ผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๔
ที่
๑

โรงเรียน
โรงเรี ยนกวดวิชาแม็ทซ์เฮ้าส์ แฟชัน่ ไอส์แลนด์

ที่อยู่
ศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ๕/๕-๖ แขวง/เขตคันนายาว กทม.๑๐๒๓๐

๒

โรงเรี ยนกวดวิชาแม็ทซ์เฮ้าส์ เซ็นทรัลพระราม ๒

๓

โรงเรี ยนกวดวิชาแม็ทซ์เฮ้าส์ ซี คอนสแควร์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม ๒ ๑๒๘ หมู่ ๖ แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
กทม.๑๐๑๕๐
ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ๙๐๔ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.๑๐๒๕๐

๔

โรงเรี ยนกรุ งเทพติวเตอร์ เฮ้าส์

๕

โรงเรี ยนกรุ งเทพติวเตอร์ เฮ้าส์ บางแค

๖

โรงเรี ยนคณาธิ ปการบริ บาล

๗

โรงเรี ยนดนตรี สยามกลการมีนบุรี

๘

โรงเรี ยนแม่บา้ นทันสมัย

๙
๑๐
๑๑

จังหวัด/เขตการศึกษา
กรุ งเทพมหานคร

เลขที่ ๕/๑๐๕-๖ ซอยอุดมทรัพย์ ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณอัมริ นทร์
เขตบางกอกน้อย กทม.๑๐๗๐๐
ชั้น ๒ เดอะมอลล์บางแค เลขที่๒๗๕ หมู่ ๑ ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนื อ
เขตบางแค กทม.๑๐๑๖๐
เลขที่ ๔๐๘/๑-๔ ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
กทม.๑๐๒๔๐
เลขที่ ๗๓ อาคารเทสโก้โลตัส มีนบุรี ชั้น ๒ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี กทม.๑๐๕๑๐

๔๕/๖-๗ เยื้องสถานี รถไฟสามเสน ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม.๑๐๔๐๐
โรงเรี ยนภาษาไทยเอกภาพ
๒๔๖ ซอยสุ ขมุ วิท ๑๒-๑๔ อาคารไทม์สแควร์ ชั้น ๑๒-๑๔ ถนนสุ ขมุ วิท
แขวงคลองเตย ๑๐๑๑๐
โรงเรี ยนภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซีซี เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า อาคารสานักงานทาวเวอร์ เอ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุ ณอัมริ นทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.๑๐๗๐๐
โรงเรี ยนภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซีซี บางขุนเทียน ชั้น ๓ EDUCATION ZONE ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม ๒ ถนนพระราม ๒

เบอร๋ โทรศัพท์

โทร ๐-๒๘๐๓-๘๓๕๔
โทรสาร ๐-๒๔๕๔-๘๙๒๓

โทร.๐-๒๘๗๒-๔๓๒๒

๑๒
๑๓
๑๔

แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กทม.๑๐๑๕๐
โรงเรี ยนภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซีซี บางแค
เลขที่ ๒๗๕ หมู่ ๒ เดอะมอลล์บางแค ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค
กทม. ๑๐๑๖๐
โรงเรี ยนภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซีซี รัชดา-พระราม ๓ ที่อยู่ เลขที่ ๗๙/๒๗๗ ชั้น ๖ ห้อง ๖๒๖ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา
พระราม ๓ ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.๑๐๑๒๐
โรงเรี ยนภาษาต่างประเทศอินลิงกัว
ชั้น ๓ EDUCATION ZONE ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค เลขที่ ๒๗๕ หมู่ ๑
ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กทม.๑๐๑๖๐
ที่อยู่ ชั้น ๖ โซนการศึกษา เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม ๓
เลขที่ ๗๙ ถนนสาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. ๑๐๑๒๐
ที่อยู่ เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๖ แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กทม.๑๐๙๐๐

๑๕

โรงเรี ยนภาษาต่างประเทศอินลิงกัว พระราม ๓

๑๖

โรงเรี ยนภาษาต่างประเทศอินลิงกัว ธนบุรี

๑๗

โรงเรี ยนภาษาต่างประเทศอินลิงกัว ปิ่ นเกล้า

ที่อยู่ ชั้น ๕ อาคารสานักงานตึกทาวเวอร์ เอ เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า เลขที่ ๗/๑๒๙
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณอัมริ นทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐

๑๘

โรงเรี ยนภาษาอังกฤษอามิตร บางแค

๑๙

โรงเรี ยนศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีและภาษาธุรกิจ

๒๐

โรงเรี ยนสอนศิลปะการใช้เสี ยงและลีลา

๒๑

โรงเรี ยนเสริ มสวยศิวกรกรุ งเทพ

๒๒

โรงเรี ยนแสงทองอีเลคโทรนิ คส์

ที่อยู่ ห้องเลขที่ ๒s-l๑ ชั้นที่ ๒ อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค
เลขที่ ๒๗๕ หมู่ที่ ๑ ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค
กทม. ๑๐๑๖๐
ที่อยู่ เลขที่ ๒๑๕๑/๔ ซอย ๔๓/๑ ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. ๑๐๒๔๐
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่ นเกล้า เลขที่ ๗/๓ ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุ ณอัมริ นทร์ เขตบางกอน้อย กทม.๑๐๗๐๐
เลขที่ ๘๐๔-๘๐๔/๑ ถนนสุ ขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กทม.๑๐๑๑๐
เลขที่ ๓๑๓๑/๖-๘ ถนนสุ ขมุ วิท ๑๐๑/๒ แขวงบางนา เขตบางนา

โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๔๓๒๕
โทร. ๐-๒๔๕๔-๘๙๒๐-๒
โทรสาร ๐-๒๔๕๔-๘๙๒๓
โทร. ๐-๒๖๗๓-๖๔๔๑-๒
โทรสาร ๐-๒๖๗๓-๖๔๖๗
โทร ๐-๒๘๐๓-๘๓๐๐
โทรสาร ๐-๒๘๐๓-๘๓๐๓
โทร ๐-๒๖๗๓-๖๔๗๐
โทรสาร ๐-๒๖๗๓-๖๔๗๓
โทร. ๐-๒๘๗๒-๔๓๓๐
โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๔๓๒๙
โทร . ๐-๒๘๘๔-๙๒๕๕-๗
โทรสาร ๐-๒๘๘๔-๙๒๕๙
โทร ๐-๒๘๐๓-๘๓๕๐
โทรสาร ๐-๒๘๐๓-๘๓๕๓

โทร ๐-๒๓๙๑-๘๒๖๐-๑
โทรสาร๐-๒๓๙๐-๘๒๖๑
โทร ๐-๒๓๙๙-๔๖๙๓ , ๐-๒๓๙๘-๗๓๐๖

กทม.๑๐๒๖๐

โทรสาร ๐-๒๗๔๗-๙๘๖๗

โรงเรี ยนภาษาสากลลีนตา

เลขที่ ๓๐๕/๑๔ หมู่ ๓ ตาบลศาลาด่าน อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ๘๑๑๕๐

โทร ๐-๗๕๖๘-๔๘๖๘

๒๔

โรงเรี ยนกวดวิชาเดอะจีเนียส กระบี่

เลขที่ ๒๒๓/๔๕ ถนนมหาราช ตาบลปากน้ า อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

โทร ๐-๗๕๖๓-๑๖๕๕

๒๕

โรงเรี ยนกวดวิชาบ้านโชคลาภ

เลขที่ ๔๐๖/๓ ถนนอุตรกิจ ตาบลกระบี่ใหญ่ อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

โทร ๐-๗๕๖๑-๑๑๓๙

๒๖

โรงเรี ยนดนตรี อจั ฉริ ยะ

เลขที่ ๑/๕ ถนนท่เรื อ ตาบลปากน้ า อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

โทร ๐-๗๕๖๒-๒๘๘๑

๒๗

โรงเรี ยนรักเกียรติการดนตรี

เลขที่ ๙๗/๑ ถนนกระบี่ ตาบลปากน้ า อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ ๘๑๐๐๐

โทร ๐-๗๕๖-๑๑๔๘๐

ถนนแสงชูโต ตาบลท่ามะขาม อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

โทร ๐-๓๔๖๒-๔๑๙๑ ต่อ ๓๐๒๓

๒๓

กระบี่ เขต ๑

๒๘

กาญจนบุรี เขต ๑

โรงเรี ยนแสงชูโตบริ บาล

๒๙

ขอนแก่น เขต ๑

โรงเรี ยนพัฒนาทักษะและภาษาต่างประเทศขอนแก่น เลขที่ ๖๔๓/ ๖-๗ ถนนหน้าเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โรงเรี ยนแก่นนครบริ บาล
เลขที่ ๘๐/๑-๒ ถนนหน้าเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐
โรงเรี ยนหวดวิชาสมจินตนา
เลขที่ ๒๘ ถนนจันทคามวิถี ตาบลตลาด อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
๒๒๐๐๐
โรงเรี ยนกวดวิชาตักศิลา
เลขที่ ๔๕/๓๖-๓๘ ตาบลจันทนิ มิต อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

โทร ๐-๔๓๒๒-๘๒๐๓

โรงเรี ยนร่ มธรรมวิทยา

ถนนจักรพรรดิ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิ งเทรา จังหวัดแธเชิ งเทรา ๒๔๐๐๐

โทร ๐-๓๘๘๑-๓๑๐๗

โรงเรี ยนพรหมเนติกรณ์การดนตรี

เลขที่ ๗๖ ถนนมรุ พงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิ งเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทร ๐-๓๘๘-๑๘๐๓๘

๓๐
๓๑

จันทบุรี เขต ๑

๓๒
๓๓
๓๔

ฉะเชิงเทรา เขต ๑

โทร ๐-๔๓๒๓-๘๗๑๙
โทร ๐-๓๙๓๒-๒๓๙๓
โทร ๐-๓๙๓๒-๘๙๘๙

๓๕

ชลบุรี เขต ๑

โรงเรี ยนเมโลตี้ มิวสิ คเซนเตอร์

๓๖

โรงเรี ยนพัฒนาและเสริ มทักษะสมารทเซนเตอร์

๓๗

โรงเรี ยนคอมพิวเตอร์และภาษาชลบุรี

๓๘

โรงเรี ยนนาฏศิลป์ ไทยชลบุรี

๓๙

โรงเรี ยนสอนภาษาอาจารย์กมล ชลบุรี

๔๐

โรงเรี ยนเกศยาแฮร์เวิลด์

๔๑

๒๔๐๐๐
เลขที่ ๒๔ /๒๑ หมู่ที่ ๓ ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๐

โทร ๐-๓๖๑๕-๒๑๖๓

เลขที่ ๙๑/ ๑๙๑ ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลบ้านสวน ถาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
๒๐๐๐๐
เลขที่ ๑๑๐/๑๑๐ หมู่ที่ ๒ ซอยนารถมนตเสวี ถนนพระยาสัจจา ตาบลเสม็ด
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
เลขที่ ๕๓/๑๒๗-๑๒๘ ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

โทร ๐-๓๘๒๘-๕๖๖๐
๐-๓๘๗๙-๗๐๑๘
โทร ๐-๘๑๕๗๘-๑๖๕๑

โรงเรี ยนกวดวิชาสมัยวิทยา

เลขที่ ๕๓/๙๔-๙๕ หมู่ ๓ โครงการตึกน้ า ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลบ้านสวน
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
เลขที่ ๘๐๖/๑๕ ถนนโปษยานนท์ ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
เลขที่ ๕๘/๕๘ ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๔๒

โรงเรี ยนกวดวิชาครู กาญจน์

เลขที่ ๑/๑๕ -๑๖ ถนนศรี กุญชร ตาบลพนัสนิ คม อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐

โทร๐-๓๘๗๙-๖๖๖๘
๐-๘๑๕๙-๐๕๘๒๗
โทร ๐๘-๖๓๖๗-๕๘๕๒
โทรสาร ๐๓-๘๗๙-๑๘๗๓
โทร๐๓-๘๗๙-๖๘๙๙
๐๓-๘๗๙-๖๙๐๐
โทร ๐๘-๑๒๐-๕๕๒๕๔

๔๓

โรงเรี ยนพัฒนาทักษะคณิ ตศาสตร์

สาขาศรี ราชา ๕๑ ถนนศรี ราชา ๒ ตาบลศรี ราชา อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
๒๐๑๑๐
เลขที่ ๒๕๗/๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ถนนพระตาหนัก ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
เลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๒ ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

๔๔

ชลบุรี เขต ๓

โรงเรี ยนเสริ มสวยเกศศิริ พัทยา

๔๕

โรงเรี ยนนรี ทิพย์

๔๖

โรงเรี ยนฮาร์โมนี่ วิชาการนวด

เลขที่ ๑๕๖/๖๒-๖๓ ถนนพัทยา-นาเกลือ ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

โทร ๐-๘๙๕๔๔-๕๔๙๐

โทร ๐๗๖-๙๒๙-๙๒๘๘
๐๘๙-๔๐๕-๗๙๙๐
โทร ๐๓๘-๔๒๐-๔๘๙
โทรสาร ๐๓๘-๔๒๔-๐๔๘
โทร ๐๓๘-๒๒๒-๒๓๒
๐๘๑-๙๐๔-๖๓๙๓
โทร ๐๓๘-๑๑๘-๕๕๙

๔๗

โรงเรี ยนพัทยาการอาหาร

๔๘

โรงเรี ยนอืเทอร์ นบริ บาล

๔๙

โรงเรี ยนสอนภาษาบริ ทาเนีย

๕๐

โรงเรี ยนสอนตัดผมอาจารย์พรชัย

๕๑

โรงเรี ยนพัชระมิวสิ คอคาเดมี ศรี ราชา

๕๒

ชุมพร เขต ๑

โรงเรี ยนกวดวิชากฤติมา

๕๓

โรงเรี ยนรัชดาวิทยาชุมพร

๕๔

โรงเรี ยนกวดวิชาเอ็ม.พี.ติวเตอร์

๕๕

โรงเรี ยนกวดวิชาครู สน

๕๖

โรงเรี ยนกวดวิชาวรนิษฐา

๕๗

โรงเรี ยนดนตรี ปาล์มวิว

๕๘

โรงเรี ยนปิ ยะการดนตรี

๕๙

ชุมพร เขต ๒

โรงเรี ยนกวดวิชาอิงครัด

เลขที่ ๑๕๙/๑๐๓-๔ ถนนพัทยาเหนื อ ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
เลขที่ ๑๗๘/๑๐ หมู่ที่ ๕ บ้านโรงโป๊ ะ ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลบางละมุง อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
เลขที่ ๓๘๒/๑๖ ๑๖-๑๗ ถนนพัทยาสาย ๒ ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
เลขที่ ๒๑/ ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านโรงโป๊ ะ ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี
๒๐๑๕๐
เลขที่ ๑๔๙/๕-๙ หมู่ที่ ๕ ตึกเหลือง ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
๒๐๑๑๐
เลขที่ ๑๑๓/ ๑ ถนนทวีสินค้า ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
๘๖๐๐๐
เลขที่ ๒๐๗/๑๐-๑๑ ถนนกรมหลวงชุมพร ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐
เลขที่ ๗๗/๒ ถนนประชาอุทิศ ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
๘๖๐๐๐
เลขที่ ๑๙๐/๑๐-๑๑ ถนนสหกรณ์ ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
๘๖๐๐๐
เลขที่ ๒๐๔/๖ ถนนกรมหลวงชุมพร ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมใองชุมพร จังหวัดชุมพร
๘๖๐๐๐
เลขที่ ๑๔๒/๑๗ ถนนกรมหลวงชุมพร ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐
เลขที่ ๑๑๘/๖๖ ถนนสุ ขเสมอ ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
๘๖๐๐๐
เลขที่ ๓๘๔/๑๘-๑๙ ตาบลวังตะกอ อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐

โทร ๐๘๑-๕๗๖-๕๓๘๓
โทร ๐๓๖-๓๐๕-๓๕๒
โทร๐๓๘-๓๖๑-๙๔๘-๙
๐๗๑-๗๘๑-๓๓๘๗
โทร ๐๓๘-๗๐๔-๓๓๐
๐๘๙-๑๒๙-๒๑๑๒
โทร ๐๓๘-๓๓๙-๓๘๑
โทร ๐๘๗-๗๕๗-๐๒๕๘
โทร๐๗๗-๕๐๔-๘๕๕
โทรสาร๐๗๗-๕๐๔-๘๕๖
โทร ๐๘๗-๘๘๓-๙๑๖๙
๐๗๗-๕๐๖-๖๓๖
โทร ๐๘๙-๕๐๐-๗๑๖๐
โทร ๐๗๗-๕๗๑-๒๒๐
โทร ๐๗๗-๕๗๑-๖๖๓
โทร ๐๗๗-๕๐๒-๘๒๐
โทร ๐๗๗-๕๔๑-๒๒๑

๖๐

เชียงราย เขต ๑

โรงเรี ยนรัชดาวิทยาเชียงราย

๖๑

โรงเรี ยนสอนภาษาญี่ปุ่น-จีนเชี ยงราย

๖๒

โรงเรี ยนออเร้นจ์ อคาเดมี่

๖๓

โรงเรี ยนภาษาเอื้ออาทร

๖๔

โรงเรี ยนปัญญาพัฒน์ศึกษา

๖๕

โรงเรี ยนระหัสอัจฉริ ยะศึกษา

๖๖

โรงเรี ยนกวดวิชาวรเศรษฐ์

๖๗

โรงเรี ยนสอนภาษาซากุระ

๖๘

โรงเรี ยนสิ ทธิ พรศึกษา

๖๙

โรงเรี ยนสอนภาษาและกวดวิชา แอล ไอ ที

๗๐

โรงเรี ยนคณิ ตทักษะพัฒน

๗๑

โรงเรี ยนบ้าน ไอ คิว

เลขที่ ๗๖๕/๑๑-๑๒ ถนนพ่อขุนเม็งราย ตาบลเวียง อาเภอเมืองเชี ยงราย
จังหวัดเชี ยงราย ๕๗๐๐๐
เลขที่ ๖๖๕/๗-๘ ถนนศรี เกิด ตาบลเวียง อาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย
๕๗๐๐๐
เลขที่ ๔๗๔/ ๖ ถนนสิ งหไคล ตาบลเวียง อาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย
๕๗๐๐๐
เลขที่ ๘๖๒/๑๗ ถนนซุบเปอร์ไฮเวย์ ตาบลบ้านคู่ อาเภอเมืองเชี ยงราย
จังหวัดเชี ยงราย ๕๗๐๐๐
เลขที่๘๐๘/๑๙ ถนนพหลโยธิน ตาบลเวียง อาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย
๕๗๐๐๐
เลขที่ ๑๒๐/๖๙๒ (บ้านดู่เมืองใหม่) หมู่ ๓ ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมืองเชี ยง
จังหวัดเชี ยงราย ๕๗๐๐๐
เลขที่ ๕๖๐/๒๗ (สถานีขนส่ งแห่ งที่ ๒ ) หมู่ที่ ๖ ตาบลสันทราย อาเภอเมืองเชี ยงราย
จังหวัดเชี ยงราย ๕๗๐๐๐
เลขที่ ๑๒๑/๔๙๘ - ๙๙ บ้านดู่เมืองใหม่ ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมืองเชี ยงราย
จังหวัดเชี ยงราย ๕๗๐๐๐
เลขที่ ๗๘๒/๓ ถนนสิ งห์ไคล ตาบลเวียง อาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเขียงราย
๕๗๐๐๐
เลขที่ ๑๐๕๕/๑-๒ ถนนสนามบิน ตาบลเวียง อาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย
๕๗๐๐๐
เลขที่ ๖๕๗ ถนนอุตรกิจ ตาบลเวียง อาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย ๕๗๐๐๐

โทร ๐๕๓-๗๔๒-๐๑๓-๔
โทรสาร ๐๕๓-๗๔๒-๐๑๔
โทร ๐๕๓-๗๔๒-๐๒๘

เลขที่ ๑๖๒ ถนนบรรพปราการ ตาบลเวียง อาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย
๕๗๐๐๐

โทร ๐๕๓-๗๑๒-๒๔๔,
๐๘๙-๗๐๐-๙๙๔-๑

โทร ๐๕๓-๖๐-๐๒๓๔
โทร ๐๕๓-๗๔๒-๗๒๑
โทร๐๕๓-๗๑๗-๕๙๙
โทร ๐๕๓-๗๖๗-๘๐๙,
๐๘๙-๒๖๓-๑๗๐๔
โทร ๐๕๓-๗๐๐-๙๒๙
โทร ๐๕๓-๗๖๗-๗๗๖
โทร ๐๕๓-๗๑๘-๕๐๖
โทร ๐๕๓-๗๑๘-๖๕๙
๐๕๓-๗๑๔-๗๑๗,๐๘๙-๗๐๐-๓๐๙๙
โทร ๐๕๓-๗๑๗-๐๖๐,๐๘๖-๙๙๐-๐๐๔-๑

เลขที่ ๖๙๓/๑๗๓ (บ้านกรรัฐ ซอย ๗ ) หมู่ที่ ๒๔ ถนนสันโค้งหลวง ตาบลรอบเวียง
อาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
เลขที่ ๓๙๓/๓๐ ถนนงาเมือง ตาบลเวียง อาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย
๕๗๐๐๐
เลขที่ ๕๖๐/๓๑-๓๒ (สถานีขนส่ งแห่ งที่ ๒ ) หมู่ ๖ ตาบลสันทราย อาเภอเมืองเชี ยงราย
จังหวัดเชี ยงราย ๕๗๐๐๐

๗๒

โรงเรี ยนกฤษณาการประชาสัมพันธ์

๗๓

โรงเรี ยนการแพทย์แผนไทยจันทนี

๗๔

โรงเรี ยนเชี ยงรายภาษา

๗๕

โรงเรี ยนกวดวิชาเลิศพิทยา

เลขที่ ๒๒ภ/๓-๔ ถนนประสพสุ ข ตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชี ยงราย ๕๗๐๐๐

๗๖

โรงเรี ยนเสริ มสวยเกศสุ รีย ์

เลขที่ ๑๓๙ หมู่ ๙ ตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย
๕๗๐๐๐

โทร ๐๕๓-๗๔๖-๑๕๓
๐๘๕-๘๖๙-๕๘๗-๙

โรงเรี ยนกวดวิชา บี.ที.แอล สตัด๊ ดี้โฮม

เลขที่ ๑๖๙ หมู่ ๑ ตาบลป่ าตึง อาเภอแม่จนั จังหวัดชี ยงราย ๕๗๑๑๐

โทร ๐๕๓-๖๖๐-๑๗๖
๐๘๑-๙๕๐-๔๗๔-๙

โรงเรี ยนกวดวิชาเปี่ ยมปัญญา

เลขที่ ๓๘๑ หมู่ ๓ ตาบลเวียง อาเภอเชี ยงแสน จังหวัดเชี ยงราย ๕๗๑๕๐

โทร ๐๕๓-๙๕๕-๑๔๔
๐๘๑-๒๘๘-๗๔๕-๒

๗๗

เชียงราย เขต ๓

๗๘

โทร ๐๕๓-๗๕๖-๖๙๗
โทร ๐๕๓-๖๖๒-๖๑๙,๐๘๑-๙๙๓-๙๗๕๙
โทร ๐๕๓-๗๗๔-๕๑๒
๐๘๐-๔๙๖-๘๗๑๓
๐๘๙-๑๗๑-๓๖๗๓
โทร๐๕๓-๗๔๐-๖๗๔-๖

๗๙

เชียงราย เขต ๔

โรงเรี ยนดนตรี เกียรตืมหาชัยเทิง

เลขที่ ๒๗๖/๕ หมู่ ๑ ตาบลเวียง อาเภอเทิง จังหวัดเชี ยงราย ๕๗๑๖๐

โทร ๐๘๑-๖๐๒-๘๐๙-๐

๘๐

เชียงใหม่ เขต ๑

โรงเรี ยนลานนานวดแผนไทย

เลขที่ ๔๗ ถนนช้างม่อย อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ ๕๐๓๐๐

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๒๓๒-๕๔๗

๘๑

โรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์

เคมี อ.อุ๊ เชี ยงใหม่ เลขที่ ๕-๕/๔ ถนนราชดาเนิ น ซอย ๗ ตาบลศรี ภูมิ
อาเภอเชี ยงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทร ๐๕๓-๔๑๖-๕๐๕-๗

๘๒

โรงเรี ยนเชี ยงใหม่นาฏยศิลป์ สากล

เลขที่ ๓๖๒/๓๐ หมู่บา้ นอุษาฟ้ าฮ่าม ถนนเจริ ญราษฏร์ อาเภอเมืองใหม่
จังหวัดเชี ยงใหม่ ๕๐๒๐๐

๘๓

สถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชี พ สมาคมวาย
เอ็ม.ซี .เอ เชี ยงใหม่

เลขที่ ๑๑ ซอยเม็งรายรัศมี ถนนเสริ มสุข ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชี ยงใหม่๕๐๓๐๐

โทร ๐๕๓-๒๖๐-๓๗๓,
๐๕๓-๓๐๖-๓๕๗,๐๕๓-๓๐๖-๓๕๘
โทร๐๕๓-๓๐๖-๓๕๗
โทร ๐๕๓-๒๒๑-๘๑๙-, ๐๕๓-๒๒๑-๘๒๐

๘๔

โรงเรี ยนกวดวิชาสู่อนาคต เชี ยงใหม่

เลขที่ ๕/๑๑-๑๒ ตาบลศรี ภูมิ อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ ๕๐๓๐๐

-

๘๕

โรงเรี ยนสากลมุมศิลาสอนภาษา

เลขที่ ๔/๒ ถนนห้สดิเสวี ตาบลศรี ภูมิ อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ ๕๐๐๐๐

โทร ๐๕๓-๒๒๖-๕๒๕

โรงเรี ยนกวดวิชาบ้านเด็กอารมณ์ดี

เลขที่ ๓๗๒ หมู่ ๑ ตาบลริ มใต้ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ ๕๐๑๘๐

โทร ๐๕๓-๔๔๑-๖๖๙

โรงเรี ยนกวดวิชาเบญจพล

เลขที่ ๒๐๐/ ๗-๘ หมู่ ๕ ถนนเชี ยงใหม่ -ฮอด ตาบลมะขามหลวง อาเภอสันป่ าตอง
จังหวัดเชี ยงใหม่ ๕๐๑๒๐

โทร ๐๘๑-๑๑๑-๔๑๘-๘

๘๖

เชียงใหม่ เขต ๔

๘๗

๘๘

ตรัง เขต ๑

โรงเรี ยนท่ากลางสอนขับรถ

เลขที่ ๑๒๙ หมู่ ๑ ตาบลตาล่วง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐

๘๙

ตราด เขต ๑

โรงเรี ยนครู สมัย-ดิอิงลิช

เลขที่๑๑๔๐/๘๙ หมู่ ๑๒ ตาบลวังกะแจะ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

โทร ๐๗๕-๒๓๐-๒๕๖,๐๗๕-๒๓๔-๑๔๕
๐๘๑-๕๓๕-๖๕๒-๖,๐๘๑-๕๓๕-๕๖๒-๙
โทร๐๓๙-๕๓๐-๑๒๒

โรงเรี ยนกวดวิชาเจ แอนด์ อินฟิ นิ ต้ ี

เลขที่ ๒๒ เทศบาล สาย ๕ ตาบลวังกะแจ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

โทร ๐๓๙-๕๑๒-๒๐๑

๙๐

๙๑

ตาก เขต ๑

โรงเรี ยนกวดวิชาเดอะไบร์ ท

๙๒

โรงเรี ยนเสริ มสวยอัมริ นทร์

เลขที่ ๓๗๙/๒๙ ถนนมหาดไทยบารุ ง ตาบลระแหง (เกาะลอย) อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
เลขที่ ๓/๓ ตาบลระแหง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๙๓

โรงเรี ยนกวดวิชาเดอะวินเนอร์

อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

โทร ๐๓๙-๕๑๒-๒๐๑

โทร ๐๕๕-๕๑๓-๐๕๘

๙๔

นครปฐม เขต ๑

โรงเรี ยนเสริ มสวยกฤษณา

ถนนราชมรรคา ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

โทร ๐๓๔-๒๕๒-๖๗๑

๙๕

นครปฐม เขต ๒

โรงเรี ยนเอเซียพัฒนา

โทร ๐๒๘-๑๑๔-๑๒๒-๘

๙๖

นครราชสี มา เขต ๑

โรงเรี ยนดนตรี สยามกลการเดอะมอลล์โคราช
โรงเรี ยนกวดวิชา ณ ภัทร

เลขที่ ๙๑/๑๐ (อาคารสมภาพพลาซ่า) หมู่ ๘ ตาบลอ้อมพราน จังหวัดนครปฐม
๗๓๑๖๐
เลขที่ ๑๒๔๒/๒ ชั้น ๒-๓ ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์โคราช อาเภอเมืองนครราชสี มา
จังหวัดนครราชสี มา ๓๐๐๐๐
เลขที่ ๑/๓ ถนนมิตรภาพ ซอย ๑๓ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสี มา

๙๘

โรงเรี ยนปราณี รักษ์

จังหวัดนครราชสี มา ๓๐๐๐๐
ถนนไชยณรงค์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา ๓๐๐๐๐

โทร ๐๔๔-๒๕๑-๐๗๐,๐๔๔-๒๕๑-๑๒๐

๙๙

โรงเรี ยนกวดวิชารัชดาวิทยา นครราชสี มา

เลขที่ ๔๐๔ ถนนจอมพล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา

โทร ๐๔๔-๒๖๘-๓๔๓,๐๘๙-๕๓๐-๔๖๘-๖

โรงเรี ยนสี มาบริ รักษ์

๓๐๐๐๐
เลขที่ ๙๖๓/๑-๒ ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสี มา

โทร ๐๘๑-๐๖๗-๖๑๒-๗

โรงเรี ยนเฟื่ องฟูอกั ษรภาษาเกาหลี

จังหวัดนครราชสี มา ๓๐๐๐๐
เลขที่ ๑๑๒๕/๑๖-๑๗-๑๘ ถนนราชสี มา-จักราช ตาบลหัวทะเล

๐๔๔-๓๕๓-๑๗๕
โทร ๐๔๔-๒๘๙-๖๐๓

โรงเรี ยนดนตรี บี-สตาร์

อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา ๓๐๐๐๐
เลขที่ ๘๔ ถนนจักรี ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา

โทร๐๔๔-๒๔๕-๖๗๖,

โรงเรี ยนกวดวิชาครู ตู่

๓๐๐๐๐
เลขที่ ๑๘๓/ ถนนพิบูลละเอียด ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสี มา

๐๘๔-๘๒๔-๔๔๖-๖
โทร๐๘๙-๗๑๗-๕๒๖-๓

๙๗

๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓

โทร ๐๔๔-๒๘๘-๘๕๕-๗
โทร ๐๔๔-๒๘๘-๘๕๘
โทร ๐๘๙-๘๒๑-๑๐๓-๑

จังหวัดนครราชสี มา ๓๐๐๐๐
๑๐๔ นครศรี ธรรมราช เขต ๑
๑๐๕
๑๐๖

โรงเรี ยนเสริ มสวยสาวสยาม

เลขที่ ๑๒๐๔/๑๐ ถนนปากนคร ตาบลคลัง อาเภอเมืองนครศรี ธรรมราช

โทร ๐๗๕-๓๑๗-๒๒๑

โรงเรี ยนเตรี ยมเหล่า

จังหวัดนครศรี ธรรมราช ๘๐๐๐๐
เลขที่ ๑ ถนนพานยม ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครศรี ธรรมราช

โทร ๐๘๓-๙๘๘-๒๙๘-๘

โรงเรี ยนศรี นครการบริ บาล

จังหวัดนครศรี ธรรมราช ๘๐๐๐๐
เลขที่ ๖๒ ถนนพัฒนาการคูขวาง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครศรี ธรรมราช

โทร๐๗๕-๓๒๒-๐๒๓

๑๐๗ นครศรี ธรรมราช เขต ๓

โรงเรี ยนเลิศคณิ ต

๑๐๘ นครศรี ธรรมราช เขต ๔

โรงเรี ยนกวดวิชาสมาร์ ทสิ ชล

๑๐๙

โรงเรี ยนกวดวิชาสมาร์ ทท่าศาลา

๑๑๐ นครสวรรค์ เขต ๑

โรงเรี ยนกิตติเทคโนโลยีสารสนเทศ

จังหวัดนครศรี ธรรมราช ๘๐๐๐๐
เลขที่ ๑๕๒/๒๕,๒๖,๒๙ หมู่ ๑๐ ตาบลหัวไทร อาเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรี ธรรมราช๘๐๑๗๐
เลขที่ ๗/๔ หมู่ ๑ ถนนศุภโยคพัฒนา ตาบลสิ ชล อาเภอสิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช
๘๐๑๒๐
เลขที่ ๒๗๖/๑๔-๑๕ ถนนธุรการ ตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ๘๐๑๖๐
เลขที่ ๑๖๒/๑๗ ถนนมาตุลี ตาบลปากน้ าโพ อาเภอเมืองนครสวรรค์

๑๑๑

โรงเรี ยนเสริ มสวยนิพนธ์

๑๑๒

โรงเรี ยนประชารักษ์ เอ็น.เอ

จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
เลขที่ ๑๘๖/๑๒-๓ ถนนมาตุลี ตาบลปากน้ าโพ อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
เลขที่ ๖๐๕/๑๔๓ ถนนเอกมหาชัย ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมืองนครสวรรค์

๑๑๓

โรงเรี ยนเสริ มสวยคุณโจนครสวรรค์

๖๐๐๐๐
ถนนมาตุลี ตาบลปากน้ าโพ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๑๔ นครสวรรค์ เขต ๓

โรงเรี ยนกวดวิชาเบญญสิ ทธิ์

เลขที่ ๙๗๙/๑๕-๑๖ ถนนไพศาลี อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรี ยนดนตรี ณฐั ณภัทร

๖๐๐๐๐
เลขที่ ๓๐/๓๙-๕๐ , ๖๗๙ หมู่ ๒ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ตาบลบางเขน

๑๑๕ นนทบุรี เขต ๑

โทร ๐๗๕-๓๖๒-๗๐๑ ต่อ ๒๐
๐๘๑-๕๔๓-๔๓๓-๔

โทร ๐๗๕-๕๒๒-๘๖๖
โทร ๐๘๑-๖๘๐-๐๕๘-๑ ๐๕๖-๓๓๖-๘๖๗
โทรสาร ๐๕๖-๓๓๖-๙๐๘
โทร ๐๘๙-๒๗๑-๘๐๒-๖ ,
๐๕๖-๓๑๒-๓๑๒
โทร ๐๘๑-๘๘๘-๘๖๐-๐

โทร ๐๒๙-๒๖๒-๐๙๖

๑๑๖

ชั้น ๑๑ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โรงเรี ยนสอนศิลปะการใช้เสี ยงและลีลา รัตนาธิ เบศณ์ เลขที่ ๖๘/๑๐๐,๖๘/๙๑๙ หมู่ ๘ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิ เบศร์

โทร ๐๒๙-๒๖๒-๐๙๖

ชั้น ๓ ห้องเลขที่ ๓๒๘ ถนนรัตนนาธิ เบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี ๑๑๐๐๐
เลขที่ ๓๐/๓๙-๕๐ , ๖๗๙ หมู่ ๒ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ตาบลบางเขน
ชั้น๔ ถนนงามวงศ์วาน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
เลขที่ ๑๙ /๑-๒ หมู่ ๒ ตาบลบางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร ๐๒๕-๕๐๐-๔๕๖
โทรสาร ๐๒๕-๕๐๐-๔๕๗
โทร ๐-๒๙๕-๑๗๗-๐๑๕

เลขที่ ๒๐๐/๑๔ ถนนวรนคร ตาบลในเวียง อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

โทร ๐๕๔-๗๕๐-๕๕๕

๑๑๗

โรงเรี ยนภาษาและคอมพิวเตอร์ อี ซี ซี งามวงศ์วาน

๑๑๘
๑๑๙ น่าน เขต ๑

โรงเรี ยนกวดวิชาภาษาอังกฤษ "คุณครู สมศรี "
งามวงศ์วาน
โรงเรี ยนกวดวิชารัชดาวิทยาน่าน

๑๒๐ น่าน เขต ๒

โรงเรี ยนครู ต่ายติวเตอร์

เลขที่ ๒๐๐ หมู่ ๖ ตาบลท่าวังผา อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ๕๕๑๔๐

โทร ๐๘๑-๗๘๔-๕๘๑-๓

๑๒๑ บุรีรัมย์ เขต ๓

โรงเรี ยนศิลปมวยไทย หนองกี่

โทร ๑๔๔-๖๔๑-๑๘๕

๑๒๒

โรงเรี ยนสมาร์อิงลิช

เลขที่ ๑๓ หมู่ ๙ ถนนโชคชัยเด่นอุดม ตาบลทุ่งกระตาดพัฒนา อาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๐๒๑๐
เลขที่ ๑๐/๔๕ ถนนศรี กลั ยา อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐

๑๒๓ ปทุมธานี เขต ๑

โรงเรี ยนกวดวิชาสอนเสริ มบ้านวิชาการ

เลขที่ ๕๑/๑๑๓ ซอยเอกทักษณิ ๒ ตาบลหลักหก อาเภอเมืองปทุมธานี ๑๒๐๐๐

๑๒๔

โรงเรี ยนโชตะพัฒนาภาษสากล

๑๒๕

โรงเรี ยนจินตนาการดนตรี รังสิ ตคลองสาม

๑๒๖ ปราจีนบุรี เขต ๒

โรงเรี ยนเสริ มสวยเกศสกุล

๑๒๗ พะเยา เขต ๒

โรงเรี ยนเพชรสยามบริ บาลศาสตร์ เชียงคา

เลขที่ ๕๔ ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๑๒๑๒๐
เลขที่ ๔๐ /๔๓๓-๔๓๔ หมู่ ๔ ถนนเลียบคลองสาม ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
เลขที่ ๕๖ ถนนเจ้าสาอางค์ ตาบลกบินทร์ อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๒๕๑๑๐
เลขที่ ๗๘ หมู่ ๗ ตาบลเวียง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐

โทร ๐๔๔-๖๒๒-๗๑๙

โทร ๐-๒๙๐-๙๐๙๑-๐๒
โทรสาร ๐-๒๙๐-๙๐๙๑๒
โทร ๐-๒๘๓๒-๓๙๑๘
โทรสาร๐-๒๘๓๒-๓๙๑๙
โทร๐-๓๗๒๘-๒๒๔๐ ,๐-๓๒๘-๒๑๒๒

๑๒๘ พระนครศรี อยุธยา เขต๑

โรงเรี ยนกวดวิชานิ งเบรน

โทร ๐-๓๕๓๒-๑๘๖๘

โรงเรี ยนกวดวิชาสร้างสุข

เลขที่ ๑๑/๒๙ ถนนโรจนะ ตาบลหอรัตนไชย อาเภอพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ๑๓๐๐๐
เลขที่๑๑/๔๐ ตาบลหอรัตนไชย อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ๑๓๐๐๐
เลขที่ ๑๑/๓๙ ถนนโรจนะ ตาบลหอรัตนไชย อาเภอพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ๑๓๐๐๐
เลขที่ ๑/๑๗๕ หมู่ ถนนโรจนะ ตาบลหอรัตนไชย อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ๑๓๐๐๐
เลขที่ ๑๓๙/๑๓ หมู่ ๔ ถนนเลียบคลองระพีพฒั น์ ตาบลพะยอม อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ๑๓๐๐๐
เลขที่ ๑๑/๒๔-๒๕ ถนนโรจนะ ตาบลหอรัตนไชย อาเภอพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ๑๓๐๐๐
เลขที่ ๔๙๑/๕ ถนนราเมศร์ ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
เลขที่ ๑๗๔/๑ ถนนพัฒนา ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๙๓๐๐๐
เลขที่ ๒๗๑ ถนนวีระศักดิ์ราษฎร์ พฒั นา ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
เลขที่ ๔๐/๒ ถนนพัฒนา ตาบลคูหาสวรรค์ อพชาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๙๓๐๐๐
เลขที่ ๓๒๖ หมู่ ๗ ถนนพัทลุง-ตรัง ตาบลโคกชะงาย อาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
เลขที่ ๔๙/๒ หมู่ ๙ ตาบลควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๑๒๙

โรงเรี ยนกวดวิชาสถาบันเอกซ์เพิร์ท

๑๓๐

โรงเรี ยนกวดวิชาแสงเพชร

๑๓๑

โรงเรี ยนเสริ มสวยสยามโฟกัส

๑๓๒

โรงเรี ยนกวดวิชารวยปั ญญา

๑๓๓

โรงเรี ยนสอนภาษาเอ็กเซลเลนท์ ไชนิ ส

๑๓๔ พัทลุง เขต ๑

โรงเรี ยนพี.เอ.เซนเตอร์พทั ลุง

๑๓๕

โรงเรี ยนไอคิว เบรน

๑๓๖

โรงเรี ยนสอนภาษาอิงลิช โฮม

๑๓๗

โรงเรี ยนอุ๊ ติวเตอร์

๑๓๘

โรงเรี ยนอ. อุทยั สอนขับรถยนต์

๑๓๙
๑๔๐ เพชรบุรี เขต ๑

โรงเรี ยนรัชดาวิทยา เพชรบุรี

เลขที่ ๑๐๑/๓ ถนนบริ พตั ร ตาบลท่าราบ อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โทร /โทรสาร ๐๓๒๔๑-๔๓๑๐

โทร ๐-๓๕๓๒-๒๖๙๖
โทร ๐๘-๔๕๕-๙๐๙๕
โทร ๐-๓๕๓๓-๑๐๒๖

โทร ๐-๗๔๖๑-๒๘๓๒
โทร ๐๗๔-๖๒๖-๕๕๗
โทร ๐-๗๕๖๑-๗๕๙๘

โทร ๐๘-๑๗๖๗-๗๘๕๘

๑๔๑ แพร่ เขต ๑

๗๖๐๐๐
โรงเรี ยนสอนและพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ ซี เอ็น อี เลขที่ ๗๑/๑ ถนนพระเพื่อน ตาบลบ้านกลาง อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๒๐

๑๔๒ ภูเก็ต

โรงเรี ยนภาบริ ติช ภูเก็ต

๑๔๓

โรงเรี ยนรัชดาวิทยา ภูเก็ต

๑๔๔ มหาสารคาม เขต ๒

โรงเรี ยนกวดวิชาพีที แอนด์ พีเค เซ็นเตอร์

๑๔๕ ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรี ยนแพล็นเน็ตคอมพิวเตอร์

๑๔๖ ระนอง

โรงเรี ยนรัชดาวิทยาระนอง

๑๔๗ ระยอง เขต ๑

โรงเรี ยนภาษาบีเจเอส

๑๔๘

โรงเรี ยนระยองบริ รักษ์

๑๔๙

โรงเรี ยนเสริ มสวยสุดเฉลียว

๑๕๐

โรงเรี ยนเปี่ ยมวิทยา

๑๕๑ ราชบุรี เขต ๑

โรงเรี ยนจิรศาสตร์ ราชบุรี

๑๕๒ ราชบุรี เขต ๒

โรงเรี ยนสอนภาษาฟุต-ฟิ ต-ฟอร์ -ไลฟ์

เลขที่ ๑๐๐/๓๘๑ หมู่ ๕ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
เลขที่ ๒๒/๗๘ ถนนหลวงพ่อ ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๘๓๐๐๐
เลขที่ ๓๗๑/ ๒-๓ หมู่ ๑๖ ตาบลปะหลาน อาเภอพยัคมภูมิพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
๔๔๑๑๐
เลขที่ ๓๗/ ๑๐ ถนนสันติสุข ตาบลในเมือง อาเภอร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
เลขที่ ๔๐๐/ ๒-๓ ถนนเพชรเกษม ตาบลบางนอน อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๘๕๐๐๐
เลขที่ ๒๑๒/ ๑๐ หมู่ ๕ ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลเนิ นพระ อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
เลขที่ /๔๙/๑ ถนนมาบยา ตาบลเนิ นพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
๒๑๐๐๐
เลขที่ ๗๔/๒-๓ ถนนบุญศิริ ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
๒๑๐๐๐
เลขที่ ๙๒/๑ ถนนตากสิ นมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
๒๑๐๐๐
เลขที่ ๖๕/๑๓๔ ถนนคฑาธร ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๗๐๐๐๐
เลขที่ ๑๓๕ ถนนโฆษิตสกุล ตาบลบ้านโป่ ง อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐

โทร ๐-๕๔๖๔-๒๕๗๘ล
๐๘-๔๖๑๑-๔๘๒๓
โทร/โทรสาร ๐-๗๖๓๗-๖๐๙๕
โทร ๐-๗๖๒๒-๐๐๐๒
โทร ๐-๒๓๗๙-๑๗๒๑
โทร ๐-๔๓๕๒-๗๗๖๑
โทร๐-๗๗๘๓-๐๒๙๙
โทรสาร ๐-๗๗๘๓-๐๑๘๑
โทร ๐-๓๘๙๖-๗๐๘๙
โทร๐-๓๘๖๘-๒๑๓๖
โทร ๐-๓๘๖๑-๗๘๒๒ .๐-๓๘๖๑-๓๑๕๑
โทร ๐-๓๘๘๗-๑๒๑๗
โทรสาร ๐๓๘๖๑-๕๕๖๖
โทร๐-๓๒๓๓-๒๓๓๖
โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๒๓๓๗
โทร ๐-๓๒๒๒-๑๕๘๔

๑๕๓ ลพบุรี เขต ๑

โรงเรี ยนลพบุรีบริ รักษ์

โทร ๐-๗๖๒๒-๐๐๐๒

โรงเรี ยนสวยสุเทวี

เลขที่ ๓๐/๑-๓ ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดราชบุรี ๑๕๐๐๐
เลขที่๑/๙-๑๐ ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดราชบุรี ๑๕๐๐๐
เลขที่๒๒๙/๑๒๐ ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดราชบุรี ๑๕๐๐๐
เลขที่ ๒๒๙/๓๐-๓๒ ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดราชบุรี ๑๕๐๐๐
เลขที่ ๖๒ หมู่ ตาบลเชี ยงงา อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๑๐

๑๕๔

โรงเรี ยนรัชดาวิทยาลพบุรี

๑๕๕

โรงเรี ยนกวดวิชาบ้านภูมิบณั ฑิต

๑๕๖

โรงเรี ยนกวดวิชาสระแก้ว

๑๕๗
๑๕๘ ลาพูน เขต ๑

โรงเรี ยนกวดวิชาภาษาอังกฤษจามเทวี

เลขที่ ๑๖/๓ ถนนราชวงศ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ๕๑๐๐๐

โทร ๐-๕๓๕๓-๐๑๒๗

๑๕๙

โรงเรี ยนเสริ มสวยดารณี

โทร ๐-๕๓๕๖-๑๕๑๖

๑๖๐ สกลนคร เขต ๑

โรงเรี ยนกวดวิชาเอ็ดเซลเล็นท์ เซ็นเตอร์

๑๖๑

โรงเรี ยนความรู ้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

๑๖๒

โรงเรี ยนสยามกลการดนตรี

เลขที่ ๓ หมู่ ๖ ถนนเทศบาล ๑ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
๕๑๐๐๐
เลขที่ ๑๕๙๔/ ๑ ถนนรอบเมือง ตาบลธาตุเชิ งชุม อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
เลขที่ ๑๕๕๕/๑ ถนนสุ ขเกษม ตาบลธาตุเชิ งชุม อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
เลขที่ ๒๙๖/๑ ถนนไอทียู อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๑๖๓ สกลนคร เขต ๒

โรงเรี ยนพลอยไพลินเวลาพิเศษ

อาเภอสว่างดินแดง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

โทร ๐-๔๒๗๒-๒๐๘๐

๑๖๔

โรงเรี ยนเสริ มสวยชวนพิศสว่างแดนดิน

เลขที่ ๕๖๑ ถนนสว่าง-สกล อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๑๐

โทร ๐-๔๒๗๒-๒๐๘๐

๑๖๕ สุมทรปราการ เขต ๑

โรงเรี ยนดนตรี สยามพัฒนา

เลขที่ ๗๕๐/๘๗๑ หมู่ ๙ ซอยแบริ่ ง ๖๒ ถนนสุ ขมุ วิท ๑๐๗ ตาบลสาโรงเหนื อ

โทร ๐-๒๗๔๓-๒๙๖๑

โทร ๐-๓๖๖๑-๐๑๓๒
โทร ๐-๗๖๒๒-๐๐๐๒

โทร ๐-๔๒๗๓-๐๔๑๑-๒
โทร ๐-๔๒๗๓-๐๔๑๑-๒
โทร ๐๔๒-๗๑๑๐๓๒

๑๖๖

โรงเรี ยนกวดวิชามนตรี

๑๖๗

โรงเรี ยนสวยไชยอนันต์

๑๖๘

โรงเรี ยนกวดวิชากุลยา

๑๖๙

โรงเรี ยนสโมสรคนธรรพศิลป์

๑๗๐ สุมทรปราการ เขต ๒

โรงเรี ยนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ บี บูเลอวาร์ ด

๑๗๑

โรงเรี ยนกวดวิชาคิดคม

๑๗๒ สมุทรสาคร เขต ๑

โรงเรี ยนสอนภาษาอังกฤษเจล

๑๗๓ สระบุรี เขต ๑

โรงเรี ยนดนตรี สยามกลการสระบุรี

๑๗๔

โรงเรี ยนกวดวิชามนสิ ชา

๑๗๕

โรงเรี ยนพัฒนาศักยภาพสระบุรีป่าสัก

๑๗๖ สิ งห์บุรี

โรงเรี ยนคณิ ตวิเคราะห์

๑๗๗ สุโขทัย เขต ๑

โรงเรี ยนจินตคณิ ตสุโขทัย

อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
เลขที่ ๘๐/๑๖๓๖ หมู่ ๕ หมู่บา้ นทิพวัล ๑ ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางเมืองใหญ่
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวีดสมุทรปารการ ๑๐๒๗๐
เลขที่๓๖๙/๑๑-๑๒ หมู่ ๗ ซอยแพรกษา๕ ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปารการ

โทร ๐-๒๓๘๐-๕๒๐๕

เลขที่ ๘๐/๕๓๓ หมู่ ๕ ตาบลบางเมืองใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปารการ ๑๐๒๗๐
เลขที่ ๙๕ หมู่ ๓ ซอยบุญศิริ ถนนสุขมุ วิท ตาบลปากน้ า อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปารการ ๑๐๒๗๐
เลขที่ ๔๔๔/๒๓ หมู่ ๑ ถนนกิ่งแก้ว ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปารการ ๑๐๕๔๐
เลขที่ ๔๔๔/๒๒ หมู่ ๑ ถนนกิ่งแก้ว ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปารการ ๑๐๕๔๐
เลขที่ ๙๒๓/๕๑๖-๕๑๗ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตาบลมหชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
เลขที่ ๑๕๒/๑๐ ถนนพิชยั ฯ ซอย ๑ ตาบลปากเพรี ยวอาเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐
อาเภอพรพพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

โทร ๐-๒๓๘๐-๔๘๖๔

เลขที่ ๔๖๙/๑ ถนนพหลโยธิน ตาบลปากเพรี ยว อาเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐
เลขที่ ๗๖/๕๘-๕๙ ถนนสิ งห์บุรี-บางระจัน ตาบลต้นโพธิ์ อาเภอเมืองสิ งห์บุรี
จังหวัดสิ งห์บุรี ๑๖๐๐๐
เลขที่ ๖๔/๘ ถนนบาลเมือง ตาบลธานี อาเภอเมืองสุ โขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐

โทร ๐๘-๑๔๙๘-๔๖๑๖, ๐๘-๔๓๑๐-๒๔๖๑
โทร ๐-๓๖๒๑-๔๔๖๕
โทร ๐๘-๑๗๘๐-๓๐๔๙

โทร ๐๘-๑๘๐๑-๖๖๓๐ ,
๐-๒๗๕๖-๑๑๖๘
โทร ๐-๒๓๒๕- ๐๓๐๕
โทร ๐๘-๑๘๓๘-๙๒๒๐
โทรสาร ๐-๒๓๔๖-๗๑๔๓
โทร๐-๓๔๘๓-๗๗๘๓
โทร ๐๘-๑๔๙๘-๔๖๑๖, ๐๘-๔๓๑๐-๒๔๖๑
โทรสาร ๐-๓๖๒๑-๒๓๐๓
โทร ๐๘-๔๗๕๘-๘๘๗๕

โทร ๐-๕๕๖๑-๒๑๒๕

๑๗๘

โรงเรี ยนดนตรี ขวัญนคร

เลขที่ ๑๐๐/๖ อาเภอเมืองสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย ๖๔๐๐๐

โทร ๐-๕๕๖๑-๐๓๙๘

๑๗๙

โรงเรี ยนคิดดี

โทร ๐๕๕๖๑-๐๘๐๗

๑๘๐

โรงเรี ยนกวดวิชาสุนิสา

๑๘๑

โรงเรี ยนส่งเสริ มจราจรสอนขับรถยนต์

๑๘๒ สุโขทัย เขต ๒

โรงเรี ยนกวดวิชาบ้านย่า

๑๘๓

โรงเรี ยนกวดวิชาต้นกล้า

เลขที่ ๓๓/๒๓-๒๔ หมู่ ๑ ถนนสายเลื่ยงเมือง ตาบลปากแคว อาเภอเมืองสุ โขทัย
จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐
เลขที่ ๔๙/๕๑ ถนนธานี ซอยประเสริ ฐพงศ์ อาเภอเมืองสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย
๖๔๐๐๐
เลขที่ ๑๑๕/๙ หมู่ ๔ ถนนจรดวิถีถ่อง ตาบลธานี อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุ โขทัย
๖๔๐๐๐
เลขที่ ๒๔๔ หมู่ ๒ ซอยเทศบาล ๑๙ ถนนศรี สชั นาลัย ตาบลหาดเสี้ ยว
อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
เลขที่ ๒๔/๙ อาเภอสรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

๑๘๔ สุพรรณบุรี เขต ๑

โรงเรี ยนกวดวิชาอัจฉริ ยะ

เลขที่ ๑๙๓/๒๐-๒๑ ถนนเณรแก้ว ตาบลท่าระหัด อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี ๗๒๐๐๐

โท๐-๓๕๕๒-๕๒๒๙

๑๘๕ สุราษฎร์ ธานี เขต ๑

โรงเรี ยนสุราษฎร์ การบริ บาล

๑๘๖

โรงเรี ยนกวดวิชาบ้านครู พชั

๑๘๗ หนองคาย เขต ๑

โรงเรี ยนกวดวิชาคิงส์แมทส์หนองคาย

โทร ๐-๗๗๒๘-๑๕๖๗
โทรสาร ๐-๗๗๒๑-๒๓๑๑
โทร ๐-๗๗๒๘-๖๓๓๒ , ๐-๗๗๒๘-๔๑๗๒
๐๘-๑๗๓๗-๑๒๑๓
โทร ๐-๔๒๔๑-๓๖๘๘

๑๘๘

โรงเรี ยนสอนนวดไทยสปาหนองคาย

เลขที่ ๔๔๒/๙๙-๑๐๐ ตลาดเกษตร ๒ ถนนตลาดใหม่ ตาบลตลาด
อาเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ๘๔๐๐๐
เลขที่ ๑๗๖/๒๕๑ ถนนวัดโพธิ์ -บางใหญ่ ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมืองสุ ราษฎร์ ธานี
จัหวัดสุ ราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
เลขที่ ๗๖๗/๑ ถนนประจักษ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
๔๓๐๐๐
เลขที่ ๒๐๙ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

๑๘๙ หนองคาย เขต ๒

โรงเรี ยนราชาคอมพิวเตอร์

เลขที่ ๑๘๒/๑ หมู่ ๕ ตาบลโนนศิลา อาเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๙๐

๑๙๐

โรงเรี ยนสอนตัดผม เสริ มสวยคุณอูด๊

อาเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย

โทร ๐-๔๒๔๐-๔๐๓๗,๐๘-๑๔๙๘-๖๘๑๐
โทรสาร ๐-๔๒๔๖-๑๐๘๙
โทร ๐๘-๐๑๙๐-๙๙๕๖

โทร ๐-๕๕๖๒-๒๐๔๘
โทร ๐-๕๕๖๑-๒๓๘๒
โทร ๐-๕๕๖๓-๐๕๐๙
โทร ๐-๕๕๖๔-๓๕๕๔

โทร ๐-๔๒๔๑-๑๖๐๑

๑๙๑ อ่างทอง

โรงเรี ยนกวดวิชาเปี่ ยมปัญญา

เลขที่ ๑๑ ถนนชลประทาน ตาบลตลาดหลวง อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๑๔๐๐๐
เลขที่ ๖๑/๑๐ หมู่ ๓ ตาบลศาลาแดง อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐

โทร๐-๓๕๖๑-๔๕๔๓-๔ , ๐๘-๑๓๑๑-๗๓๔๖

๑๙๒

โรงเรี ยนกวดวิชาบ้านครู หวัน

๑๙๓ อุดรธานี เขต ๑

โรงเรี ยนนวดแผนไทยและส่ งเสริ มสุ ขภาพอุดรธานี

เลขที่ ๑๗๗/๑ ซอย ๕ ถนนศรี ชมชื่ น ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
เลขที่ ๓๔๕/๔-๖ ถนนโพศรี ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
๔๑๐๐๐
เลขที่ ๑๓๖/๓๕-๓๖ ถนนศรี สุข ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
เลขที่ ๒๑๒/๔๕ ถนนอาเภอ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี ๔๑๐๐๐

โทร ๐-๔๒๒๔-๓๑๙๑

๑๙๔

โรงเรี ยนวิชาการบริ บาลอุดรธานี

๑๙๕

โรงเรี ยนกวดวิชาอาจารย์ปิง (ดาวองค์) อุดรธานี

๑๙๖

โรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์

๑๙๗

โรงเรี ยนประชุมวิทยา

โทร ๐-๔๒๒๒-๑๒๘๓,๐-๔๒๒๑-๑๘๙๖
โทร ๐-๔๒๒๔-๗๓๖๕

โรงเรี ยนสตูลยานยนต์

เลขที่ ๗๕ ถนนอุดรดุษฏี ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
๔๑๐๐๐
เลขที่ ๕๑๒/๘ ถนนชยางกูร ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
เลขที่ ๑๔๖/๖๗-๗๐ ถนนอินใจมี ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
หมู่ ๗ ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

๑๙๘ อุบลราชธานี เขต ๑

โรงเรี ยนกวดวิชาซิต้ืออฟโนเลจ

๑๙๙ อุตรดิตถ์ เขต ๑

โรงเรี ยนอภิญญา เอ็ดดูเคชัน่

๒๐๐ สช.จังหวัดสตูล
๒๐๑

โรงเรี ยนเพชรนภาการบริ บาล

เลขที่ ๒๕๓/๑-๓ ตาบลย่านซื่ อ อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล

โทร ๐-๗๔๗๙-๕๕๔๐-๑

๒๐๒ สช.สงขลา

โรงเรี ยนดนตรี สิลปะและการออกแบบเพอร์ เฟคพิช

เลขที่ ๑๑๑ ถนนนิ พทั ทธ์สงเคราะห์ ๑ (ซอย๔) อาเภอหาดใหญ่ จังหวักสงขลา
๙๐๑๑๐

โทร ๐-๗๔๒๖-๒๓๐๔

โทร๐-๓๕๖๒-๕๔๐๕

โทร ๐-๔๒๒๔-๗๔๕๖,
๐-๔๒๒๔-๗๗๓๓
โทร ๐-๔๒๓๔-๘๑๙๖
โทร๐-๔๒๓๒-๙๐๐๕-๗

โทร๐-๕๕๔๑-๖๘๘๕
โทร ๐-๗๔๗๑-๒๕๑๖

๒๐๓

โรงเรี ยนสงขลาการบริ บาล

เลขที่ ๓๘-๓๘/๑ ถนนเตาหลวง ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๙๐๐๐๐

โทร ๐-๗๖๔๓๒-๒๙๗๖

