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

1 036176 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นฝาง สระใคร หนองคาย ปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 22 ต.ค. 59 2,000

2 050182 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 19 พ.ค. 60 1,000

3 064814 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเตาปูน โพธาราม ราชบุรี ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 28 มี.ค. 60 2,000

4 061462 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัทอง เมือง ก าแพงเพชร ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 4 พ.ค. 60 2,000

5 023597 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงน ้ารักษ์ บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 5 ต.ค. 59 2,000

6 043598 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระครู เมือง บุรีรัมย์ ปริญญาโท มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 20 มี.ค. 60 2,000

7 039118 โรงเรียนบา้นหนองแสง ปลาปาก นครพนม ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 4 พ.ย. 59 2,000

8 059442 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 12 เม.ย. 60 2,000

9 038581 องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีษะทอง นครชยัศรี นครปฐม ปริญญาโท มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 15 พ.ค. 60 2,000

10 008824 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุลาด เมือง อุบลราชธานี ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 4 พ.ค. 60 2,000

11 064072 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจริญเมือง พาน เชียงราย ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 17 มี.ค. 60 1,000

12 030458 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัปทุมธานี 21 เม.ย. 60 2,000

13 056883 เทศบาลต าบลห้วยวงัทอง เมือง สุพรรณบุรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 17 มี.ค. 60 1,000

14 061637 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก ปริญญาโท วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 1 ก.ย. 59 2,000

15 060368 องคก์ารบริหารส่วนต าบลช าผกัแพว แก่งคอย สระบุรี ปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 21 เม.ย. 60 2,000

16 056009 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองดินแดง เมือง นครปฐม ปริญญาโท วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 6 มิ.ย. 60 2,000

17 064988 เทศบาลต าบลศรีดอนชยั เชียงของ เชียงราย ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 15 พ.ค. 60 2,000

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากดั

รายงาน - ค าขอสวสัดกิาร(ส าเร็จการศึกษา)

วนัทีร่ายการ 30 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2560
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18 057183 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 24 พ.ค. 60 1,000

19 020591 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแรต ยะหร่ิง ปัตตานี ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 22 พ.ค. 60 1,000

20 055944 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้าเปร้ียว บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 4 พ.ย. 59 2,000

21 052012 เทศบาลต าบลเปือย ลืออ านาจ อ านาจเจริญ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 16 มี.ค. 60 2,000

22 046920 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาจิก เมือง อ านาจเจริญ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 4 พ.ค. 60 2,000


