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

1 021590 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางกร่าง เมือง นนทบุรี ปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 18 พ.ย. 59 2,000

2 054714 องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดาเยน็ ไชยปราการ เชียงใหม่ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 28 ก.ค. 60 2,000

3 012345 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวาวี แม่สรวย เชียงราย ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 22 ก.ย. 60 1,000

4 055001 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัใหญ่ ศรีส าโรง สุโขทยั ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 26 ม.ค. 60 1,000

5 029229 เทศบาลต าบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 13 ม.ค. 60 1,000

6 034296 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิใหญ่ พนมไทร ร้อยเอด็ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 28 ก.ค. 60 2,000

7 062385 เทศบาลต าบลเมืองยวมใต้ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 31 ส.ค. 60 1,000

8 032414 เทศบาลต าบลล าพาน เมือง กาฬสินธุ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 22 ก.ค. 60 2,000

9 053589 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพระ เมือง นครนายก ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 14 ก.ย. 60 2,000

10 057901 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผข่วาง เมือง สุพรรณบุรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 24 ส.ค. 60 1,000

11 011286 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทยั ปริญญาโท วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 14 ก.ย. 60 2,000

12 060361 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 22 ก.ย. 60 2,000

13 052803 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาเพ่ิม บา้นนา นครนายก ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 14 ก.ย. 60 2,000

14 052121 เทศบาลต าบลห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 19 ก.ย. 60 2,000

15 024506 เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ กฉิุนารายณ์ กาฬสินธุ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ 4 ก.ย. 60 2,000

16 058376 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 31 ส.ค. 60 2,000

17 057262 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัมะปราง วงัวิเศษ ตรัง ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 27 ก.ย. 60 2,000

18 006948 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง เมือง จนัทบุรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 24 ก.ค. 60 1,000

19 021009 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาลชุม ท่าวงัผา น่าน ปริญญาโท มหาวิทยาลยัสยาม 13 ก.ค. 60 2,000

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากดั

รายงาน - ค าขอสวสัดกิาร(ส าเร็จการศึกษา)

วนัทีร่ายการ 28 กนัยายน - 27 ตุลาคม 2560
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20 027011 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล ถลาง ภูเกต็ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 9 ส.ค. 60 2,000

21 023610 เทศบาลต าบลค าอาฮวน เมือง มุกดาหาร ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 26 ม.ค. 60 1,000

22 059187 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหน้าเขา เขาพนม กระบ่ี ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 4 เม.ย. 60 2,000

23 049556 องคก์ารบริหารส่วนต าบลฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัพิษณุโลก 30 ก.ย. 60 2,000

24 030106 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าทราย เมือง สมุทรสาคร ปริญญาโท วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 14 ก.ย. 60 2,000

25 029511 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ คง นครราชสีมา ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2 ต.ค. 60 2,000

26 062521 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัเคน นาตาล อุบลราชธานี ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 17 ก.ย. 60 1,000

27 005779 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร ปริญญาโท มหาวิทยาลยัปทุมธานี 22 ก.ย. 60 2,000

28 022585 องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 4 ส.ค. 60 3,000

29 056569 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระชอน พิมาย นครราชสีมา ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2 ต.ค. 60 2,000


