
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

************************* 
 
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (จังหวัดสุพรรณบุรี) 

ที่ ชื่อโรงเรียน 
เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 

(ระบุอย่างละเอียด) 
1. ตลิ่งชนัวิทยา อ.เมืองสุพรรณบุรี 

ต.บ้านโพธิ์ หมู่ 1,2,4,5,6,8,9          ต.ตลิ่งชนั หมู่ 1,2,3,4,5,6,7 
ต.สนามคลี่ หมู่ 1,2,3,4,5,6            ต.สระแก้ว หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2. กรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 
ต.ท่าพี่เลียง ทุกหมู่บา้น 
ต.บ้านโพธิ์ หมู่ 3,7 
ต.โพธิ์พระยา หมู่ 1-7 
ต.ทับตีเหล็ก หมู่ 1-5 
ต.ไผ่ขวาง หมู่ 1-5 
ต.ดอนตาล หมู่ 1-5 
ต.พิหารแดง หมู่ 1-6 

 
ต.ดอนก ายาน หมู่ 1-8 
ต.สนามชัย หมู่ 1-6 
ต.รั้วใหญ่ หมู่ 1-6 
ต.ท่าระหัด หมู่ 1-5 
ต.โคกโคเฒ่า หมู่ 1-4 
ต.ดอนมะสังข์ หมู่ 1-5 
 

3. สงวนหญิง อ.เมืองสุพรรณบุรี 
ต.ท่าพี่เลี้ยง ทุกหมู่บา้น             
ต.ดอนก ายาน หมู่ 1,2,3,4,5,9  
ต.โพธิ์พระยา ทุกหมู่บ้าน            
ต.ทับตีเหล็ก ทุกหมู่บ้าน            
ต.ไผ่ขวางทุกหมู่บ้าน                
ต.ดอนตาล ทุกหมู่บา้น             
ต.พิหารแดง ทุกหมู่บ้าน 

 
ต.บ้านโพธิ์ หมู่ 3,7   
ต.สนามชัยทุกหมู่บ้าน     
ต.รั้วใหญ่ ทุกหมู่บ้าน       
ต.ท่าระหัด  ทุกหมู่บ้าน    
ต.โคกโคเฒ่า ทุกหมู่บ้าน   
ต.ดอนมะสังข์ ทุกหมู่บ้าน  
 

4 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 อ.บางปลาม้า 
ต.มะขามล้ม หมู่ 1-15 
ต.วัดโบสถ์ หมู่ 1-11 

 
ต.วังน้ าเย็น หมู่ 1-7 
 

5 สรวงสุธราวทิยา อ.ศรีประจันต ์
ต.ดอนปรู หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 
ต.ปลายนา หมู่ 1,3,4,5,6,7 

6 วังหว้าราษฎร์สามัคคี อ.ศรีประจันต ์
ต.บ้านกร่าง หมู่ 4                    
ต.มดแดง หมู่ 4,5,7                  

 
ต.บางงาม หมู่ 1-6 
ต.วังหว้า หมู่ 1,3,4,5,6,7 

7 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
สุพรรณบุร ี

จ.สุพรรณบุรี              จ.ราชบุรี        จ.กาญจนบุรี  
จ.ลพบุรี                    จ.ชัยนาท       จ.อ่างทอง   
จ.สระบุรี                   จ.สิงหบ์ุรี       จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

 



ที่ ชื่อโรงเรียน 
เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 

(ระบุอย่างละเอียด) 
8 ศรีประจันต์“เมธีประมุข” อ.ศรีประจันต ์

ต.ศรีประจันต์ หมู่ 1-6 
ต.มดแดง หมู่ 1-7 
ต.วังยาง หมู่ 1-9 

 
ต.บ้านกร่าง หมู่ 1-6 
ต.ปลายนา หมู่ 2       
ต.วังน้ าซบั หมู่ 1-7       

9 บางปลาม้า  “สูงสุมารผดุง
วิทยา” 

อ.เมืองสุพรรณบุรี 
ต.ท่าระหัด หมู่ 1 
อ.บางปลาม้า 
ต.โคกคราม หมู่ 1,2,3,4,5,6   
ต.บางปลาม้า หมู่ 1,2,3,4,5,6  
ต.ไผ่กองดิน หมู่ 1,2,3,4,5,6   
ต.ตะค่า หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8    
ต.จรเข้ใหญ่ หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8 

 
 
 
ต.วัดดาว หมู่ 1,2,3,4,5,6  
ต.กฤษณา หมู่ 1,2,3,4,5,6 
ต.บ้านแหลม หมู่ 1 
ต.สาลี หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8 
 

10 สวนแตงวทิยา อ.เมืองสุพรรณบุรี 
ต.ดอนก ายาน หมู่ 1-26 
ต.สระแก้ว หมู่ 1-26 
ต.ศาลาขาว หมู่ 1-26 

 
ต.ดอนโพธิ์ทอง หมู่ 1-26 
ต.บางกุ้ง หมู่ 1-26 
ต.สวนแตง หมู่ 1-26 

11 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ ์ อ.บางปลาม้า 
ต.บางใหญ่ หมู่ 1,3 
ต.บ้านแหลม หมู่ 5 
อ.สองพี่น้อง 
ต.บ้านกุ่ม หมู่ 3,4 

 
ต.กฤษณา หมู่ 5,6 
ต.บางใหญ่ หมู่ 5,6 
 
ต.บ้านช้าง หมู่ 3,5 

12 บ่อสุพรรณวิทยา อ.สองพี่น้อง 
ต.บ่อสุพรรณ หมู่ 5,11,13 

 

13 สองพี่น้องวิทยา อ.สองพี่น้อง 
ต.บางตาเถร หมู่ 2-4,9-10,15-18 
ต.บ้านช้าง หมู่ 1-5 
ต.ต้นตาล 

 
ต.บางตะเคียน หมู่ 1-8              
ต.บ้านกุ่ม หมู่ 1-4                     

14 อู่ทองศึกษาลัย อ.อู่ทอง 
ต.อู่ทอง หมู่ 1-6 
ต.บ้านดอน หมู่ 1-9 

 
ต.จรเข้สามพัน หมู่ 1-15 
ต.ยุ้งทะลาย หมู่ 1-5 

15 สระยายโสมวิทยา อ.อู่ทอง 
ต.สระยายโสม หมู่ 1-10 
อ.สองพี่น้อง 
ต.ศรีส าราญ หมู่ 7,8 
ต.ดอนมะเกลือ หมู่ 1-12 

 
ต.จรเข้สามพัน หมู่ 1-10 
 
ต.หนองบ่อ หมู่ 1-8 
ต.สะพังลาน หมู่ 1-10 

 



ที่ ชื่อโรงเรียน 
เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 

(ระบุอย่างละเอียด) 
16 ดอนคาวิทยา อ.อู่ทอง 

ต.ดอนคา หมู่ 1,2,3,4,10,15,16,17,18,19,20 
ต.พลับพลาไชย หมู่ 2,5,7,10,12,14 
ต.บ้านโข้ง หมู่ 1,3,6,8,10,12,14 
ต.หนองโอ่ง หมู่ 6,9,14 

17 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 อ.สองพี่น้อง 
ต.บางตาเถร หมู่ 1,5,6,7,8,11,15,17 
ต.บางเลน หมู่ 3,4,5 

18 หนองวัลย์เปรียงวิทยา อ.สองพี่น้อง 
ต.ศรีส าราญ                                  ต.หนองบ่อ   
ต.บ่อสุพรรณ                                 ต.ดอนมะนาวหมู่1-7 
ต.ทุ่งคอก หมู่1,2,3,12,13,15  

19 สระกระโจมโสภณพิทยา อ.ดอนเจดีย ์
ต.สระกระโจม เขตเทศบาลต าบลสระกระโจม หมู่ที่ 1-10 
ต.ทะเลบก หมู่ 1,2,4,10,11 และ 12 
ต.ไร่รถ หมู่ 4,9 

20 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อ.ดอนเจดีย ์
ต.ดอนเจดีย์ หมู่ 1-9                       ต.หนองสาหร่าย หมู่ 1-10 
ต.ไร่รถ หมู่ 1-10                           ต.ทะเลบก หมู่ 3-8 และ 12 

21 อู่ทอง อ.อู่ทอง 
ต.อู่ทอง หมู่ 1-11 
ต.กระจัน หมู่ 1-10 
ต.บ้านดอน หมู่ 1-9 
ต.หนองโอ่ง หมู่ 1-14 

 
ต.เจดีย์ หมู่ 1-8 
ต.จรเข้สามพัน หมู่ 1-15 
ต.ยุ้งทะลาย หมู่ 1,2,3,6,7 
ต.ดอนคา หมู่ 5,7,8,9,11,12,14,16 

22 บางลี่วิทยา อ.สองพี่น้อง 
ต.สองพี่น้อง 
ต.บางพลับ 
ต.เนินพระปรางค์   

 
ต.ต้นตาล 
ต.ศรีส าราญ 
ต.หัวโพธิ์ 

23 บ่อกรุวิทยา อ.เดิมบางนางบวช 
ต.บ่อกรุ  
ต.หัวนา  
ต.วังศรีราช  

 
ต.หนองกระทุ่ง 
ต.ป่าสะแก 
ต.หนองมะค่าโมง 

24 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อ.ด่านช้าง 
ต.ด่านชา้ง หมู่ 1,3,5,10,11,17,18 
ต.หนองมะค่าโมง หมู่ที่ 2,4,5,6,10,12,13,17,18,19,21 
ต.วังคัน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

25 ทุ่งแฝกพิทยาคม อ.สามชุก 
ต.วังลึก หมู่ 1-15 

 



ที่ ชื่อโรงเรียน 
เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 

(ระบุอย่างละเอียด) 
26 ทุ่งคลีโคกชา้งวิทยา อ.เดิมบางนางบวช 

ต.ยางนอน หมู่ 1-7 
ต.ทุ่งคลี หมู่ 1-8 

 
ต.เขาดิน หมู่ 1-12 
ต.โคกช้าง หมู่ 1-10 

27 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 อ.สามชุก 
ต.หนองสะเดา *นอกเขตพื้นที่บริการ มี อ.เดิมบางนางบวช  อ.หนองหญ้าไซ 
อ.ด่านช้างและจงัหวัดใกล้เคียง 

28 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 อ.เดิมบางนางบวช 
ต.บางบวช 
ต.เขาดิน 

 
ต.ยางนอน                     
 

29 หนองหญ้าไซวิทยา อ.หนองหญ้าไซ 
ทุกต าบลในอ าเภอหนองหญ้าไซ 

30 ธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช 
ต.เขาพระ หมู่ 1-9 
ต.ปากน้ า หมู่ 1-7 
ต.หัวนา หมู่ 1-7 
ต.วังศรีราช 

 
ต.เดิมบาง หมู่ 1-11 
ต.หัวเขา หมู่ 1-12 
ต.ป่าสะแก           
 

31 สามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก 
ต.ย่านยาว 
ต.หนองผักนาก 
ต.กระเสียว 

 
ต.สามชุก           
ต.บ้านสระ         
 

32 ด่านช้าง อ.ด่านช้าง 
ต.ด่านชา้ง หมู่ 2,4,6,7,8,9,10,13,19 
ต.นิคมกระเสียว                            ต.ห้วยขมิ้น 
ต.องค์พระ                                   ต.วังยาว 

 

การก าหนดคุณสมบัติการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดังนี้ 
 1. นักเรียนต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน 
 2. อยู่กับบิดาหรือมารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน หรือมีหลักฐานที่แสดงให้
เห็นว่ามีถ่ินฐานอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการจริง 
  



เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

************************* 
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (จังหวัดนครปฐม) 

ที่ ชื่อโรงเรียน 
เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 

(ระบุอย่างละเอียด) 
1 พระปฐมวิทยาลัย เขตเทศบาลนครนครปฐม 
2 ราชินบีูรณะ อ.เมืองนครปฐม 

ต.พระปฐมเจดีย ์
ต.นครปฐม หมู่ 1-10 
ต.หนองปากโลง หมู่ 1-9 
ต.ทุ่งน้อย หมู่ 1-7 
ต.หนองดินแดง หมู่ 1-8 
ต.ล าพญา หมู่ 1-9 
ต.สระกะเทียม หมู่ 1-14 
ต.ห้วยจรเข้ หมู่ 1-7 
ต.หนองงูเหลือม หมู่ 1-10 
ต.พระประโทน หมู่ 1-9 
ต.ตาก้อง หมู่ 1-10 
ต.สนามจนัทร์ หมู่ 1-6 
ต.ถนนขาด หมู่ 1-6 

 
ต.บ่อพลับ หมู่ 1-8 
ต.วังตะกู หมู่ 1-8 
ต.สามควายเผือก หมู่ 1-6 
ต.วังเย็น หมู่ 1-6 
ต.โพรงมะเดื่อ หมู่ 1-17 
ต.บางแขม หมู่ 1-10 
ต.สวนปา่น หมู่ 1-6 
ต.ทัพหลวง หมู่ 1-14 
ต.บ้านยาง หมู่ 1-11 
ต.ธรรมศาลา หมู่ 1-7 
ต.มาบแค หมู่ 1-9 
ต.ดอนยายหอม หมู่ 1-9  
 

3 พระปฐมวิทยาลัย 2 
หลงพ่อเงินอนุสรณ ์

อ.เมืองนครปฐม 
ต.ดอนยายหอม หมู่ 1-9                  ต.บางแขม หมู่ 5 
อ.สามพราน 
ต.ตลาดจนิดา หมู่ 3,5 และ 9 

4 ศรีวิชัยวิทยา อ.เมืองนครปฐม 
ต.พระปฐมเจดีย ์
ต.นครปฐม 
ต.หนองปางโลง 
ต.ทุ่งน้อย 
ต.วังเย็น 
ต.ล าพญา 
ต.สระกะเทียม 
ต.ห้วยจรเข้ 
ต.หนองงูเหลือม 
ต.พระประโทน 
ต.ดอนยาหอม 

 
ต.บ่อพลับ          
ต.วังกู                              
ต.สามควายเผือก 
ต.หนองดินแดง    
ต.โพรงมะเดื่อ            
ต.บางแขม 
ต.สวนปา่น         
ต.ทัพหลวง                         
ต.บ้านยาง 
ต.สนามจนัทร์      
ต.ถนนขาด 

 



ที่ ชื่อโรงเรียน 
เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 

(ระบุอย่างละเอียด) 
5 สระกะเทียมวิทยาคม“สังวรเจษฎ์

ประภาคมอุปถัมภ์” 
อ.เมืองนครปฐม (ทุกต าบล)  

6 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม อ.เมืองนครปฐม (ทุกต าบล)  
7 โพรงมะเดื่อวิทยาคม อ.เมืองนครปฐม 

ต.โพรงมะเดื่อ 
ต.ล าพยา  

 
ต.หนองดินแดง  
ต.หนองปากโลง 

8 สิรินธรราชวทิยาลัย ประเภทโควตา เปน็นักเรียนทุกจังหวัด 
ประเภทคัดเลือก ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
(ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : โรงเรียนที่
มีวัตถุประสงค์พิเศษ) 

9 ก าแพงแสนวทิยา อ.ก าแพงแสน 
ทุกต าบลในเขตอ าเภอก าแพงแสน 

10 มัธยมฐานบินก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน  (ทุกต าบล)  

11 ศาลาตึกวิทยา อ.ก าแพงแสน  (ทุกต าบล)  

12 คงทองวิทยา อ.ดอนตูม 
ทุกต าบลในเขตอ าเภอดอนตูม    

 

13 บ้านหลวงวิทยา อ.ดอนตูม 
ต.บ้านหลวง  หมู่ที่ 1-5       
ต.ดอนพุทรา หมู่ที่ 1-10 
อ.บางเลน 
ต.บางระก า หมู่ที่ 7-15 
อ.นครชัยศรี 
ต.วัดละมุด  หมู่ 4-5 

 
ต.ดอนรวก หมู่ที่ 1-5 

14 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ ์ อ.นครชัยศรี 
ต.นครชัยศรี 
ต.วัดส าโรง 
ต.ลานตากฟ้า 
ต.ไทยาวาส     

 
ต.สัมปทาน           
ต.ห้วยพูล          
ต.งิ้วราย 
 

 

  



ที่ ชื่อโรงเรียน 
เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 

(ระบุอย่างละเอียด) 
15 ภัทรญาณวิทยา อ.นครชัยศรี 

ต.นครชัยศรี   
ต.สัมปทวน    
ต.ดอนแฝก    
ต.บางกระเบา  
ต.บางแก้วฟ้า   
ต.วัดแค 

 
ต.ศรีษะทอง   
ต.วัดส าโรง 
ต.ห้วยพลู   
ต.บางพระ    
ต.ลานตากฟ้า   

16 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั 
นครปฐม 

อ.นครชัยศรี 
ต.ท่าต าหนัก 
ต.ขุนแก้ว 

 
ต.ท่ากระซับ   
ต.ท่าพระยา 

17 พลอยจาตุรจินดา อ.นครชัยศรี 
ต.ท่าพระยา 
ต.โคกพระเจดีย์ 
ต.ท่ากระชับ 

 
ต.บางระก า     
ต.ศีรษะทอง     
ต.พะเนียด 

18 แหลมบัววิทยา อ.เมืองนครปฐม 
ต.สามความเผือก 
อ.นครชัยศรี 
ต.ศรีษะทอง 
ต.ศรีมหาโพธิ์ 
ต.บางพระ 

 
 
 
ต.แหลมบัว หมู่ 6    
ต.วัดละมุด      
ต.บางแก้วฟ้า   

19 เพิ่มวิทยา อ.นครชัยศรี 
ต.นครชัยศรี               ต.บางกระเบา                ต.ไทยาวาส  
ต.ท่าต าหนัก ฝัง่ตะวนัออกของถนนเพชรเกษม       ต.ขุนแก้ว 

20 บางเลนวิทยา อ.บางเลน 
ต.บางเลน 
ต.บางภาษ ี

 
ต.คลองนกกระทุ่ง    
ต.บางไทรปา่ 

21 บางหลวงวิทยา อ.บางเลน 
ต.บางหลวง 

 
ต.หินมูล 

22 สถาพรวิทยา อ.บางเลน 
ต.ล าพญา หมู่ 1-11         
ต.นราภิรมย์ หมู่ 1-4,6-9,11 

 
ต.คลองนกกระทุ่ง หมู่ 7,8 
 

23 บัวปากท่าวิทยา อ.บางเลน 
ต.บัวปากทา่ 
ต.บางหลวง 
ต.ไทรงาม 

 
ต.นิลเพชร    
ต.หินมูล  
 

 



ที่ ชื่อโรงเรียน 
เขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 

(ระบุอย่างละเอียด) 
24 สามพรานวิทยา อ.สามพราน 

ต.สามพราน 
ต.บ้านใหม ่
ต.ท่าตลาด หมู่ 1,2 
ต.ท่าข้าม    
ต.ทรงคนอง   

 
ต.บางช้าง 
ต.คลองใหม่ 
ต.ยายชา หมู่ 4,5,6 
ต.หอมเกร็ด 
 

25 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

อ.สามพราน 
ต.ท่าตลาด หมู่ 2  
(รับนักเรียนทุกจังหวัดทั่วประเทศ) 

26 วัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน 
ต.ไร่ขิง 
ต.ยายชา หมู่ 1-3 
ต.ท่าข้าม 
ต.ทรงคะนอง 
ต.หอมเกร็ด 

 
ต.ท่าตลาด หมู่ 3-10  
ต.อ้อมใหญ ่
ต.บางเตย 
ต.กระทุ่มล้ม 
ต.บางกระทึก 

27 ปรีดารามวิทยาคม อ.สามพราน 
ต.คลองจินดา 

28 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา   
 

อ.พุทธมณฑล 
ทุกต าบลในเขตอ าเภอพุทธมณฑล 
อ.สามพราน 
ต.บางเตย 

29 กาญจนาภเิษกวิทยาลัยนครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

อ.พุทธมณฑล 
ต.ศาลายา 
จ.นครปฐม        จ.นนทบุรี      จ.ปทุมธานี    จ.สมุทรปราการ   
จ.สมุทรสาคร  จ.ประจวบคีรีขันธ์  จ.สมุทรสงคราม  จ.เพชรบุรี และ
กรุงเทพมหานคร  
(ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : โรงเรียนที่
มีวัตถุประสงค์พิเศษ) 

  




