


รายช่ือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี จัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ 
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (เด็กเขา้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

ล าดับ โรงเรียน ที่ตั้ง หมายเหตุ 
๑.  วัดเขมาภิรตาราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  
๒.  ศรีบุณยานนท์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  
๓.  สตรีนนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  
๔.  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  
๕.  เบญจมราชานุสรณ์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  
๖.  รัตนาธิเบศร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  
๗.  นนทบุรีพิทยาคม ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  
๘.  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  
๙.  เทพศิรินทร์ นนทบุรี ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  
๑๐.  ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
๑๑.  สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
๑๒.  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
๑๓.  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
๑๔.  โพธินิมิตวิทยาคม ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
๑๕.  บางบัวทอง ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  
๑๖.  ราชวินิต นนทบุรี ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
๑๗.  ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี  
๑๘.  ราษฎร์นิยม ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

 

ที ่
เขตพ้ืนทีบ่ริการ ชื่อสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบพื้นที่เขตบริการ 

หมายเหตุ 
หมู่ที่/ซอย/ถนน แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 
 

ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
 

ต.สวนใหญ่ 
ต.ตลาดขวัญ 
ต.บางเขน 
ต.บางไผ่ 
ต.บางกระสอ 
ต.บางศรีเมือง 
แขวงบางซื่อ 
แขวงวงศ์สว่าง 
แขวงบางอ้อ 

อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
เขตบางซ่ือ  กทม. 
เขตบางซ่ือ กทม. 
เขตบางพลัด กทม. 

วัดเขมาภิรตาราม 
 

วัดเขมาภิรตาราม  

2 ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 

ต.สวนใหญ่ 
ต.ตลาดขวัญ 
ต.บางกระสอ 
ต.บางศรีเมือง 
ต.บางไผ่ 
ต.บางกร่าง 
ต.ท่าทราย 
ต.ไทรม้า 
ต.บางรักน้อย 
ต.บางเขน 

อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 

ศรีบุณยานนท์ ศรีบุณยานนท์  

 
 
 



บัญชีแสดงพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

 

ที ่
พ้ืนที่เขตบริการ ชื่อสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบพื้นที่เขตบริการ 

หมายเหตุ 
หมู่ที่/ซอย/ถนน แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3 ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
 

ต.สวนใหญ่ 
ต.ตลาดขวัญ 
ต.บางเขน 
ต.บางไผ่ 
ต.บางกระสอ 
ต.บางศรีเมือง 
แขวงวงศ์สว่าง 
แขวงบางซื่อ 
แขวงบางอ้อ 

อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
เขตบางซ่ือ กทม. 
เขตบางซ่ือ กทม. 
เขตบางพลัด กทม. 

สตรีนนทบุรี สตรีนนทบุรี  

4 ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
หมู่ 1,2,3 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
หมู่ 3, 7, 9, 11, 13 และ 14 
ทุกหมู่ 
หมู่ 1, 3, 5 และ 6 

ต.บางกร่าง 
ต.บางศรีเมอืง 
ต.บางไผ่ 
ต.บางเลน 
ต.เสาธงหิน 
ต.บางม่วง 
ต.บางรักพัฒนา 
ต.บางรักใหญ่ 

อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.บางใหญ่ 
อ.บางใหญ่ 
อ.บางใหญ่ 
อ.บางบัวทอง 
อ.บางบัวทอง 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
นนทบุรี 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
นนทบุรี 

 

 
 

 
 
 



บัญชีแสดงพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

 

ที ่
พ้ืนที่เขตบริการ ชื่อสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบพื้นที่เขตบริการ 

หมายเหตุ 
หมู่ที่/ซอย/ถนน แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5 ทุกซอย 
หมู่ 1,2,9 
ทุกซอย 
หมู่ 3,4,5,6,7,8,9,10 
ทิศใต้ถนนแจ้งวัฒนะ 
หมู่ 4,5  
ทิศใต้ถนนแจ้งวัฒนะ 
ทิศตะวันออก 
ด้านถนนติวานนท์ 
 

ต.ท่าทราย 
ต.บางเขน 
ต.บางกระสอ 
ต.บางตลาด 
 
ต.ปากเกร็ด 
 

อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.ปากเกร็ด 
 
อ.ปากเกร็ด 
 

เบญจมราชานุสรณ์ เบญจมราชานุสรณ์  

6 ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกซอย 
 

ต.สวนใหญ่ 
ต.ตลาดขวัญ 
ต.บางเขน 
ต.บางไผ่ 
ต.บางกร่าง 
ต.บางศรีเมือง 
ต.บางกระสอ 

อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 
อ.เมืองนนทบุรี 

รัตนาธิเบศร์ รัตนาธิเบศร์  

7 ทุกหมู่ 
หมู่ 3,4,5,6,7,8 
หมู่ 4,5 
 

ทุกต าบล 
ต.บางตลาด 
ต.ปากเกร็ด 

อ.เมืองนนทบุรี 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 

นนทบุรีพิทยาคม นนทบุรีพิทยาคม  

 



บัญชีแสดงพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

 

ที ่
พ้ืนที่เขตบริการ ชื่อสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบพื้นที่เขตบริการ 

หมายเหตุ 
หมู่ที่/ซอย/ถนน แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

8 
 

ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 

ทุกต าบล 
ทุกต าบล 

อ.บางกรวย 
อ.เมืองนนทบุรี 
เขตบางพลัด กทม. 

บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 
นนทบุรี 

บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 
นนทบุรี 

 

9 ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 

ต.คูเวียง 
ต.ปลายบาง 
ต.มหาสวัสดิ์ 
ต.บางขุนกอง 
ต.ศาลากลาง 

อ.บางกรวย 
อ.บางกรวย 
อ.บางกรวย 
อ.บางกรวย 
อ.บางกรวย 

เทพศิรินทร์  นนทบุรี เทพศิรินทร์  นนทบุรี  

10 ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
หมู่  1,2,6,7 
หมู่ 6 

ต.ปากเกร็ด 
ต.บางตลาด 
ต.คลองเกลือ 
ต.บางพูด 
ต.เกาะเกร็ด 
ต.บ้านใหม่ 

อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 

ปากเกร็ด ปากเกร็ด  

11 หมู่ 4,5 
หมู่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
หมู่ 1,2,3,4 
หมู่ 8,9  
ถนนบอนต์สตรีท,ถนนป๊อปปูล่า , 
ถนนป๊อปปูล่า 5,6 
หมู่ 6 ถนนป๊อปปูล่า, 
ถนนป๊อปปูล่า 5 

ต.ปากเกร็ด 
ต.บางตลาด 
ต.คลองเกลือ 
ต.บางพูด 
 
 
ต.บ้านใหม่ 

อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
 
 
อ.ปากเกร็ด 

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี  



บัญชีแสดงพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

 

ที ่
พ้ืนที่เขตบริการ ชื่อสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบพื้นที่เขตบริการ 

หมายเหตุ 
หมู่ที่/ซอย/ถนน แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

12 ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
หมู่ 1,8,9 
หมู่ 4,5 
ถนนป๊อปปูล่า, 
ถนนบอนด์สตรีท  
เมืองทองธานี 
ทุกหมู่ 

ต.บ้านใหม่ 
ต.คลองเกลือ 
ต.บางตลาด 
ต.บางพูด 
ต.ปากเกร็ด 
 
 
 
ต.บางขะแยง 

อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
 
 
 
อ.เมืองปทุมธานี      
จังหวัดปทุมธานี 

นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  

13 หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

ต.ปากเกร็ด 
ต.คลองข่อย 
ต.บางพลับ 
ต.คลองเกลือ 
ต.บางตลาด 
ต.บ้านใหม่ 
ต.บางพูด 
ต.บางตะไนย์ 
ต.คลองพระอุดม 
ต.ท่าอิฐ 
ต.เกาะเกร็ด 
ต.อ้อมเกร็ด 

อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นนทบุรี 

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นนทบุรี 

 



บัญชีแสดงพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

 

ที ่
พ้ืนที่เขตบริการ ชื่อสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบพื้นที่เขตบริการ 

หมายเหตุ 
หมู่ที่/ซอย/ถนน แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

14 หมู่ 2,3,7,17 
หมู่ 1,2,3,4 
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
หมู่ 1,2,3,4,5 
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
หมู่ 1,2,3,4,5 
หมู่ 1,2,3,4,5,6 
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7 
หมู่ 1,2,3,4,5,6 
หมู่ 1,2,3,4,5,6 
ถนนป๊อปปูล่า, ถนนป๊อปปูล่า 5, 
ถนนป๊อปปูล่า 6 

ต.ปากเกร็ด 
ต.คลองเกลือ 
ต.คลองข่อย 
ต.บางพลับ 
ต.บางตลาด 
ต.บางพูด 
ต.บางตะไนย์ 
ต.คลองพระอุดม 
ต.ท่าอิฐ 
ต.เกาะเกร็ด 
ต.อ้อมเกร็ด 
ต.บ้านใหม่ 

อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด 
 

โพธินิมิตวิทยาคม โพธินิมิตวิทยาคม  

15 
 

ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 

ต.โสนลอย 
ต.บางบัวทอง 
ต.บางรักใหญ่ 
ต.บางคูรัด 
ต.ละหาร 
ต.ล าโพ 
ต.พิมลราช 
ต.บางรักพัฒนา 

อ.บางบัวทอง 
อ.บางบัวทอง 
อ.บางบัวทอง 
อ.บางบัวทอง 
อ.บางบัวทอง 
อ.บางบัวทอง 
อ.บางบัวทอง 
อ.บางบัวทอง 

บางบัวทอง บางบัวทอง  



บัญชีแสดงพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

 

ที ่
พ้ืนที่เขตบริการ ชื่อสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบพื้นที่เขตบริการ 

หมายเหตุ 
หมู่ที่/ซอย/ถนน แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

16 ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 

ต.บางใหญ่ 
ต.บางม่วง 
ต.บางแม่นาง 
ต.บางเลน 
ต.เสาธงหิน 
ต.บ้านใหม่ 

อ.บางใหญ่ 
อ.บางใหญ่ 
อ.บางใหญ่ 
อ.บางใหญ่ 
อ.บางใหญ่ 
อ.บางใหญ่ 
 

ราชวินิต นนทบุรี ราชวินิต นนทบุรี  

17 
 

ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 

ต.ไทรน้อย 
ต.ราษฎร์นิยม 
ต.หนองเพรางาม 
ต.ขุนศรี 
ต.ไทรใหญ่ 
ต.คลองขวาง 
ต.ทวีวัฒนา 

อ.ไทรน้อย 
อ.ไทรน้อย 
อ.ไทรน้อย 
อ.ไทรน้อย 
อ.ไทรน้อย 
อ.ไทรน้อย 
อ.ไทรน้อย 
 

ไทรน้อย ไทรน้อย  

18 
 

ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 
ทุกหมู่ 

ต.ราษฎร์นิยม 
ต.ไทรใหญ่ 
ต.คลองขวาง 
ต.ไทรน้อย 

อ.ไทรน้อย 
อ.ไทรน้อย 
อ.ไทรน้อย 
อ.ไทรน้อย 
 

ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม  

 
 

 


