพที่ 108” (ซึ่งป้ายอยู่ติดเขตทางหลวงปัจจุบันจึงได้รื้อถอนออก
แล้ว) ได้ท าพิธีมอบอาคารเรียน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2515 ต่อมานักเรียนเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้จัดสรรสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.1 ก. ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 
หลัง บ้านพักครู 1 หลัง (รื้อถอนแล้ว) 

  อนึ่ง ในวันที ่10 เมษายน 2514 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงเสด็จเยี่ยม
ราษฎร ณ โรงเรียนบ้านเขาโอนด้วย ในการนี้ พระองค์ท่านได้ทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ขึ้น 1 ต้น (ปัจจุบันจะ
ออกดอกสวยงามมากในช่วงเดือนเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์) 



  ในปีงบประมาณ 2521 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครู
จ านวน 2 หลัง (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว) ต่อมาในปีงบประมาณ 2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสส.สาทิตย์ 
วงศ์หนองเตย สร้างก าแพงด้านหน้ายาว 330 เมตร และสภาต าบลเขาวิเศษได้บริจาคเงิน 25,000 บาท สร้าง
ป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณจาก สส.ทวี สุระบาล สร้างที่จอดรถส าหรับครูและ
นักเรียน จ านวน 6 ช่อง โดยครูได้ช่วยกันสละเงินสมทบจนแล้วเสร็จ 

  ทีด่ินปัจจุบันของโรงเรียนมีอยู่ 2 แปลง ดังนี้ 
  แปลงที่ 1 
  ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ 19 ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
  ทิศตะวันออก  จดถนนสายนาวง – ต้นชด ยาว 100 เมตร 
  ทิศตะวันตก  จดห้วยกอหรือทางน้ า  ยาว 90 เมตร 
  ทิศเหนือ  จดที่ดินนายแฉล้ม อ่อนรู้ที่ ยาว 330 เมตร 
  ทิศใต้   จดที่ดินนายเคลื่อน ทองดียิ่ง ยาว 330 เมตร 
  รวมเนื้อที่ 20 ไร่ – งาน 91 ตารางวา ขึ้นทะเบียนหมายเลขที่ (24696) ต.ร.121  

  แปลงที่ 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
บ้านเขาโอนในปัจจุบัน มีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศตะวันออก  จดถนนสายนาวง – ต้นชด ยาว 294 เมตร 
  ทิศตะวันตก  จดทางสาธารณประโยชน์  ยาว 295 เมตร 
  ทิศเหนือ  จดที่ดินนายเหล็ก หีบเพชร ยาว 480 เมตร 
  ทิศใต้   จดที่ดินนายไข่ สิทธิชัย และนายพร้อม ส่งเสริม ยาว 480 เมตร 
  รวมเนื้อที่ 93 ไร่ – งาน 40 ตารางวา ขึ้นทะเบียนเลขท่ี ต.ร.120 
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