
ลําดับ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยง

1 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ ลาดพราว

2 โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม กรุงเทพฯ กรีนพลาซา (วังหิน)

3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพฯ บางเขน

4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ นางเลิ้ง

5 โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย กรุงเทพฯ พญาไท

6 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพฯ พระโขนง

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ รามอินทรา กรุงเทพฯ เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา

8 โรงเรียนราชดําริ กรุงเทพฯ รามคําแหง 2

9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ กรุงเทพฯ ถนนจันทน

10 โรงเรียนวัดสามงาม กรุงเทพฯ หนองจอก

11 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพฯ หัวหมาก

12 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพฯ ปากคลองตลาด

13 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู กรุงเทพฯ หมูบานเศรษฐกิจ

14 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพฯ ศิริราช

15 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ กรุงเทพฯ ตลิ่งชัน

16 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ จรัญสนิทวงศ

17 โรงเรียนบานลาดวิทยา เพชรบุรี บานลาด

18 โรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม เพชรสมุทร

19 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน

20 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร

21 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร มหาชัย

22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี ติวานนท

23 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา กาญจนบุรี ชองสะเดา

24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี ติวานนท

25 โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี บางบัวทอง

26 โรงเรียนคงทองวิทยา นครปฐม ดอนตูม

27 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี ชองสะเดา

28 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อุทัยธานี อุทัยธานี

29 โรงเรียนตะพานหิน พิจิตร ตะพานหิน

30 โรงเรียนเซนตโยเซฟ นครสวรรค นครสวรรค บิ๊กซี (วี-สแควร)

31 โรงเรียนนครสวรรค นครสวรรค สวรรควิถี

32 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค นครสวรรค สวรรควิถี

33 โรงเรียนตากพิทยาคม ตาก ตาก

34 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สุโขทัย คีรีมาศ

35 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก พรหมพิราม

36 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ อุตรดิตถ คลองโพ

37 โรงเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย สุโขทัย

38 โรงเรียนสันกําแพง เชียงใหม สันกําแพง

39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย เชียงราย

40 โรงเรียนพิริยาลัย แพร แพร

41 โรงเรียนสา นาน เวียงสา

42 โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม พะเยา ดอกคําใต

43 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง ลําปาง ลําปาง

44 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร แพร สูงเมน

45 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นครพนม นครพนม

46 โรงเรียนประจักษศิลปาคาร อุดรธานี ตลาดอุดรเมืองทอง

47 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานดุง อุดรธานี บานดุง

48 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง

49 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย เลย

50 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค มหาสารคาม โกสุมพิสัย

51 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ชัยภูมิ หาแยกโนนไฮ

52 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร รอยเอ็ด พนมไพร

53 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ

54 โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอนแกน ชุมแพ

55 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ กาฬสินธุ ถีนานนท

56 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี เขมราฐ

57 โรงเรียนเดชอุดม อุบลราชธานี เดชอุดม

58 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยโสธร ยโสธร

59 โรงเรียนสิรินธร สุรินทร แยกหนองบัว

60 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร มหาชนะชัย

61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี ถนนยุทธภัณฑ

62 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สุรนารี

63 วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ นครราชสีมา บัวใหญ

64 วิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย นครราชสีมา ปกธงชัย

65 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ นครราชสีมา ดานขุนทด



66 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สระแกว วังนํ้าเย็น

67 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว สระแกว วัฒนานคร

68 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี ลําไทร

69 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระยอง ระยอง

70 โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร ชลบุรี โพธิสัมพันธ

71 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี บอวิน

72 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี ตลาดเทศบาล 2

73 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม

74 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ

75 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปูเจาสมิงพราย

76 โรงเรียนละแมวิทยา ชุมพร ละแม

77 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต สามกอง

78 โรงเรียนสวีวิทยา ชุมพร สวี

79 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สุราษฎรธานี เวียงสระ

80 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

81 โรงเรียนบานตาขุนวิทยา สุราษฎรธานี บานตาขุน

82 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช พรหมคีรี

83 วิทยาลัยเทคนิคทุงสง นครศรีธรรมราช ทุงสง

84 โรงเรียนจุงฮัวโซะเซียว ตรัง กันตัง

85 โรงเรียนคลองทอมราษฎรรังสรรค กระบี่ คลองทอม

86 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง พัทลุง

87 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค สงขลา ราษฎรอุทิศ หาดใหญ

88 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา รัตภูมิ

89 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล ปตตานี ปตตานี

90 โรงเรียนนราสิกขาลัย นราธิวาส นราธิวาส


