
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร 

ที ่ สถานศึกษา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร 
1 โรงเรียนก ำแพงเพชรพิทยำคม 

 
เลขที่ 188 ถนนปิ่นด ำริห์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัด

ก ำแพงเพชร 62000 
055711212 055711012 

2 โรงเรียนคณฑีพิทยำคม 
 

หมู่ที่ 9 บ้ำนโคนเหนือ เลขที่ 999 ต.เทพนคร 
อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000 

055729168 055729357 

3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ก ำแพงเพชร 

หมู่ที่   16   บ้ำนนครอินทร์ ต.เทพนคร 
อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000 

055773504 055773503 

4 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยำ 
 

หมู่ที่   7   บ้ำนแปดอ้อม เลขที่ 289 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง
ก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000 

055736235 055736236 

5 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 

หมู่ที่   1   บ้ำนมอพระธำตุ ต.ไตรตรึงษ์ 
อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62160 

055796114 055796114 

6 โรงเรียนนำบ่อค ำวิทยำคม 
 

หมู่ที่   8   บ้ำนนำบ่อค ำ ต.นำบ่อค ำ 
อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000 

055763308 055763308 

7 โรงเรียนวชิรปรำกำรวิทยำคม 
 

หมู่ที่   3   บ้ำนนครชุม ต.นครชุม 
อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000 

055799035 055799304 

8 โรงเรียนวังตะเคียนประชำนุสรณ์ 
 

หมู่ที่   18   บ้ำนวังตะเคียน ต.อ่ำงทอง 
อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000 

055869045 055869045 ต่อ 18 

9 โรงเรียนวัชรวิทยำ 
 

เลขที่ 93 ถนนเทศบำล 2 ต. ในเมือง อ. เมือง 
จ. ก ำแพงเพชร 62000 

055711901 055-71681 



10 โรงเรียนหนองกองพิทยำคม 
 

หมู่ที่   18   บ้ำนหนองกอง ต.นำบ่อค ำ 
อ.เมืองก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000 

055741714 055741714 

11 โรงเรียนพรำนกระต่ำยพิทยำคม 
 

หมู่ที่   1   เลขที ่118 ถนนก ำแพงเพชร – สุโขทัย 
ต.ถ  ำกระต่ำยทอง อ.พรำนกระต่ำย จ. ก ำแพงเพชร 62110 

055761316 055775651 

12 โรงเรียนพิไกรวิทยำ 
 

หมู่ที่   3   เลขที่ 89 บ้ำนคลองพิไกร ต.คลองพิไกร 
อ.พรำนกระต่ำย จ. ก ำแพงเพชร 62110 

055734041 055734049 

13 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยำคม 
 

หมู่ที่   1   บ้ำนลำนสะเดำ ต.วังควง 
อ.พรำนกระต่ำย จ.ก ำแพงเพชร 62110 

055853063 055853062 

14 โรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ 
 

หมู่ที่   2   บ้ำนคลองขลุง ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง 
จ.ก ำแพงเพชร 62120 

055781587-8 055781589 

15 โรงเรียนวังแขมวิทยำคม 
 

หมู่ที่   2   บ้ำนวังแขม ต.วังแขม อ.คลองขลุง 
จ.ก ำแพงเพชร 62120 

0-5587-0227-8 055870228 

16 โรงเรียนวังไทรวิทยำคม 
 

หมู่ที่   2   บ้ำนวังไทร ต.วังไทร อ.คลองขลุง 
จ.ก ำแพงเพชร 62120 

0-55864702 055864702 

17 โรงเรียนขำณุวิทยำ 
 

หมู่ที่   2 ต.แสนตอ อ.ขำณุวรลักษบุรี 
จ.ก ำแพงเพชร 62130  

0-5577-9226-13 055779227 

18 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยำ 
 

หมู่ที่   1   บ้ำนโค้งไผ่ ต.โค้งไผ่ 
อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร 62140 

0-5572-8154-5 055728154 

19 โรงเรียนปำงมะค่ำวิทยำคม 
 

หมู่ที่   1   บ้ำนศรีไพศำล ต.ปำงมะค่ำ 
อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร 62140 

0848190348 - 

   



โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร 

ที ่ สถานศึกษา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร 
20 
 

โรงเรียนสลกบำตรวิทยำ 
 

หมู่ที่   1   บ้ำนสลกบำตร ต.สกลบำตร 
อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร 62140 

0-5572-6029,0-5 055726472 

21 โรงเรียนไทรงำมพิทยำคม 
 

หมู่ที่   3   บ้ำนนำ ต.ไทรงำม อ.ไทรงำม 
จ.ก ำแพงเพชร 62150 

055791010 055791165 

22 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยำ 
 

หมู่ที่   10   บ้ำนบ่อแก้ว ต.พำนทอง อ.ไทรงำม 
จ.ก ำแพงเพชร 62150 

055860151 055860151 

23 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 2 ก ำแพงเพชร 
 

หมู่ที่   3   บ้ำนประชำสุขสันต์ ต.ประชำสุขสันต์ 
อ.ลำนกระบือ จ.ก ำแพงเพชร 62170 

055856343 055856344 

24 โรงเรียนรำษฎร์ปรีชำวิทยำคม 
 

หมู่ที่   3   เลขที่ 204 ต.จันทิมำ 
อ.ลำนกระบือ จ.ก ำแพงเพชร 62170 

055712927 055854076 

25 โรงเรียนลำนกระบือวิทยำ 
 

หมู่ที่   6   บ้ำนลำนกระบือ ต.ลำนกระบือ 
อ.ลำนกระบือ จ.ก ำแพงเพชร 62170 

055769099 055769000 

26 โรงเรียนคลองลำนพัฒนำจินดำศักดิ์ 
 

หมู่ที่   17   บ้ำนป่ำสน ต.คลองลำนพัฒนำ 
อ.คลองลำน จ.ก ำแพงเพชร 62180 

055868655 055868655 

27 โรงเรียนคลองลำนวิทยำ 
 

หมู่ที่   18   บ้ำนคลองน  ำไหล ต.คลองน  ำไหล 
อ.คลองลำน จ.ก ำแพงเพชร 62180 

0-5578-6129 055786527 

28 โรงเรียนสักงำมวิทยำ 
 

หมู่ที่   6   บ้ำนมอมะนำว ต.สักงำม 
อ.คลองลำน จ.ก ำแพงเพชร 62180 

0-5574-5572 055745572 



โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร 

ที ่ สถานศึกษา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร 
29 โรงเรียนโกสัมพีวิทยำ 

 
หมู่ที่   4   บ้ำนมะเดื่อชุมพร ต.โกสัมพี 
อ.โกสัมพีนคร จ.ก ำแพงเพชร 62000 

055711088 055711088 

30 โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ 
 

หมู่ที่   15   บ้ำนทุ่งทรำย ต.ทุ่งทรำย 
อ.ทรำยทองวัฒนำ จ.ก ำแพงเพชร 62190 

0 5573 2163 0 5573 2164 

31 โรงเรียนปำงศิลำทองศึกษำ 
 

หมู่ที่   17   บ้ำนมอแสงทอง ต.โพธิ์ทอง 
อ.ปำงศิลำทอง จ.ก ำแพงเพชร 62120 

0-5572-7117,0-5 0-5572-7240 

32 โรงเรียนระหำนวิทยำ 
 

หมู่ที่   6   บ้ำนหัวทุ่ง ต.ระหำน  
อ.บึงสำมัคค ีจ.ก ำแพงเพชร 62210 

0-5573-3176 055733179 

33 วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร  50 ถ.ปิ่นด ำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ก ำแพงเพชร 62000 

055-711090 055-711200 

34 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงก ำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง  
จ.ก ำแพงเพชร 62000 

055-72159 - 

35 วิทยำลัยภัคดีพำนิชยำกำรและเทคโนโลยี
ก ำแพงเพชร 

39 ซอย 12 ถนน ประชำหรรษำ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 
จ. ก ำแพงเพชร 62000 

055-722-759-64 055-722-767 

36 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีก ำแพงเพชร เลขที่ 104 หมู่ 7  ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 62000 055 – 736164 055 – 736244 
37 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลเมืองก ำแพงเพชร เลขที่ 17 ถนนวิจิตร 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 62000 055-714938-9 055-714938 
38 วิทยำลัยกำรอำชีพขำณุวรลักษบุรี เลขที่ 49 หมู่ 5 ต.ป่ำพุทรำ อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร 62130 055-779478  

 


