ข้อมูลโรงเรียนเอกชน
ที่

ชื่อโรงเรียน

ผู้อํานวยการโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ผู้รับใบอนุญาต

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์ ระดับชั้น
โรงเรียน ที่เปิดสอน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

1 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ นางสาวทิพย์วรรณ คําเหลา

056-721535

นางสาวทิพย์วรรณ คําเหลา

056-721535

120 ม.10 ต.ชอนไพร อ.เมือง

056-721535

อ.1-ม.6

sjs@sriphetchabun.com

2 วัชรชัย

นางสุนานัน นิยมเพ็ง

056 - 721390

นางสุนานัน นิยมเพ็ง

056 - 721390

7/1 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง

056-721390

อ.1-ม.6

WCS_2555@hotmail.com

3 โฆษิตวิทยา

นางสิวิกา อาชานนท์

089-7057522

นางสิวิกา อาชานนท์

089-7057522

164 ถ.นิกรบํารุง ต.ในเมือง อ.เมือง

056-748356

อ.1-ป.6

kositwittaya_2010@hotmail.com

4 ประสิทธิ์วิทยา

นางสาวพรพิศ ทองใบ

087-2097620

นางผุสดี ศรีตนทิพย์

056-711465

486/6-7 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง 056-711465

อ.1-ป.6

5 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์

นางวชิรินทร์ ศรีบรรเทา

056 - 771042

นางรัชนง ม่วงน้อยเจริญ

056 - 771042

344 ม.3 ต.วังชมภู อ.เมือง

056-771042

อ.1-ป.6

6 สําราญราษฎร์วิทยา

นายสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์

081-9731239

นางรัชนี พงษ์สิทธิศักดิ์

081-9628119

122 ถ.บูรกรรมโกวิท ต.ในเมือง อ.เมือง

056-721236 อ.1-ม.3

SUMRARNRAJ.sch@gmail.com

7 อนุบาลตริณศิลป์

นางสาวธิดา นริศชาติ

086-929-8899

นางสาวธิดา นริศชาติ

086-929-8899 1-20 ม. 2 ต.ในเมือง อ.เมือง

056-725636 อ.1-ป.6

Trinsilpkindergarten@yahoo.com

8 กิตติพิทยา

นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล

081 707 7299

นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล

081 707 7299 71 ม.1 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน

056-769227

thana1000@hotmail.com

9 เสรีศึกษา

นายสุวรรณ์ ฟักผล

081-041-8835

นางชรอยวรรณ ประเสริฐผล

088-9044506

720 ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน

056-761173 อ.1-ม.6

10 ดงขุยวิริยานุสรณ์

นางวิริยาวรรณ เริงเกษตรกรณ์

080-5119123

นางวิริยาวรรณ เริงเกษตรกรณ์

080-5119123

190 ม.9 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน

056-769015 อ.1-ม.6

viriyaschool@gmail.com

11 เซนต์มารีอา ชนแดน

086-445-8697

086-445-8697 999 ต.ชนแดน อ.เมือง
0-5670-1107 20 ถนนสามัคคีชัย หล่มสัก

srichondaan@hotmail.com

0-5670-1107

นางกชพร ควรประเสริฐ
นางรัตนาพรรณ เดชะคุปต์

056-761608 อ.1-ม.3

12 ผดุงวิทย์

นางกชพร ควรประเสริฐ
นางรัตนาพรรณ เดชะคุปต์

13 เมตตาศึกษา

นางจินดา วรปัสสุ

086-56264-56

นางจินดา วรปัสสุ

056-701-530 อ.1-ม.3

nichapatw304@gmail.com

14 พอจิตวิทยา

นางสาวคณาพรรณ ม่วงศรีจันทร์

089-4391181

นางพอจิต ม่วงศรีจันทร์

086-56264-56 175/3 ถนนวจี หล่มสัก
086-9300311 358 หมู่ที่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก

089-439-1181 อ.1-ป.6

Porjitvittayaschool@hotmail.com

15 อนุบาลทิพยาหล่มสัก

นายกิจเกษม ทิพยานุรักษ์สกุล

081-952-5162

นายกิจเกษม ทิพยานุรักษ์สกุล

056-701-220 อ.1-ป.6

thippaya_@hotmail.com

16 แก้วนิมิตวิทยา

นางกรองแก้ว เชื้อศิริ

086-9305498

นางกรองแก้ว เชื้อศิริ

081-952-5162 33/4 ถ.คชเสนีย์ หล่มสัก
086-9305498 28 หมู่ที่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสัก

056-824-098 อ.1-ม.6

Knw01_2553@hotmail.co.th

17 เมตตาวิทยา

นางจิตรา ชนะวาที

0-8621-3833-4

นางจิตรา ชนะวาที

056-704304

mettawitsc@gmail.com

18 ฤทัยทิพย์

นางอัญธิญา ดํารงแดน

080-509-9078

นางสิรินทรา ศรีป้อ

0-8621-3833-4 52/2 หมู่ที่ 1 หนองไขว่ หล่มสัก
095-640-9973 7 หมู่ 18 บ้านกลาง หล่มสัก

0-5671-8309 อ.1-ม.6

Ruethaitip_school@hotmail.com

19 เมตตาชนูปถัมภ์

นายธนกร อั้งน้อย

08-9707-5481

น.ส.ภาวินี อั้งน้อย

08-9856-4648 111 หมู่ที่ 19 บ้านกลาง หล่มสัก

0-5681-0702 อ.1-ม.6

mettachanu_sc@hotmail.com

20 หยกฟ้า

นางสาวภัสฐิญากร แก่นทอง

093-1342578

นายอดิศักดิ์ เพ็งตา(ลงนามแทน)

090-7429959

11 ถนนสามัคคีชัย หล่มสัก

056-704-206 อ.1-ม.6

21 เอื้ออังกูรวิทยา

นายศรัณยู หมื่นเดช

087-2096089

นายสมชาย หมื่นเดช

089-7029295

102 หมู่ที่ 7 สักหลง หล่มสัก

056-917-878 อ.1-ม.6

Auaangoonwittaya.School@gmail.com

22 สิรินคริสเตียน

นางสาวเอมอร เกษามูล

08-9564-7061

นางสิรินทรา ศรีป้อ

09-5640-9973 2/6 ถนนทิพย์ภักดี หล่มสัก

056-702-778 อ.1-ม.3

sirin_christianschool@hotmail.com

23 อนุบาลเพชรอนันต์

นางวรรณี แก้วเจียมวงศ์

08-1785-7606

น.ส.วรรณิภา เด่นโรจน์มณี

056-704-223 อ.1-ป.6

phetanankindergarten@gmail.com

24 จิตพิมล

นางสาวนริสา วะทา

086-5896901

นายพิบูลย์ ลี้สกุล

08-1680-2599 27/5 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก
081-2801615 39 หมู่ 2 ตําบลตาลเดี่ยว หล่มสัก

อ.1-ม.3

nilawongschool@gmail.com

0-5670-1107 อ.1-ม.3

อ.1-ม.6

056-020-214 ม.1-ม.6

ข้อมูลโรงเรียนเอกชน
ที่

ชื่อโรงเรียน

ผู้อํานวยการโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ผู้รับใบอนุญาต

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์ ระดับชั้น
โรงเรียน ที่เปิดสอน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

097-047 0707 320 หมู่ 13 ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก
083-2180030 54 หมุ่ที่ 5 หล่มเก่า

097-0470707 อ.1-ป.6

pitamatapms@gmail.com

ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฏฐ์นรา...ปิ่นสถาพร 087-7366189

นายบดินทร์ กําจัดภัย
นางละม้าย เกษามูล

056-709-819 อ.1-ป.6

Naratippittaya_53@outlook.co.th

27 บูรณวิทยา

นางศยามล ลมูลพันธุ์

091-841-1489

นางศยามล ลมูลพันธุ์

091-841-1489 32 หมู่ 5 ถ.พิทักษ์บํารุง อ.หล่มเก่า

056-709141

bv_67100021@hotmail.com

28 อนุบาลสุภาพพิทยา

089-7051517

นางอบอุ่น ปรางวัฒนานนท์

081-9731030

29 ศรีไพรวิทยา

นางนิตยา ปรางค์วัฒนานนท์
นายคุณาวุฒิ ขันทอง

08-9958-3976

นายคุณาวุฒิ ขันทอง

08-9958-3976 147 หมู่ 13 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ

30 กุลดิศวิทยานุสรณ์

นางวรรณวิมล ครุฑางคะ

063-9516156

ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ

081-3271865

284 หมู่ 14 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่

056-782240

อ.1-ม.3

31 อนุบาลบังอร

นางบังอร มงคลกิติ

081-526-1027

นางบังอร มงคลกิติ

081-526-1027 118 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่

056-781859

อ.1-อ.3

32 อนุบาลแสงธรรม

นางแสงเดือน ธรรมอาสา

084-8123209

นางโอร้อน สุขโอสถ

088-9604970

247 หมู่ 11 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่

056-781384

อ.1-อ.3

33 แสงธรรมวิทยา

นายเสรี ธรรมอาสา

081-9722650

นายเสรี ธรรมอาสา

081-9722650

959 หมู่ 2 ต.หนองไผ่อ.หนองไผ่

056-718022

อ.1-ป.6

34 วีรสัมพันธ์วิทยา

นายมานะ วีระพันธ์

081-3241342

นายมานะ วีระพันธ์

081-3241342

337 หมู่ 2 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่

056-789031

อ.1-ป.6

35 ศรีปัญญา

นางประคอง บุญนํามา

089-179-4211

นางทัศณี โชติกุล

089-706-8096 118 หมู่ 6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่

056-789280

อ.1-อ.3

36 โชติวิทยา

นางทัศณี โชติกุล

089-706-8096

นางทัศณี โชติกุล

089-706-8096 118/4 หมู่ 6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่

056-789280

อ.1-ม.3

37 อนุบาลเฉลิมกิต

นายไพรัช อนุมา

063-6939392

นายเฉลิมกิต เข่งแก้ว

088-2827608

567 หมู่ 5 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่

056-782229

อ.1-อ.3

38 อุดมวิทยา

นางศรีสมนึก กาญจนอุดม

089-7609403

นายประเสริฐ ศรีอุดม

081-8867371

569/1 ม.7 ต.สมอทอด อ.บึงสามพัน

056-731153

อ.1-ม.3

pook_udom @ Hotmail..com

39 สมอทอดศึกษา

นางพัฒนา สินมา

093-0408035

นางชนากานต์ ยืนยง

251 หมู่ 2 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน

056-732326

อ.1-ม.3

samothod.school@hotmail.com

40 อนุบาลพร้อมจิต

นางสาวอภิญญา ถวิลถึง

083-6255236

นางฉวี ถวิลถึง

081-0457117

556 หมู่ 7 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน

056-732700

อ.1-ม.3

pjanuban556@gmail.com

41 ศิริรัตน์วิทยา

นางสมร จีนรัตน์

082-9936942

นายสมยศ จีนรัตน์

083-8715615

214 หมู่ 1 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน

056-757108

อ.1-ป.6

42 อนุบาลใจทิพ

นางทิพรัตน์ ชัยรัตน์

056-731455

นางพิสมัย ปัดภัย

056-731455

44 หมู่ 3 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน

056-731455

อ.1-อ.3

43 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์

นายกระแส ชนะวงศ์

094-7054141

นางนฤมล บุญถนอม (ทําการแทน)

056-926064

47 หมู่ 18 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน

056-926064

อ.1-ม.3

44 วัดซับบอนวิทยา

นายสนั่น โกหนองแวง

085-4017289

พระครูสิริพัชรากร

090-3954640

449 หมู่ 10 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน

086-4474177 อ.1-ป.6

Sanan1989@hotmail.com

45 อนุบาลจุฬาภัทร

นางจุฬารัตน์ ศิลปธร

081-7862027

น.ส.ชูสกุล อาจมังกร

090-458-2098 413/8 ม.7 อ.บึงสามพัน

056-754591

อ.1-ป.6

choo-joke@hotmail.com

46 ใจจํานงศึกษา

นายวีระศักดิ์ จักแพง

099-2716509

น.ส.บุศราคัม ใจจํานง

086-5743111

056-797626

อ.1-ม.3

Jsplan2017@gmail.com

25 ปิตมาตาสิกขา

นางจุไรรัตน์ พรสุพรรณวงศ์

26 นราทิพย์พิทยา

056-701530

-

52 ม. 5 ซ.พิทักษ์บํารุง 11 หล่มเก่า

72 หมู่ 4 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี

อ.1-ป.6

056-709-245 อ.1-ป.6
056-713-824 อ.1-ม.3
Masterdit@hotmail.com

wrps337@gmail.com

Pgs_2008@windowslive.com

ข้อมูลโรงเรียนเอกชน
ที่

ชื่อโรงเรียน

ผู้อํานวยการโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ผู้รับใบอนุญาต

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์ ระดับชั้น
โรงเรียน ที่เปิดสอน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

47 บุญญรักษ์วรานุสรณ์

นางกฤษณา แก้วดี

084-3792113

นางสาวฤทัย สมรรถการ

086-0315280

125 หมู่ 2 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี

056-791500

อ.1-ม.3

bunyarak056797626@gmail.com

48 ปาลพันธุ์วิทยา

นางจิรประภา ไพรเพชรศักดิ์

081-043.3386

นายอดิศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ

081-8870708

202 หมู่ 2 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี

056-791500

อ.1-ม.3

palapan.nok@gmail.com

49 วิทยานนท์ศึกษา

นายอิสรา วิทยานนท์

091-727-1717

นายชาญเดช วิทยานนท์

091-727-1717 60 หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี

056-791113

อ.1-ม.3

Wittayanonsuksa@hotmail.com

50 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา นางสาวพานี นิลเพชร

086-216-8527

บาทหลวงมนตรี เพียรรุ่งเรือง

056-797280

100 หมู่ 9 ต.น้ําร้อน อ.วิเชียรบุรี

056-797280

อ.1-ม.3

51 สัมพันธ์วิทยา

นางสมคิด ชอุ่ม

092-2481162

นายนิกุล ชอุ่ม

089-2722693

208 หมู่ 3 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี

056-754591

อ.1-ม.3

samphanvittaya@gmail.com

52 อนุบาลกาญจนาวิทยา

นางปาริชาติ ทองมา

087-1175016

นางกาญจนา ทองมา

056-791113

123 หมู่ 2 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี

056-791113

อ.1-ป.6

pbn3ps_kjn@hotmail.com

53 เพชรพินิตศึกษา

นายสุวิทย์ เพชรน่าชม

06 1036 1532

นายสุวิทย์ เพชรน่าชม

06 1036 1532 308 หมู่ 15 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ

056-799097

อ.1-ป.6

beejung_p64@hotmail.com

54 ศิริวัฒนาวิทยา

นางยุพา แซ่สัว

056-799417

นายอดิศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ

081-8870708

356 หมู่ 15 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ

056-799248

อ.1-ม.3

siriwattanavittaya@gmail.com

55 อนุบาลกิลาพร

นางสาววินัย อวบอ้วน

089-4827223

นางศรีวิไล ซึ้งตระกูลชัย

098-1422641

56 หมู่ 13 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ

056-799-248 อ.1-อ.3

sriwilai85@gmail.com

รายชือ่ โรงเรียนเอกชนในเขตบริการสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภท
ระดับ
ที่เปิดสอน ทั่วไป นานาชาติ
1 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ อ.1-ม.6
⁄
2 วัชรชัย
อ.1-ม.6
⁄
3 โฆษิตวิทยา
อ.1-ป.6
⁄
4 ประสิทธิว์ ทิ ยา
อ.1-ป.6
⁄
5 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์
อ.1-ป.6
⁄
6 สาราญราษฎร์วทิ ยา
อ.1-ม.3
⁄
7 กิตติพทิ ยา
อ.1-ม.3
⁄
8 เสรีศึกษา
อ.1-ม.6
⁄
9 ดงขุยวิริยานุสรณ์
อ.1-ม.6
⁄
10 เซนต์นีโอศรีชนแดน
อ.1-ม.3
⁄
11 อนุบาลตริณศิลป์
อ.1-ป.6
⁄
12 ผดุงวิทย์
อ.1-ม.3
⁄
13 เมตตาศึกษา
อ.1-ม.3
⁄
14 พอจิตวิทยา
อ.1-ป.6
⁄
15 อนุบาลทิพยาหล่มสัก
อ.1-ป.6
⁄
16 แก้วนิมิตวิทยา
อ.1-ม.6
⁄
17 เมตตาวิทยา
อ.1-ม.6
⁄
18 ฤทัยทิพย์
อ.1-ม.6
⁄
19 เมตตาชนูปถัมภ์
อ.1-ม.6
⁄
20 หยกฟ้า
อ.1-ม.6
⁄
21 บูรณวิทยา
อ.1-ป.6
⁄
22 อนุบาลสุภาพพิทยา
อ.1-ป.6
⁄
23 ศรีไพรวิทยา
อ.1-ม.3
⁄
24 เอืออังกูรวิทยา
อ.1-ม.6
⁄
25 สิรินคริสเตียน
อ.1-ม.3
⁄
26 นราทิพย์พทิ ยา
อ.1-ป.6
⁄
27 อนุบาลเพชรอนันต์
อ.1-ป.6
⁄
28 จิตพิมล
ม.1-ม.6
⁄
ที่

โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์
โรงเรียน
120 ม.10 ต.ชอนไพร อ.เมือง
056-721535
7/1 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง
056-721390
164 ถ.นิกรบารุง ต.ในเมือง อ.เมือง
056-748356
486/6-7 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง 056-711465
344 ม.3 ต.วังชมภู อ.เมือง
056-771042
122 ถ.บูรกรรมโกวิท ต.ในเมือง อ.เมือง 056-721236
71 ม.1 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน
056-769227
720 ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน
056-761173
190 ม.9 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน
056-769015
999 ต.ชนแดน อ.ชนแดน
056-761608
1-20 ม. 2 ต.ในเมือง อ.เมือง
056-725636
20 ถนนสามัคคีชัย หล่มสัก
0-5670-1107
175/3 ถนนวจี หล่มสัก
056-701-530
358 หมู่ที่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก
089-439-1181
33/4 ถ.คชเสนีย์ หล่มสัก
056-701-220
28 หมู่ที่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสัก
056-824-098
52/2 หมู่ที่ 1 หนองไขว่ หล่มสัก
056-704304
7 หมู่ 18 บ้านกลาง หล่มสัก
0-5671-8309
111 หมู่ที่ 19 บ้านกลาง หล่มสัก
0-5681-0702
11 ถนนสามัคคีชัย หล่มสัก
056-704-206
32 หมู่ที่ 5 ถนนพิทกั ษ์บารุง หล่มเก่า
056-709141
52 ม. 5 ซ.พิทกั ษ์บารุง 11 หล่มเก่า
056-709-245
147 หมู่ 13 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ
056-713-824
102 หมู่ที่ 7 ต.สักหลง หล่มสัก
056-917-878
2/6 ถนนทิพย์ภกั ดี หล่มสัก
056-702-778
54 หมุ่ที่ 5 หล่มเก่า
056-709-819
27/5 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก 056-704-223
39 หมู่ 2 ตาบลตาลเดี่ยว หล่มสัก
056-020-214
ที่อยุ่

เบอร์
โทรศัพท์มือถือ
056-721535
092-248-1162
081-972-2650
085-401-7282
087-117-5016
081-324-1342
089-7609403
093-290-4945
099-539-2773
083-625-5236
086-929-8899
056-701-156
086-562-6456
089-439-1181
081-952-5162
086-930-5498
086-213-8334
093-134-2078
091-841-1489
081-973-1030
089-958-3976
087-209-6089
089-564-7061
083-218-0030
081-785-7606
081-280-1615

เขตบริการ
ต.ชอนไพร ต.สะเดียง อ.เมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง
ต.วังชมภู อ.เมือง
ต.ในเมือง ต.สะเดียง อ.เมือง
ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน
ต.ชนแดน อ.ชนแดน
ต.ตะกุดไร ต.ดงขุย อ.ชนแดน
ต.ชนแดน อ.ชนแดน
ต.สะเดียง ต.ในเมือง อ.เมือง
ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
ต.นาชุน อ.หล่มสัก
ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
ต.นาชุน อ.หล่มสัก
ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก
ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก
ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ
ต.สักหลง อ.หล่มสัก
ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก

เขตบริการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อบต.ชอนไพร
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เทศบาลตาบลวังชมภู
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
อบต.ตะกุดไร
เทศบาลตาบลชนแดน
อบต.ตะกุดไร
เทศบาลตาบลชนแดน
อบต.สะเดียง
เทศบาลเมืองหล่มสัก
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อบต.นาชุน
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อบต.นาชุน
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อบต.บ้านกลาง
อบต.บ้านกลาง
เทศบาลเมืองหล่มสัก
เทศบาลตาบลหล่มเก่า
เทศบาลตาบลหล่มเก่า
อบต.แคมป์สน
อบต.สักหลง
เทศบาลเมืองหล่มสัก
เทศบาลตาบลหล่มเก่า
เทศบาลตาบลหล่มเก่า
อบต.ตาลเดี่ยว

รายชือ่ โรงเรียนเอกชนในเขตบริการสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ประเภท
ระดับ
ที่เปิดสอน ทั่วไป นานาชาติ
ปิตมาตาสิกขา
อ.1-ป.3
/
กุลดิศวิทยานุสรณ์
อ.1-ม.3
⁄
อนุบาลบังอร
อ.1-อ.3
⁄
อนุบาลแสงธรรม
อ.1-อ.3
⁄
แสงธรรมวิทยา
อ.1-ป.6
⁄
วีรสัมพันธ์วทิ ยา
อ.1-ป.6
⁄
ศรีปญ
ั ญา
อ.1-อ.3
⁄
โชติวทิ ยา
อ.1-ม.3
⁄
อนุบาลเฉลิมกิต
อ.1-อ.3
⁄
อุดมวิทยา
อ.1-ม.3
⁄
สมอทอดศึกษา
อ.1-ม.3
⁄
อนุบาลพร้อมจิต
อ.1-ม.3
⁄
ศิริรัตน์วทิ ยา
อ.1-ป.6
⁄
อนุบาลใจทิพ
อ.1-อ.3
⁄
เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ อ.1-ม.3
⁄
วัดซับบอนวิทยา
อ.1-ป.6
⁄
อนุบาลจุฬาภัทร
อ.1-ป.6
⁄
ใจจานงศึกษา
อ.1-ม.3
⁄
บุญญรักษ์วรานุสรณ์
อ.1-ม.3
⁄
ปาลพันธุว์ ทิ ยา
อ.1-ม.3
⁄
วิทยานนท์ศึกษา
อ.1-ม.3
⁄
เซนต์กาเบรียลสันติพฒ
ั นา อ.1-ม.3
⁄
สัมพันธ์วทิ ยา
อ.1-ม.3
⁄
อนุบาลกาญจนาวิทยา อ.1-ป.6
⁄
เพชรพินิตศึกษา
อ.1-ป.6
⁄
ศิริวฒ
ั นาวิทยา
อ.1-ม.3
⁄
อนุบาลกิลาพร
อ.1-อ.3
⁄
โรงเรียน

ที่อยุ่

เบอร์โทรศัพท์
โรงเรียน

เบอร์
โทรศัพท์มือถือ

320 หมู่ 13 ต.นาชุน อ.หล่มสัก

056-701530

097-047 0707

284 หมู่ 14 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
118 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
247 หมู่ 11 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
959 หมู่ 2 ต.หนองไผ่อ.หนองไผ่
337 หมู่ 2 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่
118 หมู่ 6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่
118/4 หมู่ 6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่
567 หมู่ 5 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
569/1 ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
251 หมู่ 2 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
556 หมู่ 7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
214 หมู่ 1 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน
44 หมู่ 3 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
47 หมู่ 18 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
449 หมู่ 10 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
413/8 ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
72 หมู่ 4 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
125 หมู่ 2 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
202 หมู่ 2 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
60 หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
100 หมู่ 9 ต.นาร้อน อ.วิเชียรบุรี
208 หมู่ 3 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
123 หมู่ 2 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
308 หมู่ 15 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
356 หมู่ 15 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
56 หมู่ 13 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ

056-782240
056-781859
056-781384
056-718022
056-789031
056-789280
056-789280
056-782229
056-731153
056-732326
056-732700
056-757108
056-731455
056-926064
086-4474177
056-754591
056-797626
056-791500
056-718348
056-791113
056-797280
056-753355
056-799417
056-799097
056-799248
056-799-248

081-3271865
086-9455924
089-9604970
081-9722650
081-3241342
086-7068096
089-7068096
088-2827608
081-8867371
081-6863232
081-0457117
083-8715615
084-9010006
098-7054141
086-4414177
090-4582098
081-5779900
081-8433057
081-8570708
091-7271717
086-2168577
095-6375009
087-1175016
080-6625907
081-8870708
089-482-7223

เขตบริการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ต.นาชุน อ.หล่มสัก
อบต.นาชุน
ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
เทศบาลตาบลหนองไผ่
ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
เทศบาลตาบลหนองไผ่
ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
เทศบาลตาบลหนองไผ่
ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
เทศบาลตาบลหนองไผ่
ต.ยางงาม อ.หนองไผ่
อบต.ยางงาม
ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่
เทศบาลตาบลนาเฉลียง
ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่
เทศบาลตาบลนาเฉลียง
ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
เทศบาลตาบลหนองไผ่
ต.ซับสมอทอด ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพันเทศบาลตาบลซับสมอทอด
ต.ซับสมอทอด ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพันเทศบาลตาบลซับสมอทอด
ต.ซับสมอทอด ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพันเทศบาลตาบลซับสมอทอด
ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน
อบต.วังพิกุล
ต.ซับสมอทอด ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพันเทศบาลตาบลซับสมอทอด
ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
อบต.กันจุ
ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
อบต.กันจุ
ต.ซับสมอทอด ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพันเทศบาลตาบลซับสมอทอด
ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
เทศบาลตาบลพุเตย
ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
เทศบาลตาบลพุเตย
ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
อบต.ท่าโรง
ต.พุขาม .วิเชีบรบุรี
อบต.พุขาม
ต.นาร้อน อ.วิเชีบรบุรี
อบต.นาร้อน
ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
อบต.ท่าโรง
ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
อบต.ท่าโรง
ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
อบต.ศรีเทพ
ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
อบต.ศรีเทพ
ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
อบต.ศรีเทพ
เขตบริการ

