
ท่ี เลขสมาชิก ระดบั สถานะ หน่วยงาน จงัหวดั จ านวนเงิน ธนาคาร เลขบญัชี
1 175 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.บา้นสาง พะเยา 4,000           กรงุไทย 541-1-28925-4

2 287 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 4,000           กรงุไทย 236-0-35796-4

3 351 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ดู่พงษ์ น่าน 4,000           กรงุไทย 507-3-16300-1

4 475 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.น ้าเก๋ียน น่าน 4,000           กรงุไทย 507-0-54915-4

5 740 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าฉนวน สโุขทยั 4,000           กรงุไทย 635-0-01960-1

6 916 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.แม่สกุ พะเยา 4,000           กรงุไทย 522-0-07922-0

7 1089 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.วงัทอง สโุขทยั 4,000           กรงุไทย 616-1-78216-2

8 1719 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ห้วยยาง ประจวบคีรีขนัธ์ 4,000           กรงุไทย 715-0-12606-5

9 1872 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.เต่างอย สกลนคร 4,000           กรงุไทย 412-0-10895-3

10 1978 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.โคกสี สกลนคร 4,000           ธกส. 020-0-45067-508

11 2295 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.โนนปนู ศรีสะเกษ 4,000           กรงุไทย 326-0-09627-2

12 2548 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) ผู้ค า้ประกนั อบต.บา้นทาน เพชรบรีุ 4,000           กรงุไทย 704-0-05019-6

13 3050 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) ผู้ค า้ประกนั ทต.แม่ปัง๋ เชียงใหม่ 4,000           กรงุไทย 375-0-39903-4

14 3121 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.น ้าแวน พะเยา 4,000           กรงุไทย 534-0-14069-5

15 3226 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) ผู้ค า้ประกนั อบต.ปอ เชียงราย 4,000           กรงุไทย 453-0-07717-9

16 4163 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.กายบูอเกาะ ยะลา 4,000           กรงุไทย 920-1-13688-9

17 4186 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.คมบาง จนัทบรีุ 4,000           กรงุไทย 242-1-15707-2

18 4421 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) ผู้ค า้ประกนั ทต.ปาดงั สงขลา 4,000           กรงุไทย 917-0-12049-8

19 4441 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.ท่าสาป ยะลา 4,000           กรงุไทย 932-0-60642-0

20 4772 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.คลองหอยโข่ง สงขลา 4,000           กรงุไทย 911-0-09648-5

21 4807 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ศรีวิชยั สรุาษฎรธ์านี 4,000           กรงุไทย 827-0-15905-0

22 4929 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ชลคราม สรุาษฎรธ์านี 4,000           กรงุไทย 834-0-08575-1

23 5201 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.เสียว ศรีสะเกษ 4,000           กรงุไทย 312-1-78814-0

24 5257 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.อาโพน สริุนทร์ 4,000           กรงุไทย 981-0-87872-9

25 5992 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ระเว อบุลราชธานี 4,000           กรงุไทย 314-0-02839-3

26 6147 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.วงัแขม ก าแพงเพชร 4,000           กรงุไทย 621-0-02889-6

27 6221 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) ผู้ค า้ประกนั อบต.วงัทอง ก าแพงเพชร 4,000           กรงุไทย 347-1-20266-8

28 6355 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.เปือย อ านาจเจริญ 4,000           กรงุไทย 319-0-17874-7

29 6410 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าเสา สมทุรสาคร 4,000           กรงุไทย 734-0-22065-8

30 6781 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) ผู้ค า้ประกนั อบต.โพธ์ิตาก นครพนม 4,000           กรงุไทย 408-0-03883-6

31 6923 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.คลองใหญ่ จนัทบรีุ 4,000           กรงุไทย 239-1-16980-9

32 7068 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ทุ่งนาเลา ชยัภมิู 4,000           กรงุไทย 407-0-19932-2

33 7639 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.ควนโพธ์ิ ตรงั 4,000           กรงุไทย 916-1-32473-6

34 7793 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ชะมวง พทัลงุ 4,000           กรงุไทย 983-0-43617-9

35 7897 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.รตัภมิู สงขลา 4,000           ธกส. 016-9-72343-608

36 8764 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ล้ินฟ้า ศรีสะเกษ 4,000           กรงุไทย 393-0-00678-2

37 8936 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) ผู้ค า้ประกนั ทต.หนองบวั กาญจนบรีุ 4,000           กรงุไทย 713-1-55701-3

38 9207 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ศรีกะอาง นครนายก 4,000           กรงุไทย 212-0-11666-0

39 10110 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ผาตัง้ หนองคาย 4,000           กรงุไทย 432-1-15581-9

40 10366 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.เหล่าเสือโก้ก อบุลราชธานี 4,000           กรงุไทย 313-0-38862-1

41 10371 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.แก้ง อบุลราชธานี 4,000           กรงุไทย 317-1-58578-2
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42 10477 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.สามพร้าว อดุรธานี 4,000           กรงุไทย 426-0-02660-7

43 10533 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.บา้นตาด อดุรธานี 4,000           กรงุไทย 401-0-89450-4

44 11032 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั กองคลงั(DGA) กรงุเทพมหานคร 4,000           กรงุไทย 503-1-74897-4

45 11132 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.น ้าพ่น อดุรธานี 4,000           กรงุไทย 402-0-24305-0

46 12282 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หินตัง้ นครนายก 4,000           กรงุไทย 211-0-15373-3

47 12609 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.บา้นโนน ขอนแก่น 4,000           กรงุไทย 434-1-29014-2

48 12793 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.น ้าปลีก อ านาจเจริญ 4,000           กรงุไทย 982-8-22057-1

49 13357 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.เกาะแก้ว ร้อยเอด็ 4,000           กรงุไทย 411-0-72609-3

50 13463 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.โพธ์ิทอง ร้อยเอด็ 4,000           กรงุไทย 448-0-00109-3

51 13844 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองภยัศนูย์ หนองบวัล าภู 4,000           กรงุไทย 402-0-24366-2

52 13890 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ดอนกลาง มหาสารคาม 4,000           ธกส. 020-1-46211-371

53 15252 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองขวาว สริุนทร์ 4,000           ธกส. 020-0-06056-790

54 15275 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ฆะมงั พิจิตร 4,000           กรงุไทย 610-0-22300-7

55 15397 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองไฮ ศรีสะเกษ 4,000           กรงุไทย 311-1-60669-4

56 15856 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.วงัจนัทร์ เพชรบรีุ 4,000           กรงุไทย 703-1-81441-3

57 16575 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.เกาะโพธ์ิ นครนายก 4,000           กรงุไทย 211-0-01652-3

58 16993 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) ผู้ค า้ประกนั อบต.เขิน ศรีสะเกษ 4,000           กรงุไทย 311-0-73329-3

59 17676 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ขอนแก่น ร้อยเอด็ 4,000           กรงุไทย 411-0-01864-1

60 17680 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ขอนแก่น ร้อยเอด็ 4,000           กรงุไทย 411-0-01875-7

61 17883 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองหญ้า กาญจนบรีุ 4,000           กรงุไทย 354-0-20886-0

62 18269 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ป่าไร่ ปัตตานี 4,000           กรงุไทย 929-0-21402-3

63 19529 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ศาลาแดง นครสวรรค์ 4,000           ธกส. 019-9-72637-944

64 19637 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.บางบตุร ระยอง 4,000           กรงุไทย 218-1-75208-7

65 19686 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ตาเนาะปเูตะ๊ ยะลา 4,000           กรงุไทย 914-0-20422-7

66 20491 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) ผู้ค า้ประกนั ทต.คลองใหญ่ จนัทบรีุ 4,000           กรงุไทย 239-1-24833-4

67 20871 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.สมอแข พิษณุโลก 4,000           กรงุไทย 767-0-04029-7

68 21228 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองพิกลุ นครสวรรค์ 4,000           กรงุไทย 626-0-05801-2

69 21956 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ตากแดด อบุลราชธานี 4,000           กรงุไทย 313-0-39146-0

70 21979 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ตระการ อบุลราชธานี 4,000           กรงุไทย 322-0-56212-4

71 22928 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.พนม สรุาษฎรธ์านี 4,000           กรงุไทย 827-0-16131-4

72 23188 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.โพนเพก็ ขอนแก่น 4,000           กรงุไทย 424-0-26823-0

73 23219 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.ฉมนั จนัทบรีุ 4,000           กรงุไทย 204-0-20762-7

74 23448 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.ล้ินฟ้า ร้อยเอด็ 4,000           กรงุไทย 411-0-69935-5

75 24059 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.อ่างทอง พะเยา 4,000           กรงุไทย 534-1-17754-1

76 24063 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.น ้าแวน พะเยา 4,000           กรงุไทย 534-1-29710-5

77 25108 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) ผู้ค า้ประกนั ทต.โคกงาม ขอนแก่น 4,000           กรงุไทย 424-0-00531-0

78 25163 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.มหาสวสัด์ิ นนทบรีุ 4,000           กรงุไทย 109-0-02819-9

79 25363 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.โพนยาง ศรีสะเกษ 4,000           กรงุไทย 311-0-69818-8

80 25579 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.พานพร้าว หนองคาย 4,000           กรงุไทย 432-0-01637-8

81 25883 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ห้วยแก้ว พะเยา 4,000           กรงุไทย 541-0-39798-3

82 25943 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ป่ามะม่วง ตาก 4,000           กรงุไทย 603-1-68350-4
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83 26997 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.ช้างซ้าย สรุาษฎรธ์านี 4,000           กรงุไทย 362-0-14304-8

84 27354 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.แสงสวา่ง อดุรธานี 4,000           กรงุไทย 401-0-81945-6

85 27481 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.แดงใหญ่ บรีุรมัย์ 4,000           กรงุไทย 334-0-06541-1

86 27740 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.น ้าแคม เลย 4,000           ธกส. 010-8-62003-086

87 28036 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.กสุมุาลย์ สกลนคร 4,000           กรงุไทย 412-1-95909-4

88 28252 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.เมืองยาว ล าปาง 4,000           กรงุไทย 503-0-90873-0

89 28524 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ดอนเจดีย์ สพุรรณบรีุ 4,000           กรงุไทย 739-1-16516-6

90 28555 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.เจดียห์กั ราชบรีุ 4,000           กรงุไทย 701-0-19195-6

91 28711 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ขอนหาด นครศรีธรรมราช 4,000           กรงุไทย 822-0-17602-4

92 28811 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ลีเลด็ สรุาษฎรธ์านี 4,000           กรงุไทย 808-0-14436-2

93 29516 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.สีสกุ นครราชสีมา 4,000           กรงุไทย 301-3-14746-6

94 29571 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ตาตมุ สริุนทร์ 4,000           กรงุไทย 310-0-26958-6

95 29695 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ขามเรียน มหาสารคาม 4,000           กรงุไทย 423-1-49815-6

96 29711 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.เมก็ด า มหาสารคาม 4,000           กรงุไทย 423-0-11226-2

97 30458 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.คอนกาม ศรีสะเกษ 4,000           กรงุไทย 311-3-13355-6

98 30519 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.สะเดา บรีุรมัย์ 4,000           กรงุไทย 373-1-31899-7

99 30738 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ขวาวใหญ่ สริุนทร์ 4,000           กรงุไทย 331-1-24880-5

100 30747 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ธาตุ ศรีสะเกษ 4,000           กรงุไทย 311-0-13188-9

101 30748 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หมากเขียบ ศรีสะเกษ 4,000           กรงุไทย 311-0-50186-4

102 30997 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.สีกาย หนองคาย 4,000           กรงุไทย 295-0-02991-4

103 31087 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.โพนสงู ร้อยเอด็ 4,000           ธกส. 013-9-12104-048

104 31437 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.เขาน้อย กาญจนบรีุ 4,000           กรงุไทย 724-0-02224-2

105 32379 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.เมืองคง ศรีสะเกษ 4,000           กรงุไทย 678-3-04861-6

106 33145 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.บา้นร่อม พระนครศรีอยธุยา 4,000           กรงุไทย 105-1-18426-6

107 33422 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.สมอ ศรีสะเกษ 4,000           ธกส. 017-3-92025-339

108 33450 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.บวัหุ่ง ศรีสะเกษ 4,000           กรงุไทย 311-0-69594-4

109 33741 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หน้าพระลาน สระบรีุ 4,000           กรงุไทย 115-0-54825-8

110 33758 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.หนองบวั สระบรีุ 4,000           กรงุไทย 136-0-03293-2

111 34061 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.โคกงาม ขอนแก่น 4,000           กรงุไทย 424-0-00783-6

112 34488 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ซบัน้อย เพชรบรูณ์ 4,000           กรงุไทย 629-0-16643-3

113 35594 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.เชียงเพง็ ยโสธร 4,000           กรงุไทย 315-0-50482-1

114 35937 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.นาบอน กาฬสินธุ์ 4,000           กรงุไทย 392-0-34366-2

115 36715 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.แม่แตง เชียงใหม่ 4,000           กรงุไทย 515-0-02420-1

116 37012 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.คลองแม่ลาย ก าแพงเพชร 4,000           กรงุไทย 620-1-94905-4

117 37357 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) ผู้ค า้ประกนั อบต.แม่กระบงุ กาญจนบรีุ 4,000           กรงุไทย 982-4-12104-8

118 37692 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.พ่วงพรมคร สรุาษฎรธ์านี 4,000           กรงุไทย 486-0-31419-0

119 38379 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.โจดหนองแก ขอนแก่น 4,000           กรงุไทย 422-0-06786-8

120 38773 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.กระหาด สริุนทร์ 4,000           กรงุไทย 310-0-41820-4

121 38807 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.เดิด ยโสธร 4,000           กรงุไทย 315-0-72206-3

122 39248 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ตะกกุใต้ สรุาษฎรธ์านี 4,000           กรงุไทย 830-0-06359-5

123 39809 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หินตัง้ นครนายก 4,000           กรงุไทย 211-0-14441-6
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124 40107 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.โพธ์ิทอง ร้อยเอด็ 4,000           กรงุไทย 448-0-05159-7

125 40134 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.นาม่อง สกลนคร 4,000           กรงุไทย 412-0-30494-9

126 40445 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.พลตูาหลวง ชลบรีุ 4,000           กรงุไทย 232-0-10997-8

127 40537 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หินโคน บรีุรมัย์ 4,000           กรงุไทย 309-1-26087-9

128 41618 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.มิตรภาพ มหาสารคาม 4,000           กรงุไทย 409-0-91526-0

129 41647 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองขาม ร้อยเอด็ 4,000           กรงุไทย 411-0-69142-7

130 42549 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ดอนเมย อ านาจเจริญ 4,000           กรงุไทย 319-1-67847-6

131 42578 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.ผาอินทรแ์ปลง เลย 4,000           กรงุไทย 403-0-40178-3

132 44128 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.เมก็ด า มหาสารคาม 4,000           กรงุไทย 423-0-11225-4

133 44217 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองแรด เชียงราย 4,000           ธกส. 015-6-32759-135

134 44587 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.กู่ทอง มหาสารคาม 4,000           ธกส. 015-4-68020-682

135 45445 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ลาดตะเคียน ปราจีนบรีุ 4,000           กรงุไทย 233-0-07830-7

136 46563 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.โพธ์ิชยั ศรีสะเกษ 4,000           กรงุไทย 332-0-04483-4

137 46566 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองค้า ศรีสะเกษ 4,000           ธกส. 010-3-92610-051

138 46599 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ขามเป้ีย อบุลราชธานี 4,000           กรงุไทย 983-1-06901-3

139 47393 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.บางกระสัน้ พระนครศรีอยธุยา 4,000           กรงุไทย 150-1-05579-8

140 48383 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองคนั เลย 4,000           กรงุไทย 403-0-31599-2

141 49287 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.โรงช้าง สิงหบ์รีุ 4,000           กรงุไทย 116-0-25430-3

142 49418 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ขนุน ศรีสะเกษ 4,000           กรงุไทย 312-0-32738-7

143 50757 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.บาเระเหนือ นราธิวาส 4,000           กรงุไทย 905-0-71968-6

144 50852 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.บา้นบอม ล าปาง 4,000           กรงุไทย 528-0-06155-7

145 51302 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ปงเตา ล าปาง 4,000           กรงุไทย 536-0-82689-4

146 51548 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองน ้าแดง นครราชสีมา 4,000           กรงุไทย 303-0-08256-3

147 52828 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.บา้นสวน สโุขทยั 4,000           กรงุไทย 616-1-96442-2

148 53162 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทม.นครปฐม นครปฐม 4,000           กรงุไทย 701-1-86466-0

149 53197 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.บางกอบวั สมทุรปราการ 4,000           กรงุไทย 980-3-78726-8

150 54259 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หม่ืนไวย นครราชสีมา 4,000           กรงุไทย 337-0-11019-9

151 54313 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.แขม ศรีสะเกษ 4,000           กรงุไทย 677-7-14973-2

152 54362 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.กดุเรือค า สกลนคร 4,000           กรงุไทย 419-0-90924-6

153 54570 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) ผู้ค า้ประกนั อบต.พ่วงพรมคร สรุาษฎรธ์านี 4,000           กรงุไทย 486-0-08693-7

154 55118 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.บา้นเส้ียว อตุรดิตถ์ 4,000           กรงุไทย 537-1-24292-9

155 55426 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.แดนชมุพล แพร่ 4,000           กรงุไทย 506-0-17334-8

156 55656 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ราษฎรเ์จริญ มหาสารคาม 4,000           ธกส. 012-4-62946-313

157 55874 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ทุ่งกระบ า่ กาญจนบรีุ 4,000           กรงุไทย 743-0-11894-1

158 55944 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 4,000           กรงุไทย 231-0-01471-0

159 56153 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.เสาธงหิน นนทบรีุ 4,000           กรงุไทย 758-0-04087-5

160 56737 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ดอนตาเพชร กาญจนบรีุ 4,000           กรงุไทย 713-1-97089-1

161 57026 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.อุ่มจาน สกลนคร 4,000           กรงุไทย 981-1-97735-6

162 57117 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.บาเระใต้ นราธิวาส 4,000           กรงุไทย 920-0-29498-7

163 57333 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.บา้นซ่อง ฉะเชิงเทรา 4,000           กรงุไทย 238-0-04608-5

164 57783 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.พงัลา สงขลา 4,000           กรงุไทย 866-0-05664-7
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165 59290 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.รตัภมิู สงขลา 4,000           ธกส. 016-9-72343-593

166 59476 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.นามะเขือ นครพนม 4,000           กรงุไทย 408-0-23963-7

167 59530 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) ผู้ค า้ประกนั อบต.แวง สกลนคร 4,000           กรงุไทย 440-0-03876-9

168 59773 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.บงึเนียม ขอนแก่น 4,000           กรงุไทย 437-0-56983-4

169 61112 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าบอน สงขลา 4,000           กรงุไทย 981-8-84563-3

170 61723 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ฆะมงั พิจิตร 4,000           กรงุไทย 610-1-76191-6

171 61852 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.คลองพลู ชลบรีุ 4,000           กรงุไทย 251-1-06723-4

172 62303 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ยางโกลน พิษณุโลก 4,000           กรงุไทย 630-1-57497-4

173 63982 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.รตัภมิู สงขลา 4,000           ธกส. 020-1-28637-969

174 64280 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.โคกสะอาด สระบรีุ 4,000           กรงุไทย 132-1-08023-9

175 64646 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.คลองนา ฉะเชิงเทรา 4,000           กรงุไทย 201-0-11153-2

176 64765 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.เขาพระ นครนายก 4,000           กรงุไทย 211-0-48178-1

177 64808 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองม่วง สระแก้ว 4,000           กรงุไทย 214-0-28250-7

178 65400 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ท่าทอง สรุาษฎรธ์านี 4,000           ธกส. 012-3-12557-126

179 65483 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หนองยายพิมพ์ บรีุรมัย์ 4,000           กรงุไทย 373-0-03026-4

180 66091 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.สวนจิก ร้อยเอด็ 4,000           กรงุไทย 411-0-52614-0

181 66869 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) ผู้ค า้ประกนั ทต.หลกัหก ปทมุธานี 4,000           กรงุไทย 127-0-09166-2

182 67029 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.วงัสวาบ ขอนแก่น 4,000           กรงุไทย 407-0-08791-5

183 67145 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ภผูาม่าน ขอนแก่น 4,000           ธกส. 017-4-12666-588

184 67234 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.จอมพระ น่าน 4,000           กรงุไทย 507-0-04256-4

185 67242 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ดอนยายหอม นครปฐม 4,000           กรงุไทย 701-0-97173-0

186 67411 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.เรือง น่าน 4,000           ธกส. 020-0-97064-743

187 67510 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.โคกจาน อบุลราชธานี 4,000           กรงุไทย 983-3-16549-4

188 67783 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ดงใหญ่ มหาสารคาม 4,000           กรงุไทย 660-6-63369-9

189 67827 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.กระสงั บรีุรมัย์ 4,000           กรงุไทย 330-0-02775-6

190 67950 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.ดอนเจดีย์ กาญจนบรีุ 4,000           กรงุไทย 354-0-07508-9

191 68077 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.ดอนแฝก นครปฐม 4,000           กรงุไทย 399-0-03841-9

192 68084 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.หวัเสือ ล าปาง 4,000           กรงุไทย 518-1-23348-1

193 68212 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.นาดี กาฬสินธุ์ 4,000           กรงุไทย 678-4-71567-5

194 68263 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.แสมสาร ชลบรีุ 4,000           กรงุไทย 230-0-36443-3

195 68366 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.กดุจบั อดุรธานี 4,000           กรงุไทย 450-0-64719-8

196 700040 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.แก่งดินสอ ปราจีนบรีุ 4,000           กรงุไทย 233-1-34732-8

197 700046 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.น ้าไคร้ อตุรดิตถ์ 4,000           กรงุไทย 537-0-10577-4

198 700062 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.นาแต้ อ านาจเจริญ 4,000           ธกส. 020-0-71029-894

199 700069 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั ทต.วฒันา สกลนคร 4,000           ธกส. 012-6-48114-693

200 700082 ปริญญาตรี ผู้ค า้ประกนั อบต.โคกสีทองหลาง มหาสารคาม 4,000           ธกส. 011-4-62158-239

800,000       
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1 419 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.จอมพระ น่าน 4,000           กรงุไทย 507-0-59342-0

2 1199 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.โพทะเล พิจิตร 4,000           กรงุไทย 610-0-24648-1

3 1640 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.เกาะหลกั ประจวบคีรีขนัธ์ 4,000           กรงุไทย 715-1-54458-8

4 2182 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ชยับรีุ พทัลงุ 4,000           กรงุไทย 908-0-68950-5

5 3240 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.ท่าข้าวเปลือก เชียงราย 4,000           ธกส. 013-0-12877-747

6 3297 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.สนัทรายงาม เชียงราย 4,000           กรงุไทย 981-2-63834-2

7 4067 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองม่วง สระแก้ว 4,000           กรงุไทย 214-0-11353-5

8 7183 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ป่ายบุใน ระยอง 4,000           ธกส. 014-1-38551-174

9 8351 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) สมาชิกทัว่ไป อบต.ปากท่า พระนครศรีอยธุยา 4,000           กรงุไทย 128-0-49691-6

10 8408 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.มะขามเต้ีย สรุาษฎรธ์านี 4,000           กรงุไทย 362-0-02182-1

11 9743 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ค้อเขียว สกลนคร 4,000           ธกส. 017-9-72464-264

12 9770 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ร่มเยน็ พะเยา 4,000           กรงุไทย 534-1-03899-1

13 10728 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.บา้นตาด อดุรธานี 4,000           กรงุไทย 401-0-47726-1

14 10930 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.ผาอินทรแ์ปลง เลย 4,000           กรงุไทย 982-2-17269-9

15 11040 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.นาทะนุง น่าน 4,000           กรงุไทย 677-8-79653-7

16 11270 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองตมู สโุขทยั 4,000           กรงุไทย 635-1-20031-8

17 11936 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.สะแกซ า บรีุรมัย์ 4,000           กรงุไทย 308-1-84836-9

18 13316 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.โพธ์ิใหญ่ ร้อยเอด็ 4,000           กรงุไทย 411-0-69367-5

19 13714 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.รตัภมิู สงขลา 4,000           ธกส. 020-0-30897-410

20 14100 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.บางกรดู ฉะเชิงเทรา 4,000           กรงุไทย 984-8-86434-2

21 15646 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.บา้นฟ้า น่าน 4,000           ธกส. 010-5-62097-903

22 15815 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ท่าใหญ่ ชยัภมิู 4,000           กรงุไทย 981-6-22611-1

23 15913 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป กองคลงั(DGA) กรงุเทพมหานคร 4,000           กรงุไทย 981-1-65927-3

24 16079 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ดอนขวาง อทุยัธานี 4,000           กรงุไทย 619-1-55252-1

25 16792 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.หนองสาหร่าย กาญจนบรีุ 4,000           กรงุไทย 713-0-24607-3

26 17078 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.โคกสงู นครราชสีมา 4,000           กรงุไทย 337-0-16205-9

27 17794 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.บา้นโพธ์ิ หนองคาย 4,000           กรงุไทย 980-5-85822-7

28 19111 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ล าปาง 4,000           กรงุไทย 552-0-15071-0

29 19796 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ลมศกัด์ิ ศรีสะเกษ 4,000           กรงุไทย 861-0-01090-2

30 21087 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.ศรีษะเกษ น่าน 4,000           กรงุไทย 507-0-52421-6

31 22481 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองชมุพลเหนือ เพชรบรีุ 4,000           กรงุไทย 703-0-13939-9

32 24182 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ศรีตระกลู ศรีสะเกษ 4,000           กรงุไทย 233-0-07602-9

33 24351 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ผานกเค้า เลย 4,000           ธกส. 020-1-28445-259

34 26626 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.นาโยงใต้ ตรงั 4,000           กรงุไทย 937-0-03505-2

35 26794 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ธาตุ สริุนทร์ 4,000           กรงุไทย 310-0-41843-3

36 28008 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองผอื กาฬสินธุ์ 4,000           ธกส. 016-3-22338-080

37 28769 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.คลองพา สรุาษฎรธ์านี 4,000           กรงุไทย 827-0-15875-5

38 29589 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.ดงแคนใหญ่ ยโสธร 4,000           กรงุไทย 315-0-12323-2

39 30009 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ฆะมงั พิจิตร 4,000           ธกส. 010-2-82694-912

40 31152 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ทุ่งศรีเมือง ร้อยเอด็ 4,000           กรงุไทย 414-0-08175-9

41 31178 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) สมาชิกทัว่ไป อบต.แสนชาติ ร้อยเอด็ 4,000           กรงุไทย 448-0-02731-9
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42 31201 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.โป่งน ้าร้อน ก าแพงเพชร 4,000           กรงุไทย 620-0-94521-7

43 31473 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ห้วยโรง เพชรบรีุ 4,000           กรงุไทย 677-8-61230-4

44 31476 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ห้วยโรง เพชรบรีุ 4,000           ธกส. 014-0-42098-920

45 31628 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.คลองปาง ตรงั 4,000           กรงุไทย 935-1-07372-6

46 32949 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.พลายวาส สรุาษฎรธ์านี 4,000           กรงุไทย 834-0-06499-1

47 32965 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.สมอทอง สรุาษฎรธ์านี 4,000           กรงุไทย 827-0-16049-0

48 34489 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ซบัน้อย เพชรบรูณ์ 4,000           กรงุไทย 629-0-16646-8

49 34564 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ดอนมะนาว สพุรรณบรีุ 4,000           กรงุไทย 730-0-26716-5

50 34820 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.โรงช้าง สิงหบ์รีุ 4,000           กรงุไทย 116-0-17879-8

51 35007 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.บางแก้ว ฉะเชิงเทรา 4,000           กรงุไทย 229-0-17065-8

52 36000 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทม.บา้นดงุ อดุรธานี 4,000           กรงุไทย 983-2-37241-0

53 36488 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.ฆ้องชยัพฒันา กาฬสินธุ์ 4,000           กรงุไทย 774-0-51673-2

54 37081 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ท่าสายลวด ตาก 4,000           กรงุไทย 604-1-45293-9

55 37361 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.แสนตอ กาญจนบรีุ 4,000           กรงุไทย 714-0-15297-7

56 38074 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.คตูนั สริุนทร์ 4,000           กรงุไทย 329-0-11821-5

57 39669 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.วงัโพรง พิษณุโลก 4,000           กรงุไทย 636-0-07584-9

58 41276 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.สนัทรายงาม เชียงราย 4,000           กรงุไทย 981-2-63141-0

59 41385 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.โตนดด้วน พทัลงุ 4,000           กรงุไทย 986-7-14531-3

60 42651 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.ท่าศาลา เชียงใหม่ 4,000           กรงุไทย 786-0-33427-5

61 43459 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.กะปาง นครศรีธรรมราช 4,000           กรงุไทย 820-1-39926-9

62 43784 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.ธาตุ เลย 4,000           กรงุไทย 982-5-60908-7

63 44041 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ห้วยใต้ ศรีสะเกษ 4,000           กรงุไทย 861-0-01076-7

64 45247 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.นาโพธ์ิ อบุลราชธานี 4,000           กรงุไทย 314-0-21854-0

65 45557 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.หนองแคน มกุดาหาร 4,000           กรงุไทย 420-0-66594-8

66 47616 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.โนนสงั ศรีสะเกษ 4,000           ธกส. 016-3-92982-076

67 50228 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ชยันาม พิษณุโลก 4,000           กรงุไทย 637-0-15658-2

68 51148 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทม.อรญัญิก พิษณุโลก 4,000           กรงุไทย 632-0-35987-0

69 52673 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.โนนข่า ขอนแก่น 4,000           กรงุไทย 422-0-01740-2

70 52746 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.บา้นกลาง ล าพนู 4,000           กรงุไทย 542-1-28661-4

71 52938 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 4,000           กรงุไทย 236-0-32834-4

72 53185 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.เชียงแรง พะเยา 4,000           กรงุไทย 534-0-16146-3

73 53624 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองปลิง มหาสารคาม 4,000           ธกส. 010-4-62231-409

74 55009 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ห้วยไร่ เพชรบรูณ์ 4,000           กรงุไทย 615-0-20897-4

75 55206 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.เกาะคาแม่ยาว ล าปาง 4,000           กรงุไทย 536-0-54959-9

76 55309 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ท่าบอน สงขลา 4,000           กรงุไทย 981-8-84696-6

77 55564 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองปลาสะวาย ล าพนู 4,000           กรงุไทย 526-0-02231-9

78 56630 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ท่าซอม นครศรีธรรมราช 4,000           กรงุไทย 826-0-20610-2

79 57076 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ล าไทร พระนครศรีอยธุยา 4,000           กรงุไทย 126-0-24885-2

80 58935 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.วดัไทร นครสวรรค์ 4,000           กรงุไทย 982-3-36414-1

81 60102 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.หน้าสตน นครศรีธรรมราช 4,000           ธกส. 017-1-52497-322

82 61255 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองคนั เลย 4,000           กรงุไทย 403-1-54136-8
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83 61321 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ร่มเยน็ พะเยา 4,000           กรงุไทย 534-0-12256-5

84 61560 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.ถนนใหญ่ ลพบรีุ 4,000           กรงุไทย 129-0-33027-1

85 61772 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.หนองกงุ อบุลราชธานี 4,000           กรงุไทย 322-0-04097-7

86 61901 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ท่ากระเสริม ขอนแก่น 4,000           กรงุไทย 424-0-40670-6

87 62061 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.วาริน อบุลราชธานี 4,000           กรงุไทย 322-0-50875-8

88 62361 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.จมุพล หนองคาย 4,000           กรงุไทย 980-7-29302-2

89 63190 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.โพทะเล พิจิตร 4,000           กรงุไทย 625-0-38727-7

90 63981 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.รตัภมิู สงขลา 4,000           ธกส. 016-9-72352-590

91 64255 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.แม่สกุ พะเยา 4,000           กรงุไทย 512-0-04849-8

92 64582 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป ทต.หงาว เชียงราย 4,000           กรงุไทย 981-2-63067-8

93 64716 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ท่าปลา อตุรดิตถ์ 4,000           กรงุไทย 510-0-36738-5

94 65117 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ดอนกรวย ราชบรีุ 4,000           ธกส. 020-1-72402-711

95 65641 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.เก่าง้ิว ขอนแก่น 4,000           กรงุไทย 422-0-02702-5

96 65756 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.ห้วยชมภู เชียงราย 4,000           กรงุไทย 539-0-15718-4

97 65764 อนุปริญญา(ปวส./ปวท.) สมาชิกทัว่ไป อบต.โคกสวา่ง อบุลราชธานี 4,000           กรงุไทย 314-1-57363-8

98 65766 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.โคกสวา่ง อบุลราชธานี 4,000           กรงุไทย 314-0-23358-2

99 67662 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.คลองพา สรุาษฎรธ์านี 4,000           ธกส. 020-1-68920-607

100 700027 ปริญญาตรี สมาชิกทัว่ไป อบต.มะขามเต้ีย สรุาษฎรธ์านี 4,000           กรงุไทย 362-0-37569-0

400,000       


