ประกาศองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕7
***********************
ตามที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลอ า วน อ ย ได ป ระกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ
ทุนการศึกษาจากองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕7 และไดดําเนินการรับ
สมัครตามกําหนดการเรียบรอยแลว นั้น
เพื่อถือปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๓๖๕ ลงวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ ขอ ๕ จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนการศึกษาจากองคการบริหารสวนตําบลอาว
นอย ประจําปการศึกษา ๒๕๕7 ดังนี้
1. รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕7 โดยเรียงลําดับ
ตามคะแนนที่ไดจากมากไปหานอย ดังนี้
๑. นายคณิตสรณ
สุรียเหลืองขจร
หมูที่ 3 ตําบลอาวนอย
๒. นางสาวสกุณา
เขียวโพธิ์
หมูที่ 14 ตําบลอาวนอย
๓. นางสาวปาริชาติ
โดดดี่
หมูที่ 8 ตําบลอาวนอย
๔. นางสาวอารี
พิมพสุข
หมูที่ 6 ตําบลอาวนอย
๕. นางสาวบุษกร
แกวสุขโข
หมูที่ 8 ตําบลอาวนอย
๖. นางสาวนพมาศ
ศศิงาม
หมูที่ 12 ตําบลอาวนอย
๗. นางสาวรัตนา
แสงงาม
หมูที่ 6 ตําบลอาวนอย
๘. นางสาวพรพรรณ
บุญโต
หมูที่ 8 ตําบลอาวนอย
๙. นางสาวสุพิศตรา
สายสกล
หมูที่ 6 ตําบลอาวนอย
๑๐. นางสาวอภิญญา
มีทอธาร
หมูที่ 16 ตําบลอาวนอย
๑๑. นางสาวนิตยา
ยอมิน
หมูที่ 10 ตําบลอาวนอย
๑๒. นางสาววันวิสา
มวงปน
หมูที่ 8 ตําบลอาวนอย
๑๓. นางสาวจินตนา
มวงปน
หมูที่ 8 ตําบลอาวนอย
๑๔. นางสาวอุษา
จวนกระจาง
หมูที่ 8 ตําบลอาวนอย
๑๕. นางสาวศศินาฏ
เลาะหนับ
หมูที่ 7 ตําบลอาวนอย
๑๖. นายนรินทร
วัฒโน
หมูที่ 8 ตําบลอาวนอย
๑๗. นางสาวศิริลักษณ
สายสกล
หมูที่ 5 ตําบลอาวนอย
๑๘. นางสาวกัลยสุดา
มานเมาะ
หมูที่ 7 ตําบลอาวนอย
๑๙. นางสาวสาวิตรี
ยอมิน
หมูที่ 10 ตําบลอาวนอย
๒๐. นางสาวเสาวนีย
วงจีน
หมูที่ 1 ตําบลอาวนอย
๒๑. นายอลงกรณ
เอี่ยมวรรณ
หมูที่ 1 ตําบลอาวนอย
๒๒. นายจิรวัฒน
สิงหหอม
หมูที่ 7 ตําบลอาวนอย
๒๓. นางสาวชัญญา
ศรีมวง
หมูที่ 9 ตําบลอาวนอย
๒๔. นางสาวมินตา
นิลงาม
หมูที่ 7 ตําบลอาวนอย
///25.นางสาวสาลินี...

๒๕. นางสาวสาลินี
๒๖. นายณรงคกร
๒๗. นางสาวปวรรณา
๒๘. นางสาวสุจินดา
๒๙. นางสาวชอผกา
๓๐. นางสาวพรวิภา

-2จันทรธิดา
เรี่ยวเส็ง
นิ่มตระกูล
จวบนก
พิมพทอง
แกวสุวรรณ

หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

9
10
7
11
1
9

ตําบลอาวนอย
ตําบลอาวนอย
ตําบลอาวนอย
ตําบลอาวนอย
ตําบลอาวนอย
ตําบลอาวนอย

๒. ให ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ทุ น การศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕7 ส ง เอกสาร เพื่ อ
ประกอบการเบิกจายเงินทุนการศึกษา ดังนี้
2.1 ใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่ทางสถาบันการศึกษาของทานออกใหภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕7
2.2 ระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับคาธรรมเนียมการศึกษาของสถานศึกษาที่ทานศึกษาอยู
3. ใหทานสงเอกสารตามขอ 2.1 และ ขอ 2.2 ให องคการบริ หารส วนตําบลอาวน อย
ภายในที่ 30 สิงหาคม 2557
4. สําหรับการสงใบเสร็จรับเงินของภาคเรียนที่ 2/2557 หรือ ภาคเรียนที่ 3/2557 ให
ทานสงภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากเปดภาคเรียนของแตและภาคเรียนไปแลว
5. หากทานไมสงใบเสร็จรับเงินภาคเรียนที่ 1/2557 , ภาคเรียนที่ 2/2557 หรือ ภาค
เรียนที่ 3/2557 ใหองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาทานไมประสงคจะ
ขอรับเงินทุนการศึกษาในภาคเรียนดังกลาว ทั้งนี้หากในชวงระยะเวลาดังกลาวสถานศึกษาของทานยังไมออก
ใบเสร็จรับเงินใหทาน โปรดแจงใหองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยทราบดวย เพื่อเปนการรักษาสิทธิในการ
ขอรับทุนดังกลาวของทาน
ทั้งนี้ทานสามารถส งเอกสารดว ยตนเองหรือทางไปรษณียก็ได หากทานใดประสงคจะส ง
เอกสารทางไปรษณียใหจาหนาซองถึง นายธีราเมท พิหูสูตร อบต.อาวนอย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ
๗๗๒๑๐ สําหรั บกําหนดการรับ ทุน การศึกษาทางองคการบริห ารสว นตํ าบลอาวน อย จะแจ งใหทราบใน
ภายหลัง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7
(นายนคร ศรีสุทานันท)
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
หมายเหตุ : หากมีขอสงสัยเกีย่ วกับการสงเอกสาร/การประกาศผลการคัดเลือกกรุณาติดตอ โทร ๐๓๒-๕๕๔-๐๕๖ หรือ
นายธีราเมท พิหูสูตร ตําแหนงหัวหนาฝายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป ๖) โทร ๐๘๑-๙๔๔-๖๓๖๕
หรือทาง http://pihoosoot.wordpress.com หรือ http://www.aownoi.go.th

