
 

 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (จังหวัดพิษณุโลก) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

 
ที ่ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่บริการ 

อ าเภอ ต าบล หมู่ที่ 
1 เฉลิมขวัญสตรี เมือง ในเมือง เขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
2 พิษณุโลกพิทยาคม เมือง ในเมือง เขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

ท่าทอง ทุกหมู่ 
ท่าโพธิ์ ทุกหมู่ 

วัดจันทร์ ทุกหมู่ 
3 พุทธชินราชพิทยา เมือง ในเมือง เขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

หัวรอ ทุกหมู่ 
อรัญญิก ทุกหมู่ 
ปากโทก ทุกหมู่ 
มะขามสูง ทุกหมู่ 
บึงพระ ทุกหมู่ 
สมอแข ทุกหมู่ 

4 จ่านกร้อง เมือง ในเมือง เขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
บ้านคลอง ทุกหมู่ 

พลายชุมพล ทุกหมู่ 
5 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 

พิษณุโลก 
เมือง พิษณุโลก 17 จังหวัดภาคเหนือ 

อุตรดิตถ์ 
อุทัยธานี 
เพชรบูรณ์ 

พิจิตร 
สุโขทัย 
ตาก 

นครสวรรค์ 
พะเยา 
แพร่ 
น่าน 
ล าพูน 
ล าปาง 

ก าแพงเพชร 
เชียงใหม่ 
เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน 



 

ที ่ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่บริการ 
อ าเภอ ต าบล หมู่ที่ 

6 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก 

เมือง พิษณุโลก  
สุโขทัย 

ก าแพงเพชร 
พิจิตร 
ตาก 

เพชรบูรณ์ 
อุตรดิตถ์ 

นครสวรรค์ 
7 ท่าทองพิทยาคม เมือง ท่าทอง ทุกหมู่ 

ท่าโพธิ์ ทุกหมู่ 
วัดจันทร์ ทุกหมู่ 
วัดพริก 6,7,8 

บางระก า วังอิทก ทุกหมู่ 
ปลักแรด ทุกหมู่ 
บ่อทอง ทุกหมู่ 

8 บ้านกร่างวิทยาคม เมือง บ้านกร่าง ทุกหมู่ 
ไผ่ขอดอน ทุกหมู่ 
จอมทอง ทุกหมู่ 

บางระก า ท่านางงาม 4,5,7 
9 ดอนทองวิทยา เมือง ดอนทอง ทุกหมู่ 

บ้านป่า ทุกหมู่ 
สมอแข 3,8 

10 วังน  าคู้ศึกษา เมือง วังน  าคู ้ ทุกหมู่  
งิ วงาม ทุกหมู่ 
วัดพริก 1 - 5 , 9 - 11 

11 บางระก าวิทยศึกษา บางระก า บางระก า ทุกหมู่ 
พันเสา 2,4,5,7,8,9 

ท่านางงาม 1,2,3,6,8 
ปลักแรด ทุกหมู่ 
บ่อทอง 2,3,4,6,7,10 
วังอิทก 1,3,5 

12 ประชาสงเคราะห์วิทยา บางระก า หนองกุลา ทุกหมู่ 
บึงกอก 1,2,7,8,10,11,12 

นิคมพัฒนา ทุกหมู่ 
 

 



 

ที ่ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่บริการ 
อ าเภอ ต าบล หมู่ที่ 

13 ชุมแสงสงคราม 
“อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 

บางระก า ชุมแสงสงคราม ทุกหมู่ 
บึงกอก 3,4,5,6,9 
คุยม่วง ทุกหมู่ 

14 วังทองพิทยาคม วังทอง วังทอง เว้นหมู่ 6 
กกไม้แดง ทุกหมู่ 
ชัยนาม ทุกหมู่ 
ดินทอง 1 - 2 , 4 - 8 

15 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม วังทอง วังนกแอ่น 2,3,6,7,10,12,13 
16 บ้านกลางพิทยาคม วังทอง บ้านกลาง 1,2,4,6,7,8,9,12,15 

16,17,18,21,22,27 
17 น  ารินพิทยาคม วังทอง บ้านกลาง 3,5,11,14,19,20,23,25 
18 หนองพระพิทยา วังทอง หนองพระ ทุกหมู่ 

แม่ระกา 2 - 5, 9 , 14 
ดินทอง 3,9 
พันชาลี ทุกหมู่ 

บางกระทุ่ม นครป่าหมาก 7,8,9 
19 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม วังทอง แก่งโสภา ทุกหมู่ 
20 วังพิกุลวิทยศึกษา วังทอง วังพิกุล ทุกหมู่ 
21 เนินสะอาดวิทยาคม วังทอง ท่าหมื่นราม ทุกหมู่ 

เนินมะปราง ชมพู ทุกหมู่ 
22 เนินมะปรางศึกษาวิทยา เนินมะปราง ชมพู ทุกหมู่ 

บ้านมุง ทุกหมู่ 
บ้านน้อยซุ้มขี เหล็ก ทุกหมู่ 

เนินมะปราง ทุกหมู่ 
23 วังโพรงพิทยาคม เนินมะปราง วังโพรง ทุกหมู่ 
   วังยาง ทุกหมู่ 

24 ไทรย้อยพิทยาคม เนินมะปราง ไทยย้อย ทุกหมู่ 
บ้านน้อยซุ้มขี เหล็ก 1 

25 บางกระทุ่มพิทยาคม บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม ทุกหมู่ 
ท่าตาล ทุกหมู่ 
โคกสลุด ทุกหมู่ 
บ้านไร่ ทุกหมู่ 

นครป่าหมาก ทุกหมู่ 
บางกระทุ่ม ทุกหมู่ 
สนามคลี ทุกหมู่ 

 



 

ที ่ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่บริการ 
อ าเภอ ต าบล หมู่ที่ 

26 เนินกุ่มวิทยา บางกระทุ่ม เนินกุ่ม ทุกหมู่ 
วัดตายม ทุกหมู่ 

27 ชาติตระการวิทยา ชาติตระการ ป่าแดง ทุกหมู่ 
ท่าสะแก ทุกหมู่ 

ชาติตระการ ทุกหมู่ 
บ่อภาค ทุกหมู่ 
บ้านดง ทุกหมู่ 

28 สวนเมี่ยงวิทยา ชาติตระการ สวนเมี่ยง ทุกหมู่ 
29 พรหมพิรามวิทยา พรหมพิราม พรหมพิราม ทุกหมู่ 

หนองแขม ทุกหมู่ 
ท่าช้าง ทุกหมู่ 

ทับยายเชียง ทุกหมู่ 
หอกลอง ทุกหมู่ 

30 ดงประค าพิทยาคม พรหมพิราม ดงประค า ทุกหมู่ 
วงฆ้อง 5,7,8,10 
มะต้อง 5,7,8,10,11 

31 วังมะด่านพิทยาคม พรหมพิราม วงฆ้อง 3,4,6,9,11 
ตลุกเทียม 1,2,4,5 
ศรีภิรมย์ 2,3,10,12,13 
วังวน ทุกหมู่ 

32 นครไทย นครไทย นครไทย ทุกหมู่ 
บ้านพร้าว ทุกหมู่ 
เนินเพิ่ม 1 - 4 , 8 - 11 , 13 - 17 

33 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก นครไทย น  ากุ่ม ทุกหมู่ 
นครชุม ทุกหมู่ 

34 บ่อโพธิ์วิทยา นครไทย บ่อโพธิ์ ทุกหมู่ 
เนินเพิ่ม 5,7 

35 นาบัววิทยา นครไทย นาบัว ทุกหมู่ 
36 นครบางยางพิทยาคม นครไทย บ้านแยง ทุกหมู่ 

ห้วยเฮี ย ทุกหมู่ 
37 ยางโกลนวิทยา นครไทย ยางโกลน ทุกหมู่ 

เนินเพิ่ม 6,12 
 
 
 
 



 

ที ่ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่บริการ 
อ าเภอ ต าบล หมู่ที่ 

38 วัดโบสถ์ศึกษา วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ 4,5,6,7 
ท้อแท้ 1,3,7,8 
ท่างาม 3,6,7,13 
บ้านยาง 3,4,6,7,11 

39 คันโช้งพิทยาคม วัดโบสถ์ คันโช้ง ทุกหมู่ 
หินลาด 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


