
ล าดบั วนัทีข่อ ทะเบียน ช่ือ - สกลุ หน่วยงาน อ าเภอ จังหวดั รหัสไปรษณีย์ ระดบัการศึกษา สถาบันการศึกษา วนัทีม่หาลยัออกหนังสือ จ านวนเงนิ ธนาคาร เลขบัญชี ช่ือบัญชี

1 17 ก.ค. 60 030999 นาง พิลาส  ชูประยรู ทม.หนองคาย เมือง หนองคาย 43000 ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 7 พ.ย. 59 1,000 กรุงไทย 295-0-08877-5 นาง พิลาส  ชูประยรู

2 25 ส.ค. 60 049133 น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์ แสนโท อบต.น ้าปลีก เมือง อ านาจเจริญ 37000 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 28 ก.ค. 60 2,000 กรุงไทย 319-0-26198-9 น.ส. ศิรินทร์ทิพย ์ แสนโท

3 31 ส.ค. 60 009427 นาง ทองทิพย ์ เทพวงศ์ อบต.จาน กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 26 มิ.ย. 60 1,000 กรุงไทย 984-1-57622-8 นาง ทองทิพย ์ เทพวงศ์

4 1 ก.ย. 60 020228 นาย ศุภวิชญ ์ สีเล ทต.วิศิษฐ์ เมือง บึงกาฬ 38000 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 6 ธ.ค. 59 2,000 กรุงไทย 447-0-19492-1 นาย ศุภวิชญ ์ สีเล

5 1 ก.ย. 60 062060 น.ส. ฐิติภา  ครูบา ทต.ศาลา เกาะคา ล าปาง 52130 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 7 มิ.ย. 60 2,000 กรุงไทย 536-0-73755-7 น.ส. ฐิติภา  ครูบา

6 1 ก.ย. 60 059986 นาย สมพร  มัน่ใจ ทต.บา้นแหลมพฒันา บางปลามา้ สุพรรณบุรี 72150 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 26 ก.ค. 60 2,000 กรุงไทย 710-0-36030-7 นาย สมพร  มัน่ใจ

7 1 ก.ย. 60 012321 น.ส. สุทธิรักษ ์ วนัดี อบต.ทุง่ก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 57210 ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 4 พ.ค. 60 1,000 กรุงไทย 539-0-10730-6 น.ส. สุทธิรักษ ์ วนัดี

8 4 ก.ย. 60 024663 น.ส. ชญันนั  พรมโชติ อบต.ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 30270 ปริญญาโท มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 4 ก.ค. 60 2,000 กรุงไทย 340-0-13612-3 น.ส. ชญันนั  พรมโชติ

9 1 ก.ย. 60 057932 น.ส. สุดา  ไกลถ่ิน ทต.ไมย้า พญาเมง็ราย เชียงราย 57290 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 30 ม.ค. 60 2,000 กรุงไทย 539-0-20385-2 น.ส. สุดา  ไกลถ่ิน

10 11 ก.ย. 60 057302 นาง ดรุณี  ร่มเยน็ อบต.จะโหนง จะนะ สงขลา 90130 ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 19 ส.ค. 60 1,000 กรุงไทย 901-3-30325-0 นาง ดรุณี  ร่มเยน็

11 11 ก.ย. 60 058787 ส.อ. พิทกัษ ์ ค  าน้อย ทต.ดอนศิลา เวียงชยั เชียงราย 57210 ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 14 ก.ค. 60 1,000 กรุงไทย 504-0-59964-1 ส.อ. พิทกัษ ์ ค  าน้อย

12 12 ก.ย. 60 039130 นาง สุทธาทิพย ์ ผสัดี อบต.ป่าแดง เมือง แพร่ 54000 ปริญญาตรี สถาบนัอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 25 มี.ค. 60 1,000 กรุงไทย 506-0-11301-9 นาง สุทธาทิพย ์ ผสัดี

13 12 ก.ย. 60 021425 นาง ธนพร  ชินดา อบต.บา้นปรางค์ คง นครราชสีมา 30260 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัปทุมธานี 21 ก.ค. 60 2,000 กรุงไทย 302-0-02106-5 นาง ธนพร  ชินดา

14 13 ก.ย. 60 028800 นาย เกรียงศกัด์ิ  ผกากรอง อบต.นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150 ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 24 ส.ค. 60 1,000 ธกส. 020-0-00879-037 นาย เกรียงศกัด์ิ  ผกากรอง

15 13 ก.ย. 60 056517 น.ส. ศุภวรรณ  จิตอร่าม อบต.เกาะศาลพระ วดัเพลง ราชบุรี 70170 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบึง 24 พ.ย. 59 2,000 กรุงไทย 356-0-04380-8 น.ส. ศุภวรรณ  จิตอร่าม

16 15 ก.ย. 60 055730 นาง ปิยธิดา  อนัทอง อบต.นาทราย ล้ี ล าพูน 51110 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 5 ก.ย. 60 2,000 ธกส. 012-4-72923-415 นาง ปิยธิดา  อนัทอง

17 18 ก.ย. 60 005862 น.ส. อตินาฎร์  นาคสิงห์ทอง อบต.ซ า เมือง ศรีสะเกษ 33000 ปริญญาโท มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 4 ก.ค. 60 2,000 กรุงไทย 311-0-84454-0 น.ส. อตินาฎร์  นาคสิงห์ทอง

18 20 ก.ย. 60 062441 นาง ทศันีย ์ พนัธ์โย อบต.ด่านชา้ง นากลาง หนองบวัล าภู 39170 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 12 ก.ย. 60 2,000 ธกส. 011-7-12069-494 นาง ทศันีย ์ พนัธ์โย

19 22 ก.ย. 60 058790 นาย สมจิตต ์ บุญมาวงค์ ทต.ดอนศิลา เวียงชยั เชียงราย 57210 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 5 ก.ย. 60 2,000 กรุงไทย 595-0-22556-2 นาย สมจิตต ์ บุญมาวงค์

20 22 ก.ย. 60 005093 น.ส. ดวงพร  ปาจินะ ทต.ดอนศิลา เวียงชยั เชียงราย 57210 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 5 ก.ย. 60 2,000 กรุงไทย 539-0-16294-3 น.ส. ดวงพร  ปาจินะ

21 22 ก.ย. 60 056333 น.ส. พิกลุ  แกว้หนกั อบต.บา้นปวง ทุง่หวัชา้ง ล าพูน 51160 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 7 มิ.ย. 60 2,000 ธกส. 020-0-74378-046 น.ส. พิกลุ  แกว้หนกั

22 22 ก.ย. 60 064982 น.ส. ปวีณา  สารีพวง อบต.โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี 34360 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัปทุมธานี 21 ก.ค. 60 2,000 กรุงไทย 314-0-23348-5 น.ส. ปวีณา  สารีพวง

23 27 ก.ย. 60 024030 น.ส. สุภาพร  ศรีวรรณ อบต.ค าสร้างเท่ียง สามชยั กาฬสินธุ์ 46180 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 12 ก.ย. 60 2,000 ธกส. 020-0-86233-271 น.ส. สุภาพร  ศรีวรรณ

24 27 ก.ย. 60 059581 น.ส. อิสราภรณ์  ภุชฌงค์ อบต.หนองจิก หนองแค สระบุรี 18140 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัปทุมธานี 20 ก.ค. 60 2,000 กรุงไทย 140-0-29146-1 น.ส. อิสราภรณ์  ภุชฌงค์

   รวมเป็นเงิน 41,000.00    

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากดั

รายงาน - ค าขอสวสัดกิาร(ส าเร็จการศึกษา)

วนัที่รายการ 1 - 27 กนัยายน 2560


