
บัญชีแสดงพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 
ที ่ พ้ืนที่เขตบริการ ชื่อสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบพ้ืนทีเ่ขตบริการ หมายเหตุ 

หมู่ที่/ซอย/ถนน ตำบล อำเภอ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1 ทุกหมู่ ทุกตำบล อ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยาวิทยาลัย อยุธยาวิทยาลัย  
2 ทุกหมู่ ทุกตำบล อ.พระนครศรีอยุธยา จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์  
3 ทุกหมู่ ทุกตำบล อ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยานุสรณ ์ อยุธยานุสรณ ์  
4 ทุกหมู่ ทุกตำบล อ.พระนครศรีอยุธยา ปากกรานพิทยา ปากกรานพิทยา  
5 หมู่ 5,6,7,8,9,10,11,12 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
 หมู่ 1,2,3,4,5,6,7 ต.บ้านหว้า     
 หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8 ต.คลองจิก     
 หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, ต.บางกระสั้น     
 10,11,12,13,14,15,16,17      
 ทุกหมู่ ต.เกาะเกิด     
 ทุกหมู่ ต.บ้านแป้ง     

6 หมู่ 1,2,3,4,5 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน บางปะอิน บางปะอิน  
 หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ต.บ้านโพธ์ิ     
 หมู่ 1,2,3,4 ต.บ้านเลน     

7 หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8 ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน อุดมศีลวิทยา อุดมศีลวิทยา  
 หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ต.วัดยม     
 หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8 ต.บางปะแดง     

8 ทุกหมู่ ทุกตำบล อ.เสนา เสนา “เสนาประสิทธ์ิ” เสนา “เสนาประสิทธ์ิ”  
9 ทุกหมู่ ต.บ้านหลวง อ.เสนา สาคลีวิทยา สาคลีวิทยา  
 ทุกหมู่ ต.บางนมโค     
 ทุกหมู่ ต.สามตุ่ม     
 ทุกหมู่ ต.มารวิชัย     
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หมู่ที่/ซอย/ถนน ตำบล อำเภอ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
10 ทุกหมู่ ต.ลาดงา อ.เสนา ลาดงาประชาบำรุง ลาดงาประชาบำรุง  

 หมู่ 10 ต.บ้านกระทุม่     
 หมู่ 13 ต.หัวเวียง     
 หมู่ 11 ต.บ้านโพธ์ิ     
 หมู่ 1 ต.รางจรเข ้     
 หมู่ 1, 2 และ 3 ต.ปลายกลัด     

11 ทุกหมู่ ทุกตำบล อ.ท่าเรือ ท่าเรือ “นิตยานุกูล” ท่าเรือ “นิตยานุกูล”  
12 ทุกหมู่ ทุกตำบล อ.ท่าเรือ ท่าหลวงวิทยานุกูล ท่าหลวงวิทยานุกูล  
13 ทุกหมู่ ทุกตำบล อ.ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา  
14 ทุกหมู่ ทุกตำบล อ.นครหลวง ท่าช้างวิทยาคม ท่าช้างวิทยาคม  
15 ทุกหมู่ ทุกตำบล อ.นครหลวง นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  
16 ทุกหมู่ ทุกตำบล อ.ภาชี ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”  
17 ทุกหมู่ ทุกตำบล อ.บ้านแพรก บ้านแพรกประชาสรรค ์ บ้านแพรกประชาสรรค ์  
18 ทุกหมู่ ทุกตำบล อ.มหาราช มหาราช “ประชานิมติ” มหาราช “ประชานิมติ”  
19 ทุกหมู่ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)  

 ทุกหมู่ ต.หันตะเภา     
 ทุกหมู่ ต.ลำตาเสา     
 ทุกหมู่ ต.ข้าวงาม     
 ทุกหมู่ ต.วังจุฬา     
 ทุกหมู่ ต.สนับทึบ     
 ทุกหมู่ ต.บ่อตาโล ่     
 ทุกหมู่ ต.วังน้อย     
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หมู่ที่/ซอย/ถนน ตำบล อำเภอ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
20 ทุกหมู่ ต.บ่อตาโล ่ อ.วังน้อย วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ ์  

 ทุกหมู่ ต.ลำไทร     
 ทุกหมู่ ต.พยอม     
 ทุกหมู่ ต.วังน้อย     

21 ทุกหมู่ ทุกตำบล อ.บางปะหัน บางปะหัน บางปะหัน  
22 ทุกหมู่ ต.อุทัย อ.อุทัย อุทัย อุทัย  

 ทุกหมู่ ต.บ้านช้าง     
 ทุกหมู่ ต.ธนู     
 ทุกหมู่ ต.ข้าวเม่า     
 ทุกหมู่ ต.สามบัณฑติ     
 ทุกหมู่ ต.บ้านหีบ     
 ทุกหมู่ ต.คานหาม     
 ทุกหมู่ ต.เสนา     

23 ทุกหมู่ ทุกตำบล อ.อุทัย หนองน้ำส้มวิทยาคม หนองน้ำส้มวิทยาคม  
24 ทุกหมู่ ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย บางซ้ายวิทยา บางซ้ายวิทยา  

 ทุกหมู่ ต.เตาเล่า     
 ทุกหมู่ ต.บางซ้าย     
 ทุกหมู่ ต.ปลายกลัด     
 ทุกหมู่ ต.เทพมงคล     
 ทุกหมู่ ต.วังพัฒนา     

25 ทุกหมู่ ทุกตำบล อ.บางไทร บางไทรวิทยา บางไทรวิทยา  
26 ทุกหมู่ ทุกตำบล อ.บางบาล บางบาล บางบาล  
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27 ทุกหมู่ ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห ่ ผักไห่ “สุทธาประมุข” ผักไห่ “สุทธาประมุข”  

 ทุกหมู่ ต.โคกช้าง     
 ทุกหมู่ ต.อมฤต     
 ทุกหมู่ ต.บ้านแค     
 ทุกหมู่ ต.กุฎ ี     
 ทุกหมู่ ต.หน้าโคก     

28 ทุกหมู่ ต.ผักไห ่ อ.ผักไห ่ วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)  
 ทุกหมู่ ต.บ้านใหญ ่     
 ทุกหมู่ ต.ตาลาน     
 ทุกหมู่ ต.ลานชิด     
 ทุกหมู่ ต.ท่าดินแดง     

29 ทุกหมู่ ต.หนองน้ำใหญ ่ อ.ผักไห ่ ลาดชะโดสามัคค ี ลาดชะโดสามัคค ี  
 ทุกหมู่ ต.จักราช     
 ทุกหมู่ ต.นาค ู     
 ทุกหมู่ ต.ดอยลาน     
 ทุกหมู่ ต.ลำตะเคยีน     

 

 

 

 


