
 
                       

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

เรื่อง โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
.......................................... 

 

      นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ก าหนดให้รับเด็กพิการเรียนร่วมทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตามความพร้อมของโรงเรียน หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ จึงขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ให้สาธารณชนทราบ ดังนี้ 

๑. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
๒. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

๓. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

๔. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์   

๕. โรงเรียนคงทองวิทยา อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

๖. โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

๗. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

๘. โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

๙. โรงเรียนสามพรานวิทยา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

๑๐. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

๑๑. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

๑๒. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

๑๓. โรงเรียนเพ่ิมวิทยา อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

๑๔. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

๑๕. โรงเรียนรัตนโกสิทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
๑๖. โรงเรียนสถาพรวิทยา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 

      
    ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 

 

(นายนิพนธ์  ก้องเวหา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   

   

    
 
 



 
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
เรื่อง  โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

.................................... 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัด
การศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
ให้สาธารณชนทราบ ดังนี้ 

๑. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

๒. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
๓. โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย  อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 
     ประกาศ  ณ  วันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(นายนิพนธ์  ก้องเวหา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   

   

    
 
 



 
 
 

 

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
เรื่อง โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

....................................... 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัด
ห้องเรียนพิเศษ ให้สาธารณชนทราบ ดังนี้ 

๑. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ชั้น ม.๑ - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
     ตามแนวทางของ สสวท. 
  ชั้น ม.๔ - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
     เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สพฐ.) 
   - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
     เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สพม.๙) 
๒. โรงเรียนราชินีบูรณะ ชั้น ม.๑ - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
     (SMART CLASS) 

  ชั้น ม.๔ - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
     เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สพฐ.) 
๓. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ชั้น ม.๑ - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
  ชั้น ม.๔ - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๔. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ชั้น ม.๑ - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
  ชั้น ม.๔ - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๕. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ชั้น ม.๑ - ห้องเรียนพิเศษ ENGLISH PROGRAM (EP) 
   - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
     และเทคโนโลยี (สวคท.) 
   - ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน  

  (Chinese  Program : CP) 
  ชั้น ม.๔ - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยก ากับ 
     ดูแลของมหาวิทยาลัย 
   - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
     เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
   - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
     เทคโนโลยี  
   - ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน  

  (Chinese  Program : CP) 



 - ๒ - 
  

๖. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบ 

ชั้น ม.๑ - ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

 มัธยม)  - ห้องเรียนพิเศษ ENGLISH PROGRAM (EP) 
  ชั้น ม.๔ - ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน 

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
   - ห้องเรียนพิเศษ ENGLISH PROGRAM (EP) 
   - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
     เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
๗. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวร- ชั้น ม.๑ - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
 นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ชั้น ม.๔ - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
8. โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ชั้น ป.5 - ห้องเรียนพิเศษ Intensive ENGLISH PROGRAM  

   (IEP) 
  ชั้น ม.๑ - ห้องเรียนพิเศษ Intensive ENGLISH PROGRAM  

   (IEP) 
  ชั้น  ม.4 - ห้องเรียนพิเศษ Intensive ENGLISH PROGRAM  

   (IEP) 
     
   ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

  

 

(นายนิพนธ์  ก้องเวหา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   

   

    
 
 


