
1 005427 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ รัฐ ขอนแก่น
2 001248 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ
3 002631 โรงเรียนบ้านหันวิทยา รัฐ ชัยภูมิ
4 002927 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน รัฐ ชัยภูมิ
5 002928 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 รัฐ ชัยภูมิ
6 003010 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา รัฐ ชัยภูมิ
7 003685 โรงเรียนหนองขามวิทยา รัฐ ชัยภูมิ
8 003951 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา รัฐ ชัยภูมิ
9 003954 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา รัฐ ชัยภูมิ
10 003964 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม รัฐ ชัยภูมิ
11 003966 โรงเรียนสระพังวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ
12 003973 โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ
13 004549 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ
14 004621 โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี รัฐ ชัยภูมิ
15 005016 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รัฐ เชียงราย
16 001222 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่
17 005414 โรงเรียนแม่วินสามัคคี รัฐ เชียงใหม่
18 005205 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) เอกชน ตาก
19 005377 โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ต่ีม้ิง) เอกชน ตาก
20 003797 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รัฐ นครปฐม
21 000784 โรงเรียนพระทองค าวิทยา รัฐ นครราชสีมา
22 000797 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา
23 004745 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา
24 005345 โรงเรียนโยธินนุกูล รัฐ นครราชสีมา
25 005537 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ รัฐ นครราชสีมา
26 001278 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช เอกชน นครศรีธรรมราช
27 005121 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ เอกชน นครศรีธรรมราช
28 005127 โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ เอกชน นครศรีธรรมราช
29 004985 โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม เอกชน นราธิวาส
30 000330 โรงเรียนบางลายพิทยา จิตตภาวันอุปถัมภ์ รัฐ พิจิตร
31 004762 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน รัฐ พิจิตร
32 003401 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก
33 005290 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รัฐ พิษณุโลก
34 005434 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เอกชน ภูเก็ต
35 000257 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม รัฐ มหาสารคาม
36 000488 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ รัฐ มหาสารคาม
37 000580 โรงเรียนหนองโพธ์ิวิทยาคม รัฐ มหาสารคาม
38 000866 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม รัฐ มหาสารคาม
39 001349 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม รัฐ มหาสารคาม
40 002992 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม

บัญชีแนบท้าย 2

ในปีการศึกษา 2564 (ฉบับท่ี 3) ระดับมัธยมศึกษา
รายช่ือสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีสามารถด าเนินการให้กู้ยืมเงินแทนกองทุน 

ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/เอกชน
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บัญชีแนบท้าย 2

ในปีการศึกษา 2564 (ฉบับท่ี 3) ระดับมัธยมศึกษา
รายช่ือสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีสามารถด าเนินการให้กู้ยืมเงินแทนกองทุน 

ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/เอกชน

41 003909 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา รัฐ มหาสารคาม
42 004130 โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา เอกชน ยะลา
43 002642 โรงเรียนข้ีเหล็กพิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด
44 002664 โรงเรียนโพธ์ิทองพิทยาคม ร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด
45 005437 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) รัฐ ระยอง
46 005106 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) รัฐ ราชบุรี
47 005470 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เอกชน ราชบุรี
48 004540 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา รัฐ ลพบุรี
49 000290 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ
50 001511 โรงเรียนราษีไศล รัฐ ศรีสะเกษ
51 001810 โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา รัฐ ศรีสะเกษ
52 001874 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ รัฐ ศรีสะเกษ
53 002834 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา รัฐ ศรีสะเกษ
54 003358 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ
55 003659 โรงเรียนนาแก้ววิทยา รัฐ ศรีสะเกษ
56 003821 โรงเรียนบกวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ
57 003894 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ
58 004132 โรงเรียนหวายค าวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ
59 004134 โรงเรียนร่มโพธ์ิวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ
60 004135 โรงเรียนโพธ์ิธาตุประชาสรรค์ รัฐ ศรีสะเกษ
61 004150 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ
62 004163 โรงเรียนโพธ์ิศรีสุวรรณวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ
63 004164 โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ รัฐ ศรีสะเกษ
64 004335 โรงเรียนศิลาลาดวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ
65 004450 โรงเรียนโพธ์ิวงศ์วิทยา รัฐ ศรีสะเกษ
66 004473 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ
67 004561 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ
68 004114 โรงเรียนคูเต่าวิทยา รัฐ สงขลา
69 005303 โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา เอกชน สตูล
70 005040 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 รัฐ หนองคาย
71 000012 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา รัฐ อ่างทอง
72 003625 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง รัฐ อ่างทอง
73 000810 โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม เอกชน อ านาจเจริญ
74 002113 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์
75 001833 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร รัฐ อุบลราชธานี
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1 000189 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป เอกชน กรุงเทพมหานคร
2 001242 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร
3 002701 วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร
4 002741 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกชน กรุงเทพมหานคร
5 004280 โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพพณิชยการ เอกชน กรุงเทพมหานคร
6 004886 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย เอกชน กรุงเทพมหานคร
7 004834 วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล เอกชน กาฬสินธ์ุ
8 005514 วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเท่ียวและการโรงแรมขอนแก่น เอกชน ขอนแก่น
9 003780 วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุรี
10 005373 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย เอกชน เชียงราย
11 001053 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ เอกชน นครศรีธรรมราช
12 001167 โรงเรียนเทคโนโลยีนครกบินทร์ เอกชน ปราจีนบุรี
13 004500 วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด เอกชน ร้อยเอ็ด
14 001629 วิทยาลัยเทคโนโลยีล าปาง เอกชน ล าปาง
15 005400 วิทยาลัยเทคโนโลยีอันดามันอนาโตเลียน เอกชน สตูล
16 000118 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี รัฐ สิงห์บุรี
17 004614 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอ านาจเจริญ เอกชน อ านาจเจริญ
18 004653 วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ เอกชน อุดรธานี
19 001463 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน อุบลราชธานี

บัญชีแนบท้าย 2
รายช่ือสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีสามารถด าเนินการให้กู้ยืมเงินแทนกองทุน 

ในปีการศึกษา 2564 (ฉบับท่ี 3) ระดับอาชีวศึกษา

ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา รัฐ/เอกชน จังหวัด
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1 005206 สถาบันกันตนา เอกชน นครปฐม
2 001510 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์
3 005404 สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน เอกชน สมุทรสงคราม
4 004106 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เอกชน อุบลราชธานี

บัญชีแนบท้าย 2
รายช่ือสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีสามารถด าเนินการให้กู้ยืมเงินแทนกองทุน 

ในปีการศึกษา 2564 (ฉบับท่ี 3) ระดับอุดมศึกษา

ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/เอกชน
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