ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อโรงเรียน
ระดับทีเ่ ปิ ดสอน
สถานที่
อำเภอเมือง (จำนวน 19 โรงเรียน)
บ้านใหม่วฒั นา
เตรี ยมอนุบาล-ปวช. 35/27ซ.ร่ วมสุ ข
รังสิ ตวิทยา
อนุบาล-ม.3
20/8 ม.5
บ้านพลอย
เตรี ยมอนุบาล-ป.6
51/559
ประคองศิลป์
อนุบาล-ป.6
16/10.
อินทุสุตศึกษา
อนุบาล
16
อนุบาลเมืองเอก
เตรี ยมอนุบาล-อนุบาล 52/228ทักษิณ9
กาญจนาภิเษกสมโภชฯ
อนุบาล-ป.6
119/1
อนุบาลปาริ ชาติ
อนุบาล
34/158 ม.ปริ ชาต
อนุบาลสุ รัชนันท์
เตรี ยมอนุบาล-อนุบาล 79/29 ม.ทัศชัยวิลลา
เทคโนโลยีปทุมธานี
ปวช.-ปวส.
130 หมูท่ ี่ 4

11 เทคโนโลยีแหลมทอง
12
13
14
15
16
17
18
19

เซนต์โยเซพเมืองเอก
พระแม่มารี อุปถัมภ์
พิทกั ษ์นคริ นทร์
สาธิ ต แห่ ง ม.รังสิ ต
อนุบาลทินโชติ
อนุบาลสุ ขใจ
สาธิ ตปทุม

ปวช.-ปวส.

โรงเรียนเอกชน
สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ตาบล
เบอร์ โทร
เบอร์ FAX
ผู้ได้ใบอนุญาต

16/3 ม.2

บ้านใหม่
บางพูน
หลักหก
บางปรอก
บางปรอก
หลักหก
บางหลวง
บางคูวดั
บางหลวง
บ้านกลาง
บางหลวง

เตรี ยมอนุบาล-ม.6 71/001ซ.เอกอุดร1
เตรี ยมอนุบาล-ป.6
29
เตรี ยมอนุบาล-ป.6 103 ม.ทองตราธานี
เตรี ยมอนุบาล-ม.6 มหาวิทยาลัยรังสิ ต

หลักหก
บางเดื่ อ
บางคูวดั
หลักหก
เตรี ยมอนุบาล-อนุบาล 9/99 ม.1 ต.บ้านหลาง บ้านหลาง
อนุบาล
32/5
บางคูวดั
เตรี ยมอนุบาล-ม.6 99/38 ม.10 ซ.สุวรรณตรา บางคูวดั
โกลบอลอินเดียน(นานาชาติ) อนุบาล - ม.6 39/39 ม.1 ซ.วัดชินฯ บางเดื่อ

0-2501-2323
0-2958-8609
0-2533-9722-3
0-2581-8156
0-2581-3007
0-2997-6951-2
0-2978-2583-4
0-2977-1562-4
0-2978-3755
0-2979-6727
0-2979-6720 -3
0-2581-1935 ต่อ 103
0-2581-5548
0-2997-2630-1
0-2978-4100
0-2598-2456
0-2792-7500
0-2979-5793-4
0-2976-5752
0-2975-4523-4
0-2977-3739

คลองหลวง( จำนวน 13 โรงเรียน)
1 ยิ่งยศอนุสรณ์
อนุบาล-ป.6
2/1ซ นวนคร6 คลองหนึ่ง 0-2529-0935
2 ทวิวิชช์
เตรี ยมอนุบาล-ป.6
60ม.9
คลองหนึ่ง 0-2516-8273-4
3 อนุบาลแห่งม.ธรรมศาสตร์
อนุบาล
99 หมู่ 18 คลองหนึ่ง 0-2564-4404
4 อุดมศึกษา รังสิ ต

อนุบาล - ม.6/อาชี วศึกษา

13/8 ม4

คลองหนึ่ง

0-2904-6150-1

ผู้จัดการ

0-2501-2323 น.ส.สุ นทรี สังข์ทอง นางนิภาพรรณ โรจนวิภาค
0
นายสงวนศักดิ์ ตั้งจิตเจริ ญ นายสงวนศักดิ์ ตั้งจิตเจริ ญ
0
นางสุภาณี พฤกษไพบูลย์ นางสุ ภาณี พฤกษ์ไพบูลย์
0
นายสุรศักดิ์ พิริยะกุลชัย นายประเสริ ฐ พิริยะกุลชัย
0-2804-4920 น.ส.ณพปาลี อินทุสุต น.ส.ณพปาลี อินทุสุต
0-2997-6953 นายศักดา วิสุทธิวงศ์ นางประดับพร วิสุทธิวงส์
0-2978-2584 นางอัมพาพันธุ์ เจียรวนนท์ นางแสงจันทร์ คาเมือง
0-2977-1563 นายมนตรี เทพสิ ทธิ์ นายณัฐกานต์ เทพสิ ทธิ์
0-2581-2934
นางลินจง ชุมพล
นางลินจง ชุมพล
0-2979-6721 นางชนากานต์ ยืนยง นายไตรรัตน์ ยืนยง
0-2978-2844

ผศ.ดร.ผจญ ขันธะชวนะ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร ผจญ ขันธะชวนะ

ผู้อานวยการ
น.ส.สุ นทรี สังข์ทอง
นางพนม วรภัฎ
นางสุ ภาณี พฤกษ์ไพบูลย์
นางเบ็นจา ทับทิม
น.ส.กัลยมน อินทุสุต
นายศักดา วิสุทธิ วงส์
น.ส.ศิริพร เพชรเจริ ญ
นายมนตรี เทพสิ ทธิ์

น.ส.นันท์สิริ โอสุ ริยวงศ์
นายวันเดิม มีความดี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร ผจญ ขันธะชวนะ

0-2997-2636 นางประดับพร วิสุทธิวงส์ นายศักดา วิสุทธิวงส์
0-2978-4104 นายสมยศ พงษ์ศิริพฒั น์ นายสมยศ พงษ์ศิริพฒั น์
0-2588-1388 นายสุรพันธุ์ พะลายานนท์ นางอุมาภรณ์ ปรี ยาสมบัติ
0 2792-7518 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ น.ส.อภิรมน อุไรรัตน์
0-2979-6908 นายชนินทร์ ทินนโชติ นางสุ รียร์ ัตน์ ทินนโชติ
0
นางลิ้นจี่ สุ ขสุ โชค น.ส.มลุลี สุ ขสุ โชค
0-2975-2229 ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา
0-2977-4128 นางอริ สา พรหมเงิน นางอริ สา พรหมเงิน

นางประดับพร วิสุทธิ วงส์

0-2909-7798 นายเด่นพงษ์ ศิริเสรี วรรณ น.ส.วนิชา ศิริเสรี วรรณ
0-2516-5111 นางมณีนุช ตั้งวาตุรนต์รัศมี นางมณี นุช ตั้งจาตุรนต์รัศมี
0-2564-4404 ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายสมชาย วิริยะยุทธกร
0-2564-4440-79
0-2902-5912 นางเกษมศรี วัชรสกุณี นายสุ ธิธชั วัชรสกุณี

น.ส.วนิ ชา ศิริเสรี วรรณ
นางสมคิด ชุมนุมพร

นางจาระไน พงษ์ศิริพฒั น์

นายสุ รทิน พะลายานนท์
น.ส.สุ รภี โสรัจจกุล
นางสุ รียร์ ัตน์ ทินนโชติ
น.ส.มลุลี สุ ขสุ โชค
ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา

นางโสภา สิ ทธิ สรวง

น.ส.เนาวรัตน์ เกิดพิบูลย
นายสุ ธิธชั วัชรสกุณี

ที่
ชื่อโรงเรียน
5 สี วลีคลองหลวง
6 อนุบาลดวงจิต2
7 ดวงพร

ระดับทีเ่ ปิ ดสอน
เตรี ยมอนุบาล-ป.6
อนุบาล
เตรี ยมอนุบาล-ป.6

โรงเรียนเอกชน
สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สถานที่
ตาบล
เบอร์ โทร
เบอร์ FAX
ผู้ได้ใบอนุญาต
ผู้จัดการ
พฤกษา 12 คลองสาม 0-2832-7797-9
0-2832-7797 นางนวลฉวี กมล นางนวลฉวี กมล
7/8 ม2
คลองสอง 0-2996-2076-8
0
นางสาวนภาลัย แก้วใส นางสาวนภาลัย แก้วใส
11/11 ม5 คลองสาม 0-2524-0863
0-2976-4726 นายวรพล อู่ทรัพย์ นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์

ผู้อานวยการ
น.ส.ไพเราะ คุม้ ประยูร
นายทินกร ศรี วนั ทา
นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์

0-2976-4725-6

8
9
10
11
12
13
1
2
3
1

นภสร
เตรี ยมอนุบาล-ป.6 29/1462 ม.2
อนุบาลผลิใบ
อนุบาล
39 ม.1
อนุบาลดวงตะวัน
เตรี ยมอนุบาล-อนุบาล
59 หมู่ 7
สารสาสน์วิเทศคลองหลวง เตรี ยมอนุบาล-ม.3
5 ม.3
นภสรณัฐนนท์
เตรี ยมอนุบาล-ปวช
59 ม.8
เทคโนโลยีบุญถาวร
ปวช. - ปวส.
36/2 ม.11
ลำดหลุมแก้ ว (จำนวน 3 โรงเรียน)
ประชุมวิทยา
อนุบาล-ป.6
16/15 ม 4
กันตวรรณ
อนุบาล-ป.6
4-เม.ย.
ปั ญญวิทย์
อนุบาล-ป.6
19/29
สามโคก ( จานวน 1 โรงเรี ยน)
วิภารัตน์
อนุบาล-ป.6
99/8 ม.3

คลองสาม

0-2569-7320-1

คลองสาม

0-2990-8288

คลองสาม

0-2901-1040

0-2569-7136
0-2990-8288
0-2901-1428

คลองสาม

0-2524-2350-1

0-2524-232

นายพิบูลย์ ยงค์กมล

คลองสาม
คลองสาม

0-2191-2965
0-2908-2392

ระแหง

0-2599-1727

บ่อเงิน

0-2599-3901

หน้าไม้

0-2599-1694

สามโคก

0-2979-0013

นายสาเริ ง เกตุไชโย นางศิริพนั ธ์ เกตุไชโย
นายสุริยา

ฉัตรโพธิ์ ทอง นายสุริยา

ฉัตรโพธิ์ ทอง

น.ส.อนงรัก กลิ่นลัน่ ทม
น.ส.กาญจนา เม้งตระกูล

นางอัจฉราภรณ์ ไทรเล็กทิม

นางอัจฉราภรณ์ ไทรเล็กทิม

นายพิบูลย์ ยงค์กมล

นางอินทิรา เทพารักษ์

0-2191-2966

นางศิริพนั ธ์ เกตุไชโย นายณัฐวุฒิ เกตุไชโย
นายนิเวศน์ อรุ นรัตน์ นายนิเวศน์ อรุ นรัตน์

นางศิริพนั ธ์ เกตุไชโย
นายวิรัตน์ คันธารัตน์

0-2599-1727

นางสาวพัชริ นทร์ แจ่มขา นางสาวพัชริ นทร์ แจ่มขา

นายธงชัย ลอยนภา

นางสมสมัย มีสมสาร

นางสาวกันตวรรณ มีสมสาร

นางรุ่ งรัตน์ สฤษด์อภิรักษ์ นางรุ่ งรัตน์ สฤษด์อภิรักษ์

นางสาวสมาน เสนาะดนตรี
นายวรสิ ทธิ สฤษดิ์อภิรักษ์

0-2979-1826

ผศ.ดร.วิภาวดี ทูปิยะ

นายสันติ กิจลือเกียรติ

นางศรี สอาด เผือกมงคล

0-2804-4920
0-2997-6953

น.ส.ณพปาลี อินทุสุต

น.ส.ณพปาลี อินทุสุต

นายศักดา วิสุทธิวงศ์

นางประดับพร วิสุทธิ วงส์

น.ส.กัลยมน อินทุสุต
นายศักดา วิสุทธิ วงส์

0-2581-5583

ั้
รายละเอียดแยกอาเภอ แยกระดับชน
อาเภอเมืองปทุมธานี
1 อินทุสุตศึกษา
2 อนุบาลเมืองเอก

ระดับอนุบาล จานวน 7 โรง
อนุบาล
16

บางปรอก
เตรี ยมอนุบาล-อนุบาล 52/228ทักษิณ9 หลักหก

0-2581-3007
0-2997-6951-2

ที่
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

โรงเรียนเอกชน
สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ระดับทีเ่ ปิ ดสอน
สถานที่
ตาบล
เบอร์ โทร
เบอร์ FAX
ผู้ได้ใบอนุญาต
ผู้จัดการ
อนุบาล
34/158 ม.ปริ ชาต บางคูวดั
0-2977-1562-4
0-2977-1563
นายมนตรี เทพสิ ทธิ์ นายณัฐกานต์ เทพสิ ทธิ์
เตรี ยมอนุบาล-อนุบาล 79/29 ม.ทัศชัยวิลลา บางหลวง
0-2978-3755
0-2581-2934
นางลินจง ชุมพล
นางลินจง ชุมพล
เตรี ยมอนุบาล-อนุบาล 9/99 ม.1 ต.บ้านหลาง บ้านหลาง 0-2979-5793-4
0-2979-6908 นายชนินทร์ ทินนโชต นางสุ รียร์ ัตน์ ทินนโชติ
อนุบาล
32/5
บางคูวดั
0-2976-5752
0
นางลิ้นจี่ สุ ขสุ โชค น.ส.มลุลี สุ ขสุ โชค

ชื่อโรงเรียน
อนุบาลปาริ ชาติ
อนุบาลสุ รัชนันท์
อนุบาลทินโชติ
อนุบาลสุ ขใจ

ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 5 โรง
บ้านพลอย
เตรี ยมอนุบาล-ป.6
51/559
หลักหก
ประคองศิลป์
อนุบาล-ป.6
16/10.
บางปรอก
กาญจนาภิเษกสมโภชฯ
อนุบาล-ป.6
119/1
บางหลวง
พระแม่มารี อุปถัมภ์
เตรี ยมอนุบาล-ป.6
29
บางเดื่ อ
พิทกั ษ์นคริ นทร์
เตรี ยมอนุบาล-ป.6 103 ม.ทองตราธานี บางคูวดั
ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 5 โรง
บ้านใหม่วฒั นา
เตรี ยมอนุบาล-ปวช. 35/27ซ.ร่ วมสุ ข บ้านใหม่
รังสิ ตวิทยา
อนุบาล-ม.3
20/8 ม.5
บางพูน
เซนต์โยเซพเมืองเอก
เตรี ยมอนุบาล-ม.6 71/001ซ.เอกอุดร1 หลักหก
สาธิ ตปทุม(นานาชาติและสามัญ ) เตรี ยมอนุบาล-ม.6 99/38 ม.10 ซ.สุ วรรณตรา บางคูวดั
โกลบอลอินเดียน(นานาชาติ) อนุบาล - ม.6 39/39 ม.1 ซ.วัดชินฯ บางเดื่อ

1 สาธิ ต แห่ ง ม.รังสิ ต

0-2533-9722-3
0-2581-8156
0-2978-2583-4
0-2978-4100
0-2598-2456

0
0
0-2978-2584
0-2978-4104
0-2588-1388

0-2501-2323
0-2958-8609
0-2997-2630-1
0-2975-4523-4
0-2977-3739

0-2501-2323
0
0-2997-2636
0-2975-2229
0-2977-4128

0-2792-7500

0 2792-7518

คลองหนึ่ง

0-2564-4404

คลองสอง

0-2996-2076-8

คลองสาม

0-25695207-9

0-2564-4404
0
0-2990-8288

ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 1 โรง
เตรี ยมอนุบาล-ม.6 มหาวิทยาลัยรังสิ ต หลักหก

นางสุภาณี พฤกษไพบูลย์ นางสุ ภาณี พฤกษ์ไพบูลย์
นายสุรศักดิ์ พิริยะกุลชัย นายประเสริ ฐ พิริยะกุลชัย
นางอัมพาพันธุ์ เจียรวนนท์ นางแสงจันทร์ คาเมือง
นายสมยศ พงษ์ศิริพฒั น์

นายสมยศ พงษ์ศิริพฒั น์

ผู้อานวยการ
นายมนตรี เทพสิ ทธิ์

น.ส.นันท์สิริ โอสุ ริยวงศ์
นางสุ รียร์ ัตน์ ทินนโชติ
น.ส.มลุลี สุ ขสุ โชค
นางสุ ภาณี พฤกษ์ไพบูลย์
นางเบ็นจา ทับทิม
น.ส.ศิริพร เพชรเจริ ญ
นางจาระไน พงษ์ศิริพฒั น์

นายสุรพันธุ์ พะลายานนท์ นางอุมาภรณ์ ปรี ยาสมบัติ

นายสุ รทิน พะลายานนท์

นางนิภาพรรณ โรจนวิภาค

น.ส.สุ นทรี สังข์ทอง
นางพนม วรภัฎ
นางประดับพร วิสุทธิ วงส์

น.ส.สุนทรี สังข์ทอง

นายสงวนศักดิ์ ตั้งจิตเจริ ญ นายสงวนศักดิ์ ตั้งจิตเจริ ญ
นางประดับพร วิสุทธิวงส์

นายศักดา วิสุทธิ วงส์

ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา

ดร.ประชุมพร สุวรรณตรา

นางอริ สา

พรหมเงิน

นางโสภา สิ ทธิ สรวง

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

น.ส.อภิรมน อุไรรัตน์

น.ส.สุ รภี โสรัจจกุล

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

นายสมชาย วิริยะยุทธกร

น.ส.เนาวรัตน์ เกิดพิบูลย

นางสาวนภาลัย แก้วใส

นางสาวนภาลัย แก้วใส

นายทินกร ศรี วนั ทา

พรหมเงิน

นางอริ สา

(English Program)

ั้
รายละเอียดแยกอาเภอ แยกระดับชน
อาเภอคลองหลวง

ระดับอนุบาล จานวน 3 โรง

1 อนุบาลแห่งม.ธรรมศาสตร์
2 อนุบาลดวงจิต2
3 อนุบาลผลิใบ

อนุบาล
อนุบาล
อนุบาล

99 หมู่ 18
7/8 ม2
39 ม.1

ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 5 โรง

นายสุริยา

ฉัตรโพธิ์ ทอง นายสุริยา

ฉัตรโพธิ์ ทอง

น.ส.กาญจนา เม้งตระกูล

ที่
1
2
3
4
5

ชื่อโรงเรียน
ยิง่ ยศอนุสรณ์
ทวิวิชช์
สี วลีคลองหลวง
ดวงพร
นภสร

ระดับทีเ่ ปิ ดสอน
อนุบาล-ป.6
เตรี ยมอนุบาล-ป.6
เตรี ยมอนุบาล-ป.6
เตรี ยมอนุบาล-ป.6

โรงเรียนเอกชน
สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สถานที่
ตาบล
เบอร์ โทร
เบอร์ FAX
ผู้ได้ใบอนุญาต
ผู้จัดการ
2/1ซ นวนคร6 คลองหนึ่ง 0-2529-0935
0-2909-7798 นายเด่นพงษ์ ศิริเสรี วรรณ น.ส.วนิชา ศิริเสรี วรรณ
60ม.9
คลองหนึ่ง 0-2516-8273-4
0-2516-5111 นางมณีนุช ตั้งวาตุรนต์รัศมี นางมณี นุช ตั้งจาตุรนต์รัศมี
พฤกษา 12 คลองสาม 0-2832-7797-9
0-2832-7797
นางนวลฉวี กมล
นางนวลฉวี กมล
11/11 ม5 คลองสาม 0-2524-0863
0-2976-4726
นายวรพล อู่ทรัพย์ นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์
29/1462 ม.2 คลองสาม 0-2569-7320-1
0-2569-7136
นายสาเริ ง เกตุไชโย
นางศิริพนั ธ์ เกตุไชโย

เตรี ยมอนุบาล-ป.6
ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 1 โรง

1 อุดมศึกษา รังสิ ต

0-2904-6150-1

0-2902-5912

นางเกษมศรี วัชรสกุณี

ระแหง

0-2599-1727

0-2599-1727

นางสาวพัชริ นทร์ แจ่มขา นางสาวพัชริ นทร์ แจ่มขา

บ่อเงิน

0-2599-3901

อนุบาล-ป.6
หน้าไม้
ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ไม่ มี

0-2599-1694

อนุบาล - ม.6/อาชี วศึกษา

13/8 ม4

คลองหนึ่ง

ดร.ศศิธร วัชรสกุณี

ผู้อานวยการ
น.ส.วนิ ชา ศิริเสรี วรรณ
นางสมคิด ชุมนุมพร
น.ส.ไพเราะ คุม้ ประยูร
นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์
น.ส.อนงรัก กลิ่นลัน่ ทม
นายสุ ธิธชั วัชรสกุณี

อาเภอลาดหลุมแก้ ว
ระดับอนุบาลอย่างเดียว ไม่ มี
ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปี ที่ 6

1 ประชุมวิทยา
2 กันตวรรณ
3 ปั ญวิทย์

อนุบาล-ป.6
อนุบาล-ป.6

จานวน 3 โรง

16/15 ม 4
4-เม.ย.
19/29

นางสมสมัย มีสมสาร

นางสาวกันตวรรณ มีสมสาร

นางรุ่ งรัตน์ สฤษด์อภิรักษ์ นางรุ่ งรัตน์ สฤษด์อภิรักษ์

นายธงชัย ลอยนภา
นางสาวสมาน เสนาะดนตรี
นายวรสิ ทธิ สฤษดิ์อภิรักษ์

ั้
รายละเอียดแยกอาเภอ แยกระดับชน
อาเภอเมืองปทุมธานี
ระดับอาชีวศึกษา
1 เทคโนโลยีปทุมธานี
ปวช.-ปวส.
2 เทคโนโลยีแหลมทอง

ปวช.-ปวส.

130 หมูท่ ี่ 4

นางชนากานต์ ยืนยง

นายไตรรัตน์ ยืนยง

นายวันเดิม มีความดี

16/3 ม.2

0-2979-6727
0-2979-6721
0-2979-6720 -3
บางหลวง 0-2581-1935 ต่อ 103 0-2978-2844

ผศ.ดร.ผจญ ขันธะชวนะ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร ผจญ ขันธะชวนะ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร ผจญ ขันธะชวนะ

36/2 ม.11

คลองสาม

นายนิเวศน์ อรุ นรัตน์

นายนิเวศน์ อรุ นรัตน์

นายวิรัตน์ คันธารัตน์

บ้านกลาง

อาเภอคลองหลวง
1 เทคโนโลยีบุญถาวร

ปวช. - ปวส.

0-2908-2392

