รำยชื่อสถำนศึกษำที่ต้องยื่นคำขอเข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุน และจัดทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุน (กลุ่มสถำนศึกษำที่ไม่ได้ส่งคืนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินซึ่งมิได้ใช้)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561)
กำรจัดส่งบันทึกข้อตกลงกับกองทุน (MOU)

กำรยื่นคำขอเข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุน
รหัส
ลำดับ
สถำนศึกษำ

ชื่อสถำนศึกษำ

รัฐ/
ระดับ
เอกชน กำรศึกษำ

อานาจเจริญ

รัฐ

มัธยมศึกษา ปรับปรุงข้อมูล

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ผลตรวจ
เอกสำร
คำขอ
ไม่ครบ

หนองคาย

รัฐ

อาชีวศึกษา

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ไม่ยื่น

-

-

-

ยังไม่ส่ง MOU

-

จังหวัด

เงินคงค้ำง

1

000065 โรงเรียนลือวิทยาคม

2

000145 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

3
4

000286 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยา
ในพระอุปถัมภ์
000679 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

000993 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

6

001030 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น

7
8

001159 โรงเรียนไชยปราการ
001242 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เชียงใหม่
รัฐ มัธยมศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน
กรุงเทพมหานคร เอกชน อาชีวศึกษา ส่งคืนเงินแล้ว

9

001251 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษาศึกษา

นครศรีธรรมราช เอกชน อาชีวศึกษา

10
11

001257 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
001331 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

12

ส่งคืนเงินแล้ว

กรุงเทพมหานคร เอกชน อาชีวศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน

วันที่ยื่น
คำขอเข้ำร่วม

เอกสำรที่ต้องส่งให้กองทุนเพิม่ เติม
(เอกสำรต้องรับรองสำเนำถูกต้องทุกแผ่นโดยผูบ้ ริหำร
สถำนศึกษำ)
1.รายงานการประชุม
(ต้องระบุเรื่องความพร้อมตามเนื้อหาในหนังสือรับรอง
ความพร้อมด้วย)

ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผูจ้ ัดกำรกองทุน

ผลตรวจ
MOU

-

ยังไม่ส่ง MOU

เอกสำรที่ต้องส่งให้กองทุนเพิม่ เติม
(เอกสำรต้องรับรองสำเนำถูกต้องทุกแผ่นโดยผูบ้ ริหำร
สถำนศึกษำ)
-

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
883/2561 ลงวันที่ 12
กันยายน 2561

กำรเปิดระบบ
e-Studentloan
ปีกำรศึกษำ 2561

อยู่ระหว่างการเปิดระบบ

กรุงเทพมหานคร

รัฐ

อุดมศึกษา ส่งคืนเงินแล้วและ ภายใน 30 ธ.ค. 60
ปรับปรุงข้อมูล

ครบถ้วน

-

อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ
นอกเหนือจากู้กู้ยืมรายเก่า
เลื่อนชั้นปี

ครบถ้วน

-

กู้ยืมได้เฉพาะรายเก่าเลื่อนชั้นปี
เท่านั้น บันทึกข้อความ ฝกย.
880/2561 ลงวันที่ 12 กันยายน
2561

กาแพงเพชร

รัฐ

อุดมศึกษา

ส่งคืนเงินแล้ว

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
785/2561 ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2561

ครบถ้วน

-

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

เอกชน อาชีวศึกษา

ส่งคืนเงินแล้ว

ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
883/2561 ลงวันที่ 12
กันยายน 2561

ครบถ้วน

-

อยู่ระหว่างการเปิดระบบ

ไม่ยื่น
ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
785/2561 ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2561

ยังไม่ส่ง MOU
ครบถ้วน

-

ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความที่ ฝกย.
686/2561 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2561

ครบถ้วน

-

ไม่ยื่น
ภายใน 30 ธ.ค. 60

ไม่ครบ

ยังไม่ส่ง MOU
ครบถ้วน

-

ขอนแก่น

ปรับปรังข้อมูล

รัฐ
รัฐ

มัธยมศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน
อุดมศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน

001353 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

นครราชสีมา

รัฐ

อาชีวศึกษา

ส่งคืนเงินแล้ว

ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
785/2561 ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2561

ครบถ้วน

-

อยู่ระหว่างการเปิดระบบ

13

001416 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

สงขลา

รัฐ

อาชีวศึกษา

ปรับปรังข้อมูล

ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
983/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม
2561

ครบถ้วน

-

อยู่ระหว่างการเปิดระบบ

14

001452 มหาวิทยาลัยราชธานี

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ครบถ้วน

-

กู้ยืมได้เฉพาะรายเก่าเลื่อนชั้นปี
เท่านั้น บันทึกข้อความ ที่ รอง
ผจก.(1) 15/2561 ลว 19
กรกฎาคม 2561

เอกชน อุดมศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน

หน้ำที่ 1/7

-

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

อุดรธานี
สุโขทัย

อุบลราชธานี

1.หนังสือรับรองความพร้อม (ตามแบบฟอร์มของกองทุน)
2.รายงานการประชุม
(ต้องระบุเรื่องความพร้อมตามเนื้อหาในหนังสือรับรอง
ความพร้อมด้วย)
3.คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารสถาบัน

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

-

กู้ยืมได้เฉพาะรายเก่าเลื่อนชั้นปี
เท่านั้น บันทึกข้อความ ที่ รอง
ผจก.(1) 15/2561 ลว 19
กรกฎาคม 2561

รำยชื่อสถำนศึกษำที่ต้องยื่นคำขอเข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุน และจัดทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุน (กลุ่มสถำนศึกษำที่ไม่ได้ส่งคืนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินซึ่งมิได้ใช้)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561)
กำรจัดส่งบันทึกข้อตกลงกับกองทุน (MOU)

กำรยื่นคำขอเข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุน
รหัส
ลำดับ
สถำนศึกษำ

รัฐ/
ระดับ
เอกชน กำรศึกษำ

15
16

001501 โรงเรียนโคกโพธิไ์ ชยศึกษา
001510 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

ขอนแก่น
เพชรบูรณ์

รัฐ
รัฐ

มัธยมศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน
ไม่ยื่น
อุดมศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ผลตรวจ
เอกสำร
คำขอ
ไม่ครบ

17

001565 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

นครปฐม

รัฐ

มัธยมศึกษา

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
983/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม
2561

ครบถ้วน

-

อยู่ระหว่างการเปิดระบบ

18

001618 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปทุมธานี

รัฐ

อุดมศึกษา ส่งคืนเงินแล้วและ ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60
ปรับปรุงข้อมูล

ครบถ้วน

-

อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ
นอกเหนือจากู้กู้ยืมรายเก่า
เลื่อนชั้นปี

ครบถ้วน

-

กู้ยืมได้เฉพาะรายเก่าเลื่อนชั้นปี
เท่านั้น บันทึกข้อความ ฝกย.
880/2561 ลงวันที่ 12 กันยายน
2561

19

001760 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ปัตตานี

รัฐ

อาชีวศึกษา

ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
686/2561 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2561

ครบถ้วน

-

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

20

001776 โรงเรียนพึ่งตนเอง

นครศรีธรรมราช เอกชน มัธยมศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ไม่ครบ

-

ยังไม่ส่ง MOU

-

21

001806 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา เอกชน อาชีวศึกษา

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

ตามบันทึกข้อความ ที่ รอง
ผจก. (1) 8/2561 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2561

ครบถ้วน

-

22

001850 วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ

เลย

เอกชน อาชีวศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ไม่ครบ

-

ไม่ครบถ้วน

มี MOU 1 ชุด ขาด MOU 1 ชุด และเอกสารแนบทั้งหมด

23

001884 โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวชิ ัยสุวรรณภูมิ

สุราษฎร์ธานี

เอกชน อาชีวศึกษา

ส่งคืนเงินแล้ว

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

24

001902 วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ

กรุงเทพมหานคร เอกชน อาชีวศึกษา

ส่งคืนเงินแล้ว

ไม่ยื่น

-

-

ชื่อสถำนศึกษำ

จังหวัด

เงินคงค้ำง

ส่งคืนเงินแล้ว

ปรับปรังข้อมูล

ส่งคืนเงินแล้ว

วันที่ยื่น
คำขอเข้ำร่วม

ภายใน 30 ธ.ค. 60

เอกสำรที่ต้องส่งให้กองทุนเพิม่ เติม
(เอกสำรต้องรับรองสำเนำถูกต้องทุกแผ่นโดยผูบ้ ริหำร
สถำนศึกษำ)
1.สาเนาคาสั่งแต่งตัง้ ผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา
2.ผลประเมินภายใน
3.รายงานการประชุม
(ต้องระบุเรื่องความพร้อมตามเนื้อหาในหนังสือรับรอง
ความพร้อมด้วย)
4.คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารสถาบัน

1.ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานศึกษา
2.สาเนาคาสั่งแต่งตัง้ ผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา
3.หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน (ต้องระบุจานวนหน่วย
กิต)
4.ผลประเมินภายใน
5.หนังสือรับรองความพร้อม (ตามแบบฟอร์มของกองทุน)
6.รายงานการประชุม
(ต้องระบุเรื่องความพร้อมตามเนื้อหาในหนังสือรับรอง
ความพร้อมด้วย)
7.คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
-

1.ผลประเมินภายใน
2.หนังสือรับรองความพร้อม (ตามแบบฟอร์มของกองทุน)
3.รายงานการประชุม
(ต้องระบุเรื่องความพร้อมตามเนื้อหาในหนังสือรับรอง
ความพร้อมด้วย)
4.คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

หน้ำที่ 2/7

ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผูจ้ ัดกำรกองทุน

ผลตรวจ
MOU

-

ยังไม่ส่ง MOU
ครบถ้วน

เอกสำรที่ต้องส่งให้กองทุนเพิม่ เติม
(เอกสำรต้องรับรองสำเนำถูกต้องทุกแผ่นโดยผูบ้ ริหำร
สถำนศึกษำ)
-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
883/2561 ลงวันที่ 12
กันยายน 2561
-

ครบถ้วน

ยังไม่ส่ง MOU

กำรเปิดระบบ
e-Studentloan
ปีกำรศึกษำ 2561
กู้ยืมได้เฉพาะรายเก่าเลื่อนชั้นปี
เท่านั้น บันทึกข้อความ ที่ รอง
ผจก.(1) 15/2561 ลว 19
กรกฎาคม 2561

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

อยู่ระหว่างการเปิดระบบ

-

รำยชื่อสถำนศึกษำที่ต้องยื่นคำขอเข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุน และจัดทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุน (กลุ่มสถำนศึกษำที่ไม่ได้ส่งคืนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินซึ่งมิได้ใช้)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561)
กำรจัดส่งบันทึกข้อตกลงกับกองทุน (MOU)

กำรยื่นคำขอเข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุน
รหัส
ลำดับ
สถำนศึกษำ

ชื่อสถำนศึกษำ

จังหวัด

รัฐ/
ระดับ
เอกชน กำรศึกษำ

25

001974 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย

สกลนคร

เอกชน อาชีวศึกษา

26

002093 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

เชียงใหม่

27

002214 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก

ตาก

28

002260 วิทยาลัยเทคนิคสตูล

สตูล

29
30
31

002269 วิทยาลัยเทคโนโลยีวงศ์กาญจนา
002579 วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
002598 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

32

002644 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์

ร้อยเอ็ด

33

002729 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

มุกดาหาร

รัฐ

อาชีวศึกษา

ปรับปรังข้อมูล

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความที่ ฝกย.
686/2561 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2561

ครบถ้วน

-

34

002768 โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)

กรุงเทพมหานคร

รัฐ

มัธยมศึกษา

ส่งคืนเงินแล้ว

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
785/2561 ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2561

MOU ไม่ครบ

-

35
36

003120 โรงเรียนเทคโนโลยี่ดารากร
003146 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษายะลา

ระนอง
ยะลา

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
1025/2561 ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2561

ยังไม่ส่ง MOU
ไม่ครบถ้วน 1. สาเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนผู้อานวยการ
2. สาเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนพยาน
(ให้เจ้าของบัตรรับรองสาเนาถูกต้อง)

37

003403 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ชลบุรี

รัฐ

อาชีวศึกษา

ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
983/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม
2561

38

003477 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี

ปัตตานี

รัฐ

อาชีวศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน

ไม่ยื่น

-

-

39

003599 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาไทยเทคเอเซีย

กาฬสินธุ์

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

พะเยา
ฉะเชิงเทรา
สงขลา

เงินคงค้ำง

วันที่ยื่น
คำขอเข้ำร่วม

ปรับปรังข้อมูล

ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ผลตรวจ
เอกสำร
คำขอ
ครบถ้วน

ครบถ้วน

เอกสำรที่ต้องส่งให้กองทุนเพิม่ เติม
(เอกสำรต้องรับรองสำเนำถูกต้องทุกแผ่นโดยผูบ้ ริหำร
สถำนศึกษำ)
-

กำรเปิดระบบ
e-Studentloan
ปีกำรศึกษำ 2561
สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

มัธยมศึกษา

ส่งคืนเงินแล้ว

ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
686/2561 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2561

ครบถ้วน

-

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

เอกชน อาชีวศึกษา

ปรับปรังข้อมูล

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
983/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม
2561

ครบถ้วน

-

อยู่ระหว่างการเปิดระบบ

ส่งคืนเงินแล้ว

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ รอง
ผจก. (1) 8/2561 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2561

ครบถ้วน

-

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

เอกชน อาชีวศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน
ไม่ยื่น
เอกชน อาชีวศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน
ไม่ยื่น
รัฐ อาชีวศึกษา ส่งคืนเงินแล้วและ ภายใน 30 ธ.ค. 60
ปรับปรุงข้อมูล

ไม่ครบ

-

-

ยังไม่ส่ง MOU
ยังไม่ส่ง MOU
ไม่ครบถ้วน 1. เอกสารจัดตัง้ 2. โครงสร้างหลักสูตรหรือแผนการ
เรียน
3. ประกาศเก็บเงินบารุงการศึกษา (ผอ.รับรองสาเนา
เอกสารทุกแผ่น)

เอกชน มัธยมศึกษา ปรับปรุงข้อมูล

ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ไม่ครบ

-

ยังไม่ส่ง MOU

-

รัฐ

รัฐ

อาชีวศึกษา

เอกชน อาชีวศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน
ไม่ยื่น
รัฐ อาชีวศึกษา ส่งคืนเงินแล้ว ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

เอกชน อาชีวศึกษา

ส่งคืนเงินแล้ว

ปรับปรังข้อมูล

เอกสำรที่ต้องส่งให้กองทุนเพิม่ เติม
ได้รับควำมเห็นชอบ
(เอกสำรต้องรับรองสำเนำถูกต้องทุกแผ่นโดยผูบ้ ริหำร
จำกผูจ้ ัดกำรกองทุน
สถำนศึกษำ)
บันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
686/2561
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

1.รายงานการประชุม
(ต้องระบุเรื่องความพร้อมตามเนื้อหาในหนังสือรับรอง
ความพร้อมด้วย)
1.สาเนาคาสั่งแต่งตัง้ ผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา
2.รายงานการประชุม
(ต้องระบุเรื่องความพร้อมตามเนื้อหาในหนังสือรับรอง
ความพร้อมด้วย)

หน้ำที่ 3/7

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
883/2561 ลงวันที่ 12
กันยายน 2561

ผลตรวจ
MOU

ครบถ้วน

ไม่ครบถ้วน
ครบถ้วน

-

โครงสร้างหลักสูตรที่ระบุจานวนหน่วยกิตในแต่ะ
สาขาวิชา (ให้ผู้อานวยการรับรองสาเนาทุกแผ่น)
-

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

อยู่ระหว่างการเปิดระบบ

อยู่ระหว่างการเปิดระบบ

รำยชื่อสถำนศึกษำที่ต้องยื่นคำขอเข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุน และจัดทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุน (กลุ่มสถำนศึกษำที่ไม่ได้ส่งคืนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินซึ่งมิได้ใช้)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561)
กำรจัดส่งบันทึกข้อตกลงกับกองทุน (MOU)

กำรยื่นคำขอเข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุน
รหัส
ลำดับ
สถำนศึกษำ

รัฐ/
ระดับ
เอกชน กำรศึกษำ

40

003709 วิทยาลัยการอาชีพรามัน

ยะลา

รัฐ

อาชีวศึกษา

ปรับปรังข้อมูล

ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ผลตรวจ
เอกสำร
คำขอ
ไม่ครบ

41

003783 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ขอนแก่น

รัฐ

อาชีวศึกษา

ปรับปรังข้อมูล

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

42

003787 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

ยโสธร

รัฐ

อาชีวศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ไม่ครบ

1.กฎหมายจัดตัง้ สถานศึกษา
2.หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน (ต้องระบุจานวนหน่วย
กิต)
3.ผลประเมินภายใน
4.หนังสือรับรองความพร้อม (ตามแบบฟอร์มของกองทุน)
5.รายงานการประชุม
(ต้องระบุเรื่องความพร้อมตามเนื้อหาในหนังสือรับรอง
ความพร้อมด้วย)
6.คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

-

ยังไม่ส่ง MOU

-

43

003800 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

ตราด

รัฐ

อาชีวศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ไม่ครบ

1.กฎหมายจัดตัง้ สถานศึกษา
2.หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน (ต้องระบุจานวนหน่วย
กิต)
3.ผลประเมินภายใน
4.หนังสือรับรองความพร้อม (ตามแบบฟอร์มของกองทุน)
5.รายงานการประชุม
(ต้องระบุเรื่องความพร้อมตามเนื้อหาในหนังสือรับรอง
ความพร้อมด้วย)
6.คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

-

ยังไม่ส่ง MOU

-

44

003813 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

สุพรรณบุรี

รัฐ

อาชีวศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ไม่ครบ

1.หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน (ต้องระบุจานวนหน่วย
กิต)
2.ผลประเมินภายใน
3.หนังสือรับรองความพร้อม (ตามแบบฟอร์มของกองทุน)
4.รายงานการประชุม
(ต้องระบุเรื่องความพร้อมตามเนื้อหาในหนังสือรับรอง
ความพร้อมด้วย)
5.คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

-

ยังไม่ส่ง MOU

-

45

003838 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

ส่งคืนเงินแล้ว

ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
686/2561 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2561

ครบถ้วน

-

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

46

003863 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ปรับปรังข้อมูล

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ รอง
ผจก. (1) 8/2561 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2561

ครบถ้วน

-

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

47

003907 วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

ไม่ยื่น

-

-

-

ยังไม่ส่ง MOU

-

ชื่อสถำนศึกษำ

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เอกชน อาชีวศึกษา

เงินคงค้ำง

วันที่ยื่น
คำขอเข้ำร่วม

สุราษฎร์ธานี

รัฐ

อาชีวศึกษา

สกลนคร

รัฐ

อาชีวศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน

เอกสำรที่ต้องส่งให้กองทุนเพิม่ เติม
(เอกสำรต้องรับรองสำเนำถูกต้องทุกแผ่นโดยผูบ้ ริหำร
สถำนศึกษำ)
1.รายงานการประชุม
(ต้องระบุเรื่องความพร้อมตามเนื้อหาในหนังสือรับรอง
ความพร้อมด้วย)
-

หน้ำที่ 4/7

ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผูจ้ ัดกำรกองทุน

ผลตรวจ
MOU

-

ยังไม่ส่ง MOU

เอกสำรที่ต้องส่งให้กองทุนเพิม่ เติม
(เอกสำรต้องรับรองสำเนำถูกต้องทุกแผ่นโดยผูบ้ ริหำร
สถำนศึกษำ)
-

ครบแบบมีเงื่อนไข

เอกสารจัดตัง้ สถานศึกษา

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
785/2561 ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2561

กำรเปิดระบบ
e-Studentloan
ปีกำรศึกษำ 2561

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

รำยชื่อสถำนศึกษำที่ต้องยื่นคำขอเข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุน และจัดทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุน (กลุ่มสถำนศึกษำที่ไม่ได้ส่งคืนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินซึ่งมิได้ใช้)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561)
กำรจัดส่งบันทึกข้อตกลงกับกองทุน (MOU)

กำรยื่นคำขอเข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุน
รหัส
ลำดับ
สถำนศึกษำ

ชื่อสถำนศึกษำ

48

003948 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

49

003961 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

50

004091 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวฒ
ั นาบริหารธุรกิจ

51
52

004205 โรงเรียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา
004352 วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี

53

004472 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

54

004508 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย

55
56
57

รัฐ/
ระดับ
เอกชน กำรศึกษำ

เงินคงค้ำง

วันที่ยื่น
คำขอเข้ำร่วม

อาชีวศึกษา

ส่งคืนเงินแล้ว

ไม่ยื่น

ผลตรวจ
เอกสำร
คำขอ
-

เอกชน อุดมศึกษา

ส่งคืนเงินแล้ว

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
983/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม
2561

ครบถ้วน

-

อยู่ระหว่างการเปิดระบบ

กรุงเทพมหานคร เอกชน อาชีวศึกษา

ส่งคืนเงินแล้ว

ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
686/2561 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2561

ครบถ้วน

-

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

รัฐ มัธยมศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน
ไม่ยื่น
เอกชน อาชีวศึกษา ส่งคืนเงินแล้ว ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
686/2561 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2561

ยังไม่ส่ง MOU
ครบถ้วน

-

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย. MOU ส่วนกลาง
983/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม สปช. ส่งครบถ้วน
2561

-

จังหวัด
นครพนม

ตาก

ชัยภูมิ
จันทบุรี

สุพรรณบุรี

รัฐ

รัฐ

อุดมศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล

เอกสำรที่ต้องส่งให้กองทุนเพิม่ เติม
(เอกสำรต้องรับรองสำเนำถูกต้องทุกแผ่นโดยผูบ้ ริหำร
สถำนศึกษำ)
-

พิจิตร

เอกชน มัธยมศึกษา ปรับปรุงข้อมูล

ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ไม่ครบ

1.ผลประเมินภายใน
2.รายงานการประชุม
(ต้องระบุเรื่องความพร้อมตามเนื้อหาในหนังสือรับรอง
ความพร้อมด้วย)

004513 โรงเรียนเทพบดินทร์วทิ ยา
004525 โรงเรียนวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ
004601 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

เชียงใหม่
นนทบุรี
ขอนแก่น

เอกชน มัธยมศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน
เอกชน อาชีวศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน
เอกชน อุดมศึกษา ส่งคืนเงินแล้ว

ไม่ยื่น
ไม่ยื่น
ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

58

004609 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาศรีสงคราม

นครพนม

เอกชน อาชีวศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ไม่ครบ

59
60

004626 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
004655 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง

กาญจนบุรี
สกลนคร

เอกชน มัธยมศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน
เอกชน อาชีวศึกษา ส่งคืนเงินแล้ว

ไม่ยื่น
ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

61

004742 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
อาเภอละหานทราย

บุรีรัมย์

เอกชน อาชีวศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

-

1.หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน (ต้องระบุจานวนหน่วย
กิต)
2.ผลประเมินภายใน
3.รายงานการประชุม
(ต้องระบุเรื่องความพร้อมตามเนื้อหาในหนังสือรับรอง
ความพร้อมด้วย)
4.คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

หน้ำที่ 5/7

ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผูจ้ ัดกำรกองทุน

ผลตรวจ
MOU

-

ไม่ครบถ้วน

เอกสำรที่ต้องส่งให้กองทุนเพิม่ เติม
(เอกสำรต้องรับรองสำเนำถูกต้องทุกแผ่นโดยผูบ้ ริหำร
สถำนศึกษำ)
1. MOU 2 ชุด (ผอ.ลงนาม และพยานลงนาม หน้า
สุดท้าย) 2. สาเนาบัตรพยาน (พยานรับรองสาเนา) 3.
โครงสร้างหลักสูตรหรือแผนการเรียน (ผอ.รับรองสาเนา
ทุกแผ่น) 4. ประกเศเก็บเงินบารุงการศึกษา (ผอ.ลง
นามทุกแผ่น) -

-

ยังไม่ส่ง MOU

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ รอง
ผจก. (1) 8/2561 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2561

ยังไม่ส่ง MOU
ยังไม่ส่ง MOU
ครบถ้วน

-

-

ยังไม่ส่ง MOU

-

ยังไม่ส่ง MOU
ครบถ้วน

-

ยังไม่ส่ง MOU

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
428/2561 ลงวันที่ 30
พฤษภาคม 2561
-

กำรเปิดระบบ
e-Studentloan
ปีกำรศึกษำ 2561

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561
อยู่ระหว่างการเปิดระบบ

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

รำยชื่อสถำนศึกษำที่ต้องยื่นคำขอเข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุน และจัดทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุน (กลุ่มสถำนศึกษำที่ไม่ได้ส่งคืนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินซึ่งมิได้ใช้)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561)
กำรจัดส่งบันทึกข้อตกลงกับกองทุน (MOU)

กำรยื่นคำขอเข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุน
รหัส
ลำดับ
สถำนศึกษำ

ชื่อสถำนศึกษำ

จังหวัด

รัฐ/
ระดับ
เอกชน กำรศึกษำ

เงินคงค้ำง

วันที่ยื่น
คำขอเข้ำร่วม

อุบลราชธานี

เอกชน อาชีวศึกษา

ปรับปรังข้อมูล

ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ผลตรวจ
เอกสำร
คำขอ
ครบถ้วน

อุดมศึกษา

ส่งคืนเงินแล้ว

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ รอง
ผจก. (1) 8/2561 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2561

เอกสำรที่ต้องส่งให้กองทุนเพิม่ เติม
ได้รับควำมเห็นชอบ
(เอกสำรต้องรับรองสำเนำถูกต้องทุกแผ่นโดยผูบ้ ริหำร
จำกผูจ้ ัดกำรกองทุน
สถำนศึกษำ)
ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
785/2561 ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2561

เอกสำรที่ต้องส่งให้กองทุนเพิม่ เติม
(เอกสำรต้องรับรองสำเนำถูกต้องทุกแผ่นโดยผูบ้ ริหำร
สถำนศึกษำ)

กำรเปิดระบบ
e-Studentloan
ปีกำรศึกษำ 2561
อยู่ระหว่างการเปิดระบบ

ครบถ้วน

-

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561
อยู่ระหว่างการเปิดระบบ

ผลตรวจ
MOU

62

004756 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ

63

004783 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นราธิวาส

64

004831 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

เอกชน อาชีวศึกษา

ส่งคืนเงินแล้ว

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
1025/2561 ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2561

ครบถ้วน

-

65

004849 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี

สระแก้ว

เอกชน อาชีวศึกษา

ส่งคืนเงินแล้ว

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
686/2561 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2561

ครบถ้วน

-

66

004896 มหาวิทยาลัยนครพนม

นครพนม

อุดมศึกษา

ปรับปรังข้อมูล

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
686/2561 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2561

ครบถ้วน

-

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

67

004901 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล

ศรีสะเกษ

เอกชน อาชีวศึกษา

ปรับปรังข้อมูล

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ รอง
ผจก. (1) 8/2561 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2561

ครบถ้วน

-

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

68
69

004911 โรงเรียนไท-เทค กาฬสินธุ์
004955 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

กาฬสินธุ์
ระยอง

เอกชน อาชีวศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน
ไม่ยื่น
เอกชน อาชีวศึกษา ส่งคืนเงินแล้ว ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
686/2561 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2561

ยังไม่ส่ง MOU
ครบถ้วน

-

70

005014 โรงเรียนสันติวทิ ยา (กระบี่)

กระบี่

เอกชน มัธยมศึกษา

ส่งคืนเงินแล้ว

ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ไม่ครบ

ยังไม่ส่ง MOU

-

71

005031 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น -เทคบริหารธุรกิจ

สกลนคร

เอกชน อาชีวศึกษา

ปรับปรังข้อมูล

ภายใน 30 ธ.ค. 60

ครบถ้วน

ครบถ้วน

-

72
73

005207 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา
005298 วิทยาลัยดอนโมงเทคโนโลยีพณิชยการ

ลาปาง
ขอนแก่น

เอกชน อาชีวศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน
ไม่ยื่น
เอกชน อาชีวศึกษา ปรับปรังข้อมูล ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ยังไม่ส่ง MOU
ยังไม่ส่ง MOU

-

รัฐ

รัฐ

ไม่ครบ

1.สาเนาคาสั่งแต่งตัง้ ผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา
2.หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน (ต้องระบุจานวนหน่วย
กิต)
3.หนังสือรับรองความพร้อม (ตามแบบฟอร์มของกองทุน)
4.รายงานการประชุม
(ต้องระบุเรื่องความพร้อมตามเนื้อหาในหนังสือรับรอง
ความพร้อมด้วย)
5.คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
-

1.หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน (ต้องระบุจานวนหน่วย
กิต)
2.ผลประเมินภายใน
3.หนังสือรับรองความพร้อม (ตามแบบฟอร์มของกองทุน)
4.รายงานการประชุม
(ต้องระบุเรื่องความพร้อมตามเนื้อหาในหนังสือรับรอง
ความพร้อมด้วย)
5.คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
หน้ำที่ 6/7

-

ตามบันทึกข้อความ ที่ ฝกย.
428/2561 ลงวันที่ 30
พฤษภาคม 2561
-

ครบถ้วน

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

สามารถให้กู้ยืมได้
ในปีการศึกษา 2561

รำยชื่อสถำนศึกษำที่ต้องยื่นคำขอเข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุน และจัดทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุน (กลุ่มสถำนศึกษำที่ไม่ได้ส่งคืนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินซึ่งมิได้ใช้)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561)
กำรจัดส่งบันทึกข้อตกลงกับกองทุน (MOU)

กำรยื่นคำขอเข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุน
รหัส
ลำดับ
สถำนศึกษำ

ชื่อสถำนศึกษำ

74

005365 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาชุตญ
ิ าบริหารธุรกิจ

75

005418 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น

จังหวัด
อุบลราชธานี

ชัยภูมิ

รัฐ/
ระดับ
เอกชน กำรศึกษำ

เอกชน อาชีวศึกษา ยังไม่ได้ส่งคืนเงิน ภำยหลัง 30 ธ.ค. 60

ผลตรวจ
เอกสำร
คำขอ
ครบถ้วน

เอกสำรที่ต้องส่งให้กองทุนเพิม่ เติม
(เอกสำรต้องรับรองสำเนำถูกต้องทุกแผ่นโดยผูบ้ ริหำร
สถำนศึกษำ)
-

เอกชน อาชีวศึกษา

ไม่ครบ

1.หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน (ต้องระบุจานวนหน่วยกิต)

เงินคงค้ำง

ส่งคืนเงินแล้ว

วันที่ยื่น
คำขอเข้ำร่วม

ภายใน 30 ธ.ค. 60

หน้ำที่ 7/7

ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผูจ้ ัดกำรกองทุน

ผลตรวจ
MOU

-

ครบถ้วน

เอกสำรที่ต้องส่งให้กองทุนเพิม่ เติม
(เอกสำรต้องรับรองสำเนำถูกต้องทุกแผ่นโดยผูบ้ ริหำร
สถำนศึกษำ)
-

-

ยังไม่ส่ง MOU

-

กำรเปิดระบบ
e-Studentloan
ปีกำรศึกษำ 2561
กู้ยืมได้เฉพาะรายเก่าเลื่อนชั้นปี
เท่านั้น บันทึกข้อความ ที่ รอง
ผจก.(1) 15/2561 ลว 19
กรกฎาคม 2561

