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ข้อมลโรงเรียนเฉพาะความพกิารู

1 เศรษฐเสถียร  ในพระราชปูถมัภ์ โทรศพัท์ 02-6696107 ตอ่ 107  นายสมมารถ ไตรวิชา นายสนุทร เพชรวงศ์

137 ถนนพระราม 5 โทรศพัท์  02-2414455 นางสาวอมัพร พนัธุ์พานิชย์

แขวงถนนนครไชยศรี โทรสาร  02-2418982 นางสายใจ สงัขพนัธ์

เขตดสุติ กรุงเทพ ฯ 10300 E - mail  Setsatian@yahoo.com

2 โสตศกึษาทุง่มหาเมฆ โทรศพัท์ 02-2855618  นายเศวต รามฤทธิ์ นางมะลวิลัย์ ภรูิปรีชา

55/1 ถนนอาคารสงเคราะห์  สาย  2 โทรศพัท์ 02-2860733

แขวงทุง่มหาเมฆ โทรสาร  02-2866129

เขตสาทร กรุงเทพ ฯ  10120 E - mail  sotthung bkk1@hotmail.com

3 โสตศกึษาจงัหวดันนทบรุี โทรศพัท์ 02-5717052  นายสมัพนัธ์ บงัผล นายสรุัตน์ ชยธวชั

17/20  หมู ่2  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย โทรศพัท์ 02-5710336

ต.โสนลอย โทรสาร  02-5714193

อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุี 11110 E - mail  ssnonburi@obec.go.th

4 โสตศกึษาจงัหวดันครปฐม โทรศพัท์ 034-332309 , 034-227669  นายพะโยม ชิณวงศ์ นายอภยั   จนัทร์งาม   086-3441064

69 ตําบลวดัแค อ.นครชยัศรี โทรศพัท์เคลื่อนที่ของโรงเรียน 087-5316660 น.ส.อณุาวรรณ  มัน่ใจ  089-7946552 ,089-8166066

จ.นครปฐม   73120 โทรสาร  034-227670 นางนวพร  รอดคุ้ม  081-6362887

E-mail  smm.np@thaimail.com

5 โสตศกึษาจงัหวดัสงขลา โทรศพัท์ 074-212516  นายสมควร คงแสง  น.ส.นิตยา  ลิม้ไกรสรรณ์  089-7267835

11  ถนนกาญจนวนิช โทรสาร 074-218301 นายโกศล   กนัธะรส          084-0607661

ต.หาดใหญ่     อ.หาดใหญ่ E - mail  sod songkhla@hotmail.com

จ.สงขลา  90110

ที่ สถานที่ตัง้ โทรศัพท์

081-8336893

081-7386654

081-9019003

081-9528306

รองผ้อาํนวยการสถานศกึษาู

089-8114585

ผ้อาํนวยการสถานศกึษาู

081-8067229
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศัพท์ รองผ้อาํนวยการสถานศกึษาูผ้อาํนวยการสถานศกึษาู

6 โสตศกึษาจงัหวดันครศรีธรรมราช โทรศพัท์  075-302197 นายสญัญา ศรีสยัยาสน์  นางพริม้เพรา   ธงไชย   081-8936448

37 ถนนทุง่สง-นาบอน โทรสาร 075- 302197 นายบณัดิษฐ ศรีเงิน

ต.หนองหงส์ อ.ทุง่สง E - mail sotnakhon@hotmail.com

จ.นครศรีธรรมราช 80110

7 สอนคนตาบอดภาคใต้  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โทรศพัท์  077-211493  นายนกุลู ศรีขลา  นางจิตรา  เรืองมณี     081-5386991

224 หมู4่ ถนนสรุาษฎร์-นาสาร โทรสาร 077-211494  นายสนอง  เสลาคณุ  081-6061047

ต.ขนุทะเล อ.เมือง E - mail sbtblind@yahoo.co.th

จ.สรุาษฎร์ธานี 84100

8 ชมุพรปัญญานกุลู โทรศพัท์/ โทรสาร  077-622784  นางปราณี หนนูิ่ม นางเสาวลกัษณ์ สวสัดิโกมล

57  หมู ่1   ตําบลสะพลี    อ.ปะทิว โทรศพัท์ห้อง ผอ. 089-8737261

จ.ชมุพร   86230 โทรสาร  077-520005

E - mail  chpanyanukul@hotmail.com

9 สงขลาพฒันาปัญญา โทรศพัท์ 074-333992  นางศรีจิตต์ ขวญัแก้ว  นางสมุาลี   มเหสกัขกลุ      084-1953008

439/9 ถนนสงขลา-เกาะยอ โทรสาร 074-334675  นางสจุิตรา  เจือสวุรรณ   081-6785194

ตําบลพะวง อําเภอเมือง E - mail  skpp@thai.com

จงัหวดัสงขลา 90100

10 นครศรีธรรมราชปัญญานกุลู  โทรศพัท์ 075-302196  นายวิชยั ชจูนัทร์ นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง

147 ถนนทุง่สง-นาบอน โทรสาร  075-302198

ต.หนองหงส์ อ.ทุง่สง E - mail  nakhonsipunya@thaimail.com

จ.นครศรีธรรมราช  80110

089-7249419

081-8918287

081-5982533

089-6554223

081-9704180

081-8953884

081-7197290
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศัพท์ รองผ้อาํนวยการสถานศกึษาูผ้อาํนวยการสถานศกึษาู

11 ภเูก็ตปัญญานกุลู  โทรศพัท์   076-260448  นายวิรัช กล้าหาญ นางนภาพร   พรหมสร   085-7958749

133 ตําบลป่าคลอก โทรศพัท์ห้อง ผอ. 076-260211 นายสญัญา  สรุบรรณ์   089-2929183

อ.ถลาง จ.ภเูก็ต  83110 โทรสาร  076-260444

E - mail ssphuket@obec.go.th

12 โสตศกึษาเทพรัตน์         โทรศพัท์      032-817128-9 นายมีเกียรติ นามสมตรึก นายธาดา   อกัษรชื่น    081-6764283

2 หมู ่9 ต.พงศ์ประศาสน์       โทรสาร    032-817128

อ.บางสะพาน E - mail  thepparatsapc@thaimail.com

จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77140 E - mail semui 1@hotmail.com

13 สพุรรณบรุีปัญญานกุลู  โทรศพัท์ 035-414449  นายสถาพร วิสามารถ นางสาวสรุีภรณ์ ไตรธรรม

75 หมู ่4 ตําบลทบัตีเหลก็ ฝ่ายบริหารทัว่ไป  081-5710829

อ.เมือง จ.สพุรรณบรุี  72000 โทรสาร 035-524151

E - mail Suphanpanya@hotmail.com

14 โสตศกึษาจงัหวดักาญจนบรุี โทรศพัท์ 034-602551  นางสาวฐิติมา กลัน่บศุย์ นางสาวนฤมล    นาคเอี่ยม   081-7568340

ถนนลิน้ช้าง-เขาปนู ต.ปากแพรก โทรสาร  034-602631

อ.เมือง จ.กาญจนบรุี  71000 E - mail Kna schooldeaf@hotmail.com

15 เพชรบรุีปัญญานกุลู   โทรศพัท์ 032-594098  นายวีระ กิ่งแก้ว นางปวริศา   อินพรม   085-7428246

หมู ่5  ต.สามพระยา โทรสาร 032-594099

อ.ชะอํา  จ.เพชรบรุี  76120 E - mail sch pbp@thaimail.com

นางวิรัตน์   เลศิแตง   081-3959544

081-2852965

089-8663072

081-8616657

089-9223608

081-8678387

081-8309160

วา่ที่ ร.ต.หญิง ชตุิกาญจน์     เจริญสขุ  
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศัพท์ รองผ้อาํนวยการสถานศกึษาูผ้อาํนวยการสถานศกึษาู

16 ลพบรุีปัญญานกุลู   โทรศพัท์ 036-412014  นายสจุินต์ สวา่งศรี นายสมชาย  คํานวนศกัดิ  ์ 086-6199882

เลขที่  110  หมูท่ี่  1   ถนนพระปิยะ  ต.ป่าตาล โทรสาร 036-412761 นายพินิจ  สหุฤทรุจนนกุลู  086-5735275

อ.เมือง  จ.ลพบรุี  15000 E - mail  sslopburi@obec.go.th นาง เสาวลกัษณ์  แก้วเหลก็  081-9917345

17 โสตศกึษาปานเลศิ โทรศพัท์/โทรสาร   036-700101-2  นายไพศาล สขุนิตย์ทรัพย์ นางสมใจ   เพช็ร์สกุใส   089-9053208

ต.บางกระพี ้    อ.บ้านหมี่ โทรศพัท์ห้อง ผอ. 036-440732

จ.ลพบรุี  15110 E - mail  parnlert School@hotmail.com

E - mail  Prisan.Suk@chaiyo.com

E - mail  Warunsirifon@hotmail.com

E - mail  Kookkrsw@hotmail.com

18 โสตศกึษาจงัหวดัตาก โทรศพัท์ 055-894196  นายอมร อินทนนท์ นางอโณทยั     จํามัน่    081-3796306

60 ถนนเจดีย์ยทุธหตัถี โทรสาร 055-894149 นายบญุเติม     ยิม้แย้ม  086-9294415

ต.ป่ามะมว่ง   อ.เมือง E - mail  deaftak@hotmail.com น.ส.นิภา   เกิดแพร่     087-2048733

จ.ตาก  63000

19 นครสวรรค์ปัญญานกุลู   โทรศพัท์ 056-245124  นางสนุนัท์ จารุพนัธ์  นายประยทุธ์  พกุทอง      081-2837318

264  หมู ่ 8   ถนนพหลโยธิน โทรสาร 056-245125 นายธนพพร  สงิห์อดุร   084-5945124

ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง E - mail  ssnakhonsawan@obec.go.th นางปวริศา  ไชยโย   081-7404986

จ.นครสวรรค์  60000 นางสวุรรณทนา  ชื่นอยู ่  086-9392515

20 พิษณโุลกปัญญานกุลู  โทรศพัท์  055-299260  ตอ่  10  นายศกัดา เรืองเดช  น.ส.สพุินดา  ตรีสงค์    081-3795881

79 หมู ่3 ต.มะขามสงู โทรสาร 055-299260  ตอ่  13  นางวีระดี    กองแก้ว   089-7030613

อ.เมือง   จ.พิษณโุลก  65000 E - mail  panyanukhun@chaiyo.com  นายเมธี          วงศ์ครุฑ    085-0418338

นายพีรวสั    นาคประสงค์   083-1673534

081-8879945

081-9464319

089-0644466

081-9710508

081-7074247
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศัพท์ รองผ้อาํนวยการสถานศกึษาูผ้อาํนวยการสถานศกึษาู

21 พิจิตรปัญญานกุลู   โทรศพัท์ 056-685143  นายชศูกัดิ์ ชมูาลยัวงศ์  นางลดาวลัย์  ยิม้เมือง  085-8749059

โรงเรียนพิจิตรปัญญานกุลู  จงัหวดัพิจิตร โทรสาร   056-685144  นางพรจิตร  ชมูาลยัวงศ์  086-6790462

ต.บ้านบุง่  อ.เมือง โทรศพัท์เคลื่อนที่ฯ 089-7044607

จ.พิจิตร    66000 E - mail  phichitpanya@hotmail.com

22 โสตศกึษาจงัหวดัเพชรบรูณ์ โทรศพัท์ 056-725256,  056-718320 นายประจวบ ลงักาวงศ์ นายสชุดัร์ จนัทรัตน์

ถนนอําเภอเมือง-บ้านนายม โทรศพัท์เคลื่อนที่ของโรงเรียน  085-0527677

ต.บ้านโตก  อ.เมือง โทรสาร  056-725256

E - mail  ssphetchabun@obec.go.th

จ.เพชรบรูณ์  67000 http://special.6te.net

23 โสตศกึษาอนสุารสนุทร  โทรศพัท์ 053-222475  นางพิกลุ เลียวสริิพงศ์ นายอดิศร แดงเรือน

6  ถนนโสตศกึษา  ต.ช้างเผือก โทรสาร 053-357177 นางพิมลพร จนัทร์สมดี

อ.เมือง  จ.เชียงใหม ่ 50300 E - mail  anusansunthorn@hotmail.com นางอไุร กศุล

24 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินปูถมัภ์ จงัหวดัเชียงใหม โทรศพัท์  053-278009  นายประมวล พลอยกมลชณุห์  นายองอาจ แก้วจา

41 ถนนอารักษ์   ตําบลพระสงิห์ โทรสาร 053-815137

อ.เมือง   จ.เชียงใหม ่ 50200 E-mail  SSchiangmai@obec.go.th

25 กาวิละอนกุลู โทรศพัท์  053-249304  นางกญัจนี จนัทรรัตน์  น.ส.อรุณรัตน์   กาญจนามาส 087-1779169

2/2 ถนนสนันาลงุ ต.วดัเกต โทรสาร 053-244770  นางมาลนิี        วรรณวงศ์        086-1979236

อ.เมือง   จ.เชียงใหม ่ 50000 E-mail  info@kawilaanukul.com  นางนภาภรณ์  รักสกลุกานต์  081-8818558

089-1049202

089-7395996

081-9732539

081-9731603

089-8518994

081-9936536

086-1815904
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศัพท์ รองผ้อาํนวยการสถานศกึษาูผ้อาํนวยการสถานศกึษาู

26 ศรีสงัวาลย์เชียงใหม่ โทรศพัท์/โทรสาร 053-498145  นางพวงทอง ศรีวิลยั นายสทิธิชยั  โขนงนชุ  089-1916890 (รก.)

เลขที่ 50  หมู ่10  ตําบลหนองหาร E-mail  sssrisawan@obec.go.th นายอทุยั   เลศิกลุทิพย์  085-6951619

อ.สนัทราย   จ.เชียงใหม ่   50290

27 น่านปัญญานกุลู   โทรศพัท์  054-601075  นายครรชิต ฝายนนัชยั นายเจตน์   ชุ่มวงศ์    089-4311673

103  หมูท่ี่  15  ต.ฝายแก้ว    อ.ภเูพียง โทรสาร 054-601023 นางนงคราญ  ดวงตา  081-2871303

จ.น่าน   55000 E-mail  Nanpanyanukul@yahoo.com

28 เชียงรายปัญญานกุลู   โทรศพัท์ 053-918001  นายสมศกัดิ์ ชยัชนะ นายอดุม ผาคําสระศรี

210 หมู ่ 20   ต.ป่าอ้อดอนชยั โทรสาร 053-918001

อ.เมือง จ.เชียงราย  57000 E-mail chiangraipanya@hotmail.com

ตู้ ปณ. 175  อําเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย  57000 E-mail chiangraipanya@yahoo.co.th

29 แพร่ปัญญานกุลู   โทรศพัท์  054-532658,   054-532659  นายสาธร แก่นมณี  นางบณุยรักษ์  ภู่พฒัน์  081-6022377

444  ถนนภเูก็ต    ต.นาจกัร โทรสาร 054-532658, 054- 532659 นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยกลุ

อ.เมือง   จ.แพร่    54000 E-mail  ssphrae@obec.go.th

30 โสตศกึษาจงัหวดัขอนแก่น โทรศพัท์  043-221751  นายชนะ โนนทนวงษ์ นางคลอรีน  คณุารักษ์  089-8427256

93  ถนนเหลา่นาดี   ซ. ปัญญา  ต.ในเมือง  โทรสาร 043-222962 นางมนสั    ขาวไชยมหา    086-2347128

อ.เมือง   จ.ขอนแก่น   40000 E-mail  sskhonkaen@obec.go.th นางสาวพรวิจิตร  ชาติชํานาญ  081-0530806

086-1856968

081-8858105

081-9506769

081-9501314

081-8831447

086-6733619

081-5950146

087-4293158
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศัพท์ รองผ้อาํนวยการสถานศกึษาูผ้อาํนวยการสถานศกึษาู

31 โสตศกึษาจงัหวดัอดุรธานี โทรศพัท์  042-323682  นายอํานาจ ชนชนะชยั  นายทรงเดช  โคตรมงคล  081-8730038 (รก.)

ถนนรอบเมือง  ต.หนองบวั โทรสาร 042-323683 นางกลัยาณี   ธนาสวุรรณ  087-4720028

อ.เมือง   จ.อดุรธานี  41000 E-mail  ssudonthani@obec.go.th

32 ศรีสงัวาลย์ขอนแก่น โทรศพัท์  043-246493  นางอรุุดา สดุมี นายวชัรพล   มนตรีภกัดี         086-6312012

680 ถ.มิตรภาพ  ซอยปัญญา  ต.ศิลา โทรสาร 043-241188 นางสมควร  กาญจนหงษ์  081-9653974

อ.เมือง    จ.ขอนแก่น  40000 E-mail  sskhonkaen1@obec.go.th

33 อบุลปัญญานกุลู โทรศพัท์  045-312764  นายกมล ดาระสวุรรณ์ นางพรสวรรค์  วงศ์บตุรดี  081-8786576

500 ถนนคลงัอาวธุ ต.ขามใหญ่ โทรสาร  045-285631 น.ส.กชพร   พทุธจกัร  081-8779468

อ.เมือง    จ.อบุลราชธานี  34000 E-mail  SSUbonpanyanukun@obec.go.th นางกลัยารัตน์  ภงูามทอง  081-7897223

E-mail  ubonpanya@obec.go.th นายดาวเทียม  บบัที  086-8692646

34 โสตศกึษาจงัหวดัมกุดาหาร โทรศพัท์ 042-612237  นายอทุยั เพชรอยู่ นายสพุจน์    เขตอนนัต์   089-7141559

เลขที่  107   ถนนห้าธนัวามหาราช  ต.มกุดาหาร โทรสาร  042-672126

อ.เมือง   จ.มกุดาหาร  49000 E-mail  sod muk@yahoo.com

35 กาฬสนิธุ์ปัญญานกุลู   โทรศพัท์  043-601048-9  นายสรุสทิธิ์ สราวิช นายบรรจบ    ทีบญุมา  081-8711966

169  หมูท่ี่ 13   ถนนชลประทาน  โทรสาร 043-601049, 043-601079 นายพนัศกัดิ  วงศ์ตะวนั  ์ 081-5464154

ต.ดอนสมบรูณ์  อ.ยางตลาด E-mail  sskalasin@obec.go.th

จ.กาฬสนิธุ์    46120 E-mail  sskalasin@thaimail.com

081-3807993

081-9643551

089-2025452

089-8454920

089-8412274

086-8636446
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36 โสตศกึษาจงัหวดัร้อยเอด็ โทรศพัท์ 043-569278  นายเรืองเวช  ผาสขุ นายเจษฎา    เวียงพล     082-7357745

หมู ่14  ถนนแจ้งสนิท  ต.นิเวศน์ โทรสาร 043-569278

อ.ธวชับรุี   จ.ร้อยเอด็  45170 E-mail  ssroiet@obec.go.th

37 โสตศกึษาจงัหวดัสรุินทร์ โทรศพัท์   044-042551  นายบญุรักษ์ คลองมิ่ง นางสาวพชันีพร บญุแพง

107 หมู ่7 ถนนสรุินทร์-ปราสาท โทรสาร 044-042592

ต.เชือ้เพลงิ  อ.ปราสาท  E-mail  deafsurin@hotmail.com

จ.สรุินทร์     32140 http://www.deafsurin.net

38 นครราชสีมาปัญญานกุลู   โทรศพัท์  044-214983  นายสมหวงั ศรีสรุะ นางแสงจนัทร์ เพญ็จภาค

70 ถนนมิตรภาพ  ต.ในเมือง โทรสาร 044-214984

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 E-mail  punyanukul@korat1.info

39 โสตศกึษาจงัหวดัชยัภมูิ โทรศพัท์  044-854307  นายเสถียร เตชสทิธิตรัย์ นายวิทยา   นุ่นโฉม   089-5678289

294 ต.บ้านเลา่  อ.เมือง โทรสาร 044-854445

จ.ชยัภมูิ    36000 E-mail  sschaiyaphum@obec.go.th

www.chysec.org 

40 โสตศกึษาจงัหวดัชลบรุี โทรศพัท์  038-382638  นางพรประภา ไทยอทุิศ นางพิมพ์ภกัดิ    ปล้องอดุม  ์ 081-8643797

90  ถนนบางแสนลา่ง ต.แสนสขุ โทรสาร 038-382029 น.ส.ปทิดา      เสมอวงษ์  081-3770469

อ.เมือง  จ.ชลบรุี   20130 E-mail  sschonburi@obec.go.th นางองัคณา        พลงักรู  089-1583425

นายสมุิน กาฬภกัดี

084-1682416

087-9634311081-8787089

086-2262866

089-8454590 นางสาวพจนา    ธุรนนท์

089-2839393

081-8643262



 9

ที่ สถานที่ตัง้ โทรศัพท์ รองผ้อาํนวยการสถานศกึษาูผ้อาํนวยการสถานศกึษาู

41 ระยองปัญญานกุลู   โทรศพัท์  038-948605  นายสมเดช ปรีชาพงศ์มิตร  นายสาโรจน์  สทิธิมงัค์  081-5767763

114  หมู1่   ต.บ้านแลง โทรสาร 038-802359  น.ส.สกุญัญา วฒุิรัตน์  081-6871644

อ.เมือง    จ.ระยอง    21000 E-mail  rayong panya@yahoo.co.th  นายอรุณ  ชมุทอง          081-4293397

42 โสตศกึษาจงัหวดัปราจีนบรุี โทรศพัท์  037-407442  นายวิรัตน์ อยูเ่ลศิ นางสาวจตรุพร  รักษาศรี

120 หมู ่17 ถนนปราจีน-เขาใหญ่ โทรศพัท์  037-407443

ต.เนินหอม  อ.เมือง โทรสาร 037-407445

จ.ปราจีนบรุี   25230 E-mail  sodprachin@yahoo.com

43 ฉะเชิงเทราปัญญานกุลู   โทรศพัท์  038-578195  นายไพฑรูย์ ศรีทอง นายสมนกึ   เหลืองออ่น   086-3442801

หมู ่3  ต.ลาดขวาง  อ.บ้านโพธิ์ โทรสาร 038-578194 นายศฤงคาร   ใจปันทา  081-9624506

จ.ฉะเชิงเทรา    24140 E-mail  panyanukool@hotmail.com

081-9822494

086-8378284,   087-6131696

087-1243485


