
ระดับชั้น

ที่เปดิสอน

1 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบรูณ์ นางสาวทพิย์วรรณ  ค าเหลา 120 ม.10 ต.ชอนไพร อ.เมอืง 056-721535 อ.1-ม.6 sjs@sriphetchabun.com

2 วัชรชัย นางสุนานนั   นยิมเพง็ 7/1 ถ.เทพาพฒันา ต.ในเมอืง อ.เมอืง 056-721390 อ.1-ม.6 WCS_2555@hotmail.com

3 โฆษติวิทยา นางสิวิกา   อาชานนท์ 164 ถ.นกิรบ ารุง ต.ในเมอืง อ.เมอืง 056-748356 อ.1-ป.6 kositwittaya_2010@hotmail.com

4 ประสิทธิว์ิทยา นางสาวพรพศิ  ทองใบ 486/6-7 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมอืง อ.เมอืง 056-711465 อ.1-ป.6

5 โลมนลิวงศ์อนสุรณ์ นางวชิรินทร์  ศรีบรรเทา 344 ม.3 ต.วังชมภ ูอ.เมอืง 056-771042 อ.1-ป.6 nilawongschool@gmail.com

6 ส าราญราษฎร์วิทยา นายสุรศักด์ิ  พงษสิ์ทธิศักด์ิ 122 ถ.บรูกรรมโกวิท ต.ในเมอืง อ.เมอืง  056-721236 อ.1-ม.3 SUMRARNRAJ.sch@gmail.com

7 อนบุาลตริณศิลป์ นางสาวธิดา  นริศชาติ 1-20 ม. 2 ต.ในเมอืง  อ.เมอืง  056-725636 อ.1-ป.6 Trinsilpkindergarten@yahoo.com

8 กติติพทิยา นางสาวธนพรรณ  กติติสุวรรณกลุ 71 ม.1 ต.ตะกดุไร อ.ชนแดน  056-769227 อ.1-ม.3 thana1000@hotmail.com

9 เสรีศึกษา นายสุวรรณ์   ฟกัผล 720 ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน   056-761173 อ.1-ม.6

10 ดงขุยวิริยานสุรณ์ นางวิริยาวรรณ  เริงเกษตรกรณ์ 190 ม.9 ต.ตะกดุไร อ.ชนแดน  056-769015 อ.1-ม.6 viriyaschool@gmail.com

11 เซนต์มารีอา ชนแดน นางกชพร    ควรประเสริฐ 999 ต.ชนแดน อ.เมอืง   056-761608 อ.1-ม.3 srichondaan@hotmail.com

12 ผดุงวิทย์ นางรัตนาพรรณ  เดชะคุปต์ 20 ถนนสามคัคีชัย หล่มสัก 0-5670-1107 อ.1-ม.3

13 เมตตาศึกษา นางจินดา วรปสัสุ 175/3 ถนนวจี หล่มสัก 056-701-530 อ.1-ม.3 nichapatw304@gmail.com

14 พอจิตวิทยา นางสาวคณาพรรณ มว่งศรีจันทร์ 358 หมู่ที่ 5 ถนนสระบรีุ-หล่มสัก 089-439-1181 อ.1-ป.6 Porjitvittayaschool@hotmail.com

15 อนบุาลทพิยาหล่มสัก นายกจิเกษม ทพิยานรัุกษส์กลุ 33/4 ถ.คชเสนยี์ หล่มสัก 056-701-220 อ.1-ป.6 thippaya_@hotmail.com

16 แกว้นมิติวิทยา นางกรองแกว้ เชื้อศิริ 28 หมู่ที่ 12 ถนนสระบรีุ-หล่มสัก 056-824-098 อ.1-ม.6 Knw01_2553@hotmail.co.th

17 เมตตาวิทยา นางจิตรา  ชนะวาที 52/2 หมู่ที่ 1  หนองไขว่ หล่มสัก 056-704304 อ.1-ม.6 mettawitsc@gmail.com

18 ฤทยัทพิย์ นางอญัธิญา  ด ารงแดน 7 หมู่ 18 บา้นกลาง หล่มสัก 0-5671-8309 อ.1-ม.6 Ruethaitip_school@hotmail.com

19 เมตตาชนปูถัมภ์ นายธนกร  อั้งนอ้ย 111 หมู่ที่ 19 บา้นกลาง หล่มสัก 0-5681-0702 อ.1-ม.6 mettachanu_sc@hotmail.com

20 หยกฟา้ นางสาวภสัฐิญากร แกน่ทอง 11 ถนนสามคัคีชัย หล่มสัก 056-704-206 อ.1-ม.6

21 เอื้อองักรูวิทยา นายศรัณยู หมื่นเดช 102 หมู่ที่ 7 สักหลง หล่มสัก 056-917-878 อ.1-ม.6 Auaangoonwittaya.School@gmail.com
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22 สิรินคริสเตียน นางสาวเอมอร เกษามลู 2/6 ถนนทพิย์ภกัดี หล่มสัก 056-702-778 อ.1-ม.3 sirin_christianschool@hotmail.com

23 อนบุาลเพชรอนนัต์ นางวรรณี  แกว้เจียมวงศ์ 27/5 ถ.สามคัคีชัย ต.หล่มสัก 056-704-223 อ.1-ป.6 phetanankindergarten@gmail.com

24 จิตพมิล นางสาวนริสา วะทา 39 หมู่ 2 ต าบลตาลเด่ียว หล่มสัก 056-020-214 ม.1-ม.6

25 ปติมาตาสิกขา นางจุไรรัตน ์พรสุพรรณวงศ์ 320 หมู่ 13 ต.น้ าชุน อ.หล่มสัก 097-0470707 อ.1-ป.6 pitamatapms@gmail.com

26 นราทพิย์พทิยา ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฏฐ์นรา...ปิ่นสถาพร 54 หมุ่ที่ 5 หล่มเกา่ 056-709-819 อ.1-ป.6 Naratippittaya_53@outlook.co.th

27 บรูณวิทยา นางศยามล  ลมลูพนัธุ์ 32 หมู่ 5 ถ.พทิกัษบ์ ารุง อ.หล่มเกา่ 056-709141 อ.1-ป.6 bv_67100021@hotmail.com

28 อนบุาลสุภาพพทิยา นางนติยา ปรางค์วัฒนานนท์ 52 ม. 5 ซ.พทิกัษบ์ ารุง 11 หล่มเกา่ 056-709-245 อ.1-ป.6

29 ศรีไพรวิทยา นายคุณาวุฒิ  ขันทอง 147 หมู่ 13 ต.แคมปส์น อ.เขาค้อ 056-713-824 อ.1-ม.3

30 กลุดิศวิทยานสุรณ์ นางวรรณวิมล  ครุฑางคะ 284 หมู่ 14 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ 056-782240 อ.1-ม.3 Masterdit@hotmail.com

31 อนบุาลบงัอร นางบงัอร  มงคลกติิ 118  หมู่ 1 ต.หนองไผ่  อ.หนองไผ่ 056-781859 อ.1-อ.3

32 อนบุาลแสงธรรม นางแสงเดือน ธรรมอาสา 247  หมู่ 11 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ 056-781384 อ.1-อ.3

33 แสงธรรมวิทยา นายเสรี  ธรรมอาสา 959  หมู่ 2 ต.หนองไผ่อ.หนองไผ่ 056-718022 อ.1-ป.6

34 วีรสัมพนัธ์วิทยา นายมานะ  วีระพนัธ์ 337 หมู่ 2 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ 056-789031 อ.1-ป.6 wrps337@gmail.com

35 ศรีปญัญา นางประคอง  บญุน ามา 118 หมู่ 6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ 056-789280 อ.1-อ.3

36 โชติวิทยา นางทศัณี  โชติกลุ 118/4 หมู่ 6  ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ 056-789280 อ.1-ม.3

37 อนบุาลเฉลิมกติ นายไพรัช  อนมุา 567 หมู่ 5 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ 056-782229 อ.1-อ.3

38 อดุมวิทยา นางศรีสมนกึ  กาญจนอดุม 569/1 ม.7 ต.สมอทอด อ.บงึสามพนั 056-731153 อ.1-ม.3 pook_udom @ Hotmail..com

39 สมอทอดศึกษา นางพฒันา  สินมา 251 หมู่ 2 ต.บงึสามพนั อ.บงึสามพนั 056-732326 อ.1-ม.3 samothod.school@hotmail.com

40 อนบุาลพร้อมจิต นางสาวอภญิญา ถวิลถึง 556 หมู่ 7 ต.บงึสามพนั อ.บงึสามพนั 056-732700 อ.1-ม.3 pjanuban556@gmail.com
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41 ศิริรัตนว์ิทยา นางสมร  จีนรัตน์ 214 หมู่ 1 ต.วังพกิลุ อ.บงึสามพนั 056-757108 อ.1-ป.6

42 อนบุาลใจทพิ นางทพิรัตน ์ ชัยรัตน์ 44 หมู่ 3 ต.บงึสามพนั อ.บงึสามพนั 056-731455 อ.1-อ.3

43 เพชรบรูณ์การ์เด้นฮิลล์ นายกระแส  ชนะวงศ์ 47 หมู่ 18 ต.กนัจุ อ.บงึสามพนั 056-926064 อ.1-ม.3 Pgs_2008@windowslive.com

44 วัดซับบอนวิทยา นายสนั่น  โกหนองแวง 449 หมู่ 10 ต.กนัจุ อ.บงึสามพนั 086-4474177 อ.1-ป.6 Sanan1989@hotmail.com

45 อนบุาลจุฬาภทัร นางจุฬารัตน ์ศิลปธร 413/8  ม.7  อ.บงึสามพนั 056-754591 อ.1-ป.6 choo-joke@hotmail.com

46 ใจจ านงศึกษา นายวีระศักด์ิ    จักแพง 72 หมู่ 4 ต.พเุตย อ.วิเชียรบรีุ 056-797626 อ.1-ม.3 Jsplan2017@gmail.com

47 บญุญรักษว์รานสุรณ์ นางกฤษณา  แกว้ดี 125 หมู่ 2 ต.พเุตย อ.วิเชียรบรีุ 056-791500 อ.1-ม.3 bunyarak056797626@gmail.com

48 ปาลพนัธุว์ิทยา นางจิรประภา  ไพรเพชรศักด์ิ 202 หมู่ 2 ต.ทา่โรง อ.วิเชียรบรีุ 056-791500 อ.1-ม.3 palapan.nok@gmail.com

49 วิทยานนทศึ์กษา นายอสิรา  วิทยานนท์ 60 หมู่ 4 ต.พขุาม อ.วิเชียรบรีุ 056-791113 อ.1-ม.3 Wittayanonsuksa@hotmail.com

50 เซนต์กาเบรียลสันติพฒันา นางสาวพาน ี นลิเพชร 100  หมู่ 9 ต.น้ าร้อน อ.วิเชียรบรีุ 056-797280 อ.1-ม.3

51 สัมพนัธ์วิทยา นางสมคิด  ชอุ่ม 208 หมู่ 3 ต.ทา่โรง อ.วิเชียรบรีุ 056-754591 อ.1-ม.3 samphanvittaya@gmail.com

52 อนบุาลกาญจนาวิทยา นางปาริชาติ  ทองมา 123  หมู่ 2 ต.ทา่โรง อ.วิเชียรบรีุ 056-791113 อ.1-ป.6 pbn3ps_kjn@hotmail.com

53 เพชรพนิติศึกษา นายสุวิทย์  เพชรนา่ชม 308 หมู่ 15 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ 056-799097 อ.1-ป.6 beejung_p64@hotmail.com

54 ศิริวัฒนาวิทยา นางยุพา  แซ่สัว 356  หมู่ 15 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ 056-799248 อ.1-ม.3 siriwattanavittaya@gmail.com

55 อนบุาลกลิาพร นางสาววินยั  อวบอว้น 56 หมู่ 13 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ 056-799-248 อ.1-อ.3 sriwilai85@gmail.com
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ล าดับที่ โรงเรียน ที่อยู่

1 จารุวิทย์พิมพ์ดีด 348/21 ถ.วจี อ.หล่มสัก
2 ฐานปัญญา 162/10-2 ถ.คชเสนีย์ อ.หล่มสัก
3 ปัญญารัตนบดี 92 ถ.ประชาสิทธิ ์อ.เมือง
4 สอนภาษาและกวดวิชาภาษาอังกฤษครูแสตมป์ 69/7 ถ.กลางเมืองพัฒนา อ.เมือง
5 กวดวิชาติวเตอร์ล ้า 5 ม.11 ต.ตาลเด่ียว อ.หล่มสัก
6 ศิริลักษณ์ 24/3 ถ.สามัคคีชัย อ.เมือง
7 ปรีชาญาณกวดวิชา 7/7 ถ.ตั งใจพัฒนา อ.เมือง
8 กวดวิชาต้นไทร 126 ม.4 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
9 สีทองติวเตอร์ 9 ม.1 ต.ป่าเลา อ.เมือง

10 กวดวิชาพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สมาร์ทวัน 3/39-40 ถ.บายพาสสะเดียง อ.เมือง
11 โรงเรียนสอนภาษาเวสเทิร์น เอดูเคชั่น 138 ม.9 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ
12 กวดวิชาณภัสสรณ์ 44 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
21 กวดวิชาคิดบ้านภาษา 466/4 ถ.เพชรเจริญ อ.เมือง
22 สอนมวยไทยเพชรเจริญ 9/10 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง

แบบส ารวจขอ้มลูโรงเรียนนอกระบบ
จังหวัดเพชรบูรณ์
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