


บัญชีแนบท้าย 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

เรื่อง รายช่ือสถานศึกษาที่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ที่สามารถด าเนินการให้กู้ยืมเงินแทนกองทุนในปีการศึกษา 2562 (ฉบับท่ี 3) 

ระดับมัธยมศึกษา 
     

ล ำดับที่ รหัสสถำนศึกษำ ชื่อสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด 
1 000158 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา เอกชน มหาสารคาม  

2 000281 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน รัฐ สระบุรี  

3 000422 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์  

4 000810 โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม เอกชน อ านาจเจริญ  

5 001512 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เอกชน สงขลา 

6 001714 โรเรียนบ้านนาวิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี  
7 001825 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) เอกชน จันทบุรี  

8 002548 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี รัฐ สระบุรี  

9 002616 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เอกชน นครสวรรค์ 

10 002768 โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) รัฐ กรุงเทพมหานคร  

11 002786 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 รัฐ กรุงเทพมหานคร  

12 002815 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม รัฐ ตาก  

13 002884 โรงเรียนสกลวิสุทธ ิ รัฐ สมุทรสงคราม  

14 002933 โรงเรียนหนองขอนวิทยา รัฐ อุบลราชธานี  

15 003150 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ รัฐ พระนครศรีอยุธยา  

16 003364 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม รัฐ สุโขทัย 
17 003469 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ รัฐ พิจิตร  

18 003495 โรงเรียนมัธยมบ้านท าเนียบ รัฐ สุราษฎร์ธานี  

19 003587 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา  

20 003603 โรงเรียนนาบัววิทยา สุรินทร์ รัฐ สุรินทร์  

21 003644 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา รัฐ จันทบุรี  

22 003671 โรงเรียนดงบังวิทยายน รัฐ ขอนแก่น  

23 003715 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา เอกชน ยะลา 

24 003936 โรงเรียนดงรักวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

25 004083 โรงเรียนกุดจิกวิทยา รัฐ นครราชสีมา  

26 004240 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ รัฐ ศรีสะเกษ 
27 004373 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์  

 



บัญชีแนบท้าย 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

เรื่อง รายช่ือสถานศึกษาที่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ที่สามารถด าเนินการให้กู้ยืมเงินแทนกองทุนในปีการศึกษา 2562 (ฉบับท่ี 3) 

ระดับมัธยมศึกษา 
     

ล ำดับที่ รหัสสถำนศึกษำ ชื่อสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด 
28 004574 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม เอกชน กระบี่  

29 004580 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ เอกชน นครปฐม  

30 004581 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 รัฐ อุบลราชธานี  

31 004587 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร รัฐ สุรินทร์  

32 004588 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ รัฐ สุรินทร์  
33 004634 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 รัฐ แม่ฮ่องสอน  

34 004692 โรงเรียนอะมาดิยะห์ เอกชน พัทลุง  
35 004723 โรงเรียนสันติวิทยา (ปัตตานี) เอกชน ปัตตานี  

36 004777 โรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยา เอกชน พัทลุง  

37 004781 โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา เอกชน ปัตตานี  

38 004852 โรงเรียนล าหยังวิทยามูลนิธิ เอกชน ปัตตานี  

39 005014 โรงเรียนสันติวิทยา (กระบี่) เอกชน กระบี่ 

40 005048 โรงเรียนธรรมพิทยาคาร เอกชน ปัตตานี  

41 005114 โรงเรียนโต๊ะดามียะห์ เอกชน นราธิวาส  

42 005342 โรงเรียนดรุณวิทยา เอกชน ปัตตานี  

43 005364 โรงเรียนธรรมสตัมภ์วิทยา เอกชน นราธิวาส  

44 005517 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" รัฐ สกลนคร 

45 005518 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) รัฐ ตรัง 
46 005520 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)  รัฐ กระบี่ 
47 005521 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล  อมาตยกุล รัฐ ตาก 
48 005522 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) รัฐ สมุทรสาคร 
49 005523 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ เอกชน ตรัง 
50 005526 โรงเรียนทุ่งหว้าวิทยาคาร เอกชน สตูล 
51 005527 โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ เอกชน สงขลา 
52 005531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รัฐ กาญจนบุรี 
53 005532 โรงเรียบ้านท่าดินแดง รัฐ กาญจนบุรี 

 

 

 



บัญชีแนบท้าย 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

เรื่อง รายช่ือสถานศึกษาที่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ที่สามารถด าเนินการให้กู้ยืมเงินแทนกองทุนในปีการศึกษา 2562 (ฉบับท่ี 3) 

ระดับอาชีวศึกษา 
     

ล ำดับที่ รหัสสถำนศึกษำ ชื่อสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด 

1 004865 โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ เอกชน เพชรบูรณ์  

2 004900 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร  

3 005179 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เอกชน ชัยภูมิ  

4 005508 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก เอกชน มหาสารคาม  
5 005524 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ เอกชน ร้อยเอ็ด 
6 005525 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ เอกชน อุดรธานี 
7 005528 วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ เอกชน นครปฐม 
8 005533 วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี เอกชน นนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบท้าย 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

เรื่อง รายช่ือสถานศึกษาที่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ที่สามารถด าเนินการให้กู้ยืมเงินแทนกองทุนในปีการศึกษา 2562 (ฉบับท่ี 3) 

ระดับอุดมศึกษา 

     

ล ำดับที่ รหัสสถำนศึกษำ ชื่อสถำนศึกษำ รัฐ/เอกชน จังหวัด 

1 004888 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รัฐ กรุงเทพมหานคร  

2 005515 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตหนองคาย  

รัฐ หนองคาย 
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