
ล าดบั ทะเบียน หน่วยงาน อ าเภอ จังหวัด ระดบัการศึกษา สถาบันการศึกษา วันที่มหาลยัออกหนังสือ จ านวนเงิน

1 008968 เทศบาลต าบลท่าพระยา สะบา้ยอ้ย สงขลา ปริญญาโท มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 14 ธนัวาคม 2560 2,000

2 062038 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินแจง เมือง อุทยัธานี ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 22 ธนัวาคม 2560 2,000

3 054047 องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา ปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 19 มกราคม 2561 2,000

4 049730 สถ.จ.จงัหวดัยะลา เมือง ยะลา ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 29 มีนาคม 2560 2,000

5 022656 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นขาว เมือง อุดรธานี ปริญญาโท วิทยาลยัทองสุข 28 เมษายน 2560 2,000

6 045021 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจริญเมือง พาน เชียงราย ปริญญาโท วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 26 พฤศจิกายน 2560 2,000

7 053583 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจริญเมือง พาน เชียงราย ปริญญาโท วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 26 พฤศจิกายน 2560 2,000

8 052291 องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องสะเดา เมือง กาญจนบุรี ปริญญาโท วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 28 พฤศจิกายน 2560 2,000

9 052799 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโสน เลาขวญั กาญจนบุรี ปริญญาโท วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 5 ตุลาคม 2560 2,000

10 018627 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโสน เลาขวญั กาญจนบุรี ปริญญาโท วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 28 พฤศจิกายน 2560 2,000

11 055275 เทศบาลต าบลแม่กลอง อุม้ผาง ตาก ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 16 มกราคม 2561 1,000

12 064338 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไกรใน กงไกรลาศ สุโขทยั ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 31 ตุลาคม 2560 2,000

13 013078 เทศบาลต าบลหนองสรวง หนองกงุศรี กาฬสินธุ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 8 พฤศจิกายน 2560 2,000

14 015377 องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่องกาศ สูงเม่น แพร่ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 15 ธนัวาคม 2560 2,000

15 019322 เทศบาลต าบลตะขบ ปักธงชยั นครราชสีมา ปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 18 สิงหาคม 2560 2,000

16 039669 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก ปริญญาโท วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 28 พฤศจิกายน 2560 2,000

17 059565 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ ลาดหลุมแกว้ ปทุมธานี ปริญญาโท มหาวิทยาลยัปทุมธานี 22 ธนัวาคม 2560 2,000

18 032493 เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 12 ตุลาคม 2560 2,000

19 060833 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนไทย โนนไทย นครราชสีมา ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 29 มกราคม 2561 2,000

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากดั

รายงาน - ค าขอสวสัดกิาร  (ส าเร็จการศึกษา)

วนัทีร่ายการ 1 - 28 กมุภาพนัธ์ 2561
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20 046070 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแม่แตง ไทรงาม ก าแพงเพชร ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับูลสงคราม 30 มกราคม 2561 1,000

21 008538 สถ.จ.นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช ปริญญาโท มหาวิทยาลยัมหากฏุราชวิทยาลยั 27 มิถุนายน 2560 2,000

22 053570 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปากโลง เมือง นครปฐม ปริญญาตรี วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 26 พฤษภาคม 2560 1,000

23 028567 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปากโลง เมือง นครปฐม ปริญญาโท วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 26 พฤศจิกายน 2560 2,000

24 057124 องคก์ารบริหารส่วนต าบลริมกก เมือง เชียงราย ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 25 มกราคม 2561 1,000

25 060841 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ดุสิต กรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 5 ตุลาคม 2560 1,000

26 019305 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามพ่ีน้อง แก่งหางแมว จนัทบุรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 25 มกราคม 2561 1,000

27 064157 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกงุ แกด า มหาสารคาม ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 11 สิงหาคม 2560 1,000


