
ประกาศ  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

 เรือง  การสมัครขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษา (ทุนให้เปล่า)  

           ประจําปีการศึกษา  

ขอให้นกัศึกษาทีประสงคข์อรับทุนอุดหนุนทางการศึกษา (ทุนให้เปล่า)

ประจาํปีการศึกษา   ยนืแบบฟอร์ม สมคัรขอรับทุนดงักล่าว ไดที้

ห้องให้คาํปรึกษา ทุนฯและแนะแนวการศึกษา 

 ตงัแต่วนัท ี  - 25  สิงหาคม  (รอบที ) 

คุณสมบัตขิันต้นของผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษา คอื 

1. ขาดแคลนทุนทรัพย ์

2. มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี   

3. มีจิตบริการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์

4. ช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมอยา่งต่อเนือง และสมาํเสมอ 

หมายเหตุ   แบบฟอร์มสมคัรรับทุนฯ  รับไดที้ห้องให้คาํปรึกษา ทุน

ฯและแนะแนวการศึกษา   

 

                                         งานบริการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

                                                   กลุ่มงานกิจการนกัศึกษา 



ตารางแสดงทุนอุดหนุนการศึกษาท่ีแจงใหความอนุเคราะห ในปการศึกษา 2558  (ถึงเดือนสิงหาคม 

2558) 

ลําดับ ชื่อทุน ประเภททุน จํานวน
เงินทุน 

คุณสมบัติผูรับทุน จํานวนทุน สถานะ 

1 ทุนสมเด็จยา”
90” 

ตอเน่ือง จน
จบหลักสูตร 
4ป 

8,000/ป ขอรับทุนใหม 
1.กําลังศึกษาอยูใน
ช้ันปที่ 1 
2.มีสติปญญาดี 
ขยันหมั่นเพียรใน
การเรียน 
3.ความประพฤติดี 
ทุนตอเน่ือง 
1.ไดรับทุนทุน
สมเด็จยา”90”ในป
การศึกษา 2557 
2.ผลการเรียนดี 
3.ความประพฤติดี 
 

ขอรับทุนใหม 
4 ทุน 
 
 
 
 
ทุนตอเน่ือง 
8 ทุน 

แจงใหสง
ใบสมัคร
ภายใน 25 
สค 58 

2 ทุนสมาคมศิษย
เกาวิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี 
ขอนแกน 

ไมตอเน่ือง 5,000/ป 1.มีจิตบริการดวย
หัวใจความเปน
มนุษย 
2.ชวยเหลือกิจกรรม
สวนรวมอยาง
ตอเน่ือง และ
สม่ําเสมอ 
3.มีสติปญญาดี 
ขยันหมั่นเพียรใน
การเรียน 
4.ความประพฤติดี 
5.ขาดแคลนทุน
ทรัพย 
 

1ทุน แจงใหสง
ใบสมัคร
ภายใน25 
สค 58 

3 ทุนศิษยเกา 
วพบ. ขอนแกน 
รุนที่3 

ไมตอเน่ือง 5,000/ป 1.ขาดแคลนทุน
ทรัพย 
2.มีจิตบริการดวย
หัวใจความเปน
มนุษย 
3.ชวยเหลือกิจกรรม  

4 ทุน แจงใหสง
ใบสมัคร
ภายใน25 
สค 58 



ลําดับ ชื่อทุน ประเภททุน จํานวน
เงินทุน 

คุณสมบัติผูรับทุน จํานวนทุน สถานะ 

    สวนรวมอยาง
ตอเน่ือง และ
สม่ําเสมอ 
4. ความประพฤติดี
ขยันหมั่นเพียรใน
การเรียน 
 

  

4 ทุนอุดหนุน
การศึกษา 
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี 
ขอนแกน 
 

ไมตอเน่ือง 5,000/ป 1.ขาดแคลนทุน
ทรัพย 
2.มีจิตบริการดวย
หัวใจความเปน
มนุษย 
ชวยเหลือกจิกรรม
สวนรวมอยาง
ตอเน่ือง และ
สม่ําเสมอ 
3. ความประพฤติดี
ขยันหมั่นเพียรใน
การเรียน 
 

2 ทุน รอแจงให
สงใบ
สมัคร 

5 ทุนผูบริหาร
สาธารณสุข
ระดับกลาง ป
การศึกษา 
2557 

ไมตอเน่ือง 5,000/ป 1.มีจิตบริการดวย
หัวใจความเปน
มนุษย 
ชวยเหลือกจิกรรม
สวนรวมอยาง
ตอเน่ือง และ
สม่ําเสมอ 
2.ความประพฤติดี
ขยันหมั่นเพียรใน
การเรียน 
3. ขาดแคลนทุน
ทรัพย 
 
 
 
 

2 ทุน แจงใหสง
ใบสมัคร
ภายใน25 
สค 58 



ลําดับ ชื่อทุน ประเภททุน จํานวน
เงินทุน 

คุณสมบัติผูรับทุน จํานวนทุน สถานะ 

6 ทุนคุณพอถวิล ไมตอเน่ือง 5,000/ป 1.มีจิตบริการดวย
หัวใจความเปน
มนุษย 
ชวยเหลือกจิกรรม
สวนรวมอยาง
ตอเน่ือง และ
สม่ําเสมอ 
2.ความประพฤติดี
ขยันหมั่นเพียรใน
การเรียน 
3. ขาดแคลนทุน
ทรัพย 
 

1 ทุน แจงใหสง
ใบสมัคร
ภายใน25 
สค 58 

7 ทุนคุณปา
สํารวย    ยุพิน 

ไมตอเน่ือง 5,000/ป 1.ขาดแคลนทุน
ทรัพย 
2.มีจิตบริการดวย
หัวใจความเปน
มนุษย 
ชวยเหลือกจิกรรม
สวนรวมอยาง
ตอเน่ือง และ
สม่ําเสมอ 
3. ความประพฤติดี
ขยันหมั่นเพียรใน
การเรียน 
 

2 ทุน แจงใหสง
ใบสมัคร
ภายใน25 
สค 58 

8 ทุนแกล็ก โซ 
สมิทไคลท 

ตอเน่ืองจน
จบ
การศึกษา 4 
ป 

20,000-
25,000/ป 

1.จบการศึกษาแลว
ทํางานในชุมชน 
(รพ.สต.,รพ.อําเภอ) 
2.ขาดแคลนทุน
ทรัพย 
3. ความประพฤติดี 
ผลการเรียนดี
ขยันหมั่นเพียรใน
การเรียน 
3.ชวยเหลือกิจกรรม 

1 ทุน รอแจงการ
สมัคร 



ลําดับ ชื่อทุน ประเภททุน จํานวน
เงินทุน 

คุณสมบัติผูรับทุน จํานวนทุน สถานะ 

    สวนรวมอยาง
ตอเน่ือง และ
สม่ําเสมอ 

  

9 ทุนสมาคมศิษย
เกากระทรวง
สาธารณสุข 

ไมตอเน่ือง 5,000/ป 1.ขาดแคลนทุน
ทรัพย 
2.มผีลการเรียนดี 
ขยันหมั่นเพียรใน
การเรียน 
3.ความประพฤติดี 
 

1ทุน แจงใหสง
ใบสมัคร
ภายใน25 
สค 58 

10 ทุนมูลนิธิพระ
บรมราชา
นุสรณ
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา
เจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนาง
เจารําไพพรรณี 

ตอเน่ือง 2 
ป 

4000/ป 1.เปนนักศึกษาที่
ศึกษาอยูในช้ันปที่ 2
หรือ3 
2.ขาดแคลนทุน
ทรัพย 
3. ความประพฤติดี 
ผลการเรียนดี
ขยันหมั่นเพียรใน
การเรียน 
3.ชวยเหลือกิจกรรม
สวนรวมอยาง
ตอเน่ือง และ
สม่ําเสมอ 
 

2 ทุน รอแจงการ
สมัคร 

11 ทุนคุวานันท ตอเน่ืองจน
จบ
การศึกษา 4 
ป 

  4 ทุน รอแจงการ
สมัคร 

12 ทุนมูลนิธิวีระ
ภุชงค 
 

ไมตอเน่ือง 12,000/ป  1 ทุน รอแจงการ
สมัคร 

13 ทุนอาจารยลํา
เภา อุปการกลุ 
 
 
 

ไมตอเน่ือง 6,000/ป  1 ทุน รอแจงการ
สมัคร 



ลําดับ ชื่อทุน ประเภททุน จํานวน
เงินทุน 

คุณสมบัติผูรับทุน จํานวนทุน สถานะ 

14 ทุนศิษยเกา 
วพบ. ขอนแกน 
รุนที่6 

ไมตอเน่ือง 5,000/ป 1.ขาดแคลนทุน
ทรัพย 
2.มีจิตบริการดวย
หัวใจความเปน
มนุษย 
3.ชวยเหลือกิจกรรม 
สวนรวมอยาง
ตอเน่ือง และ
สม่ําเสมอ 
4. ความประพฤติดี
ขยันหมั่นเพียรใน
การเรียน 
 

1 ทุน แจงใหสง
ใบสมัคร
ภายใน25 
สค 58 

15 ทุนอาทิตย  พร
คุณา 

ไมตอเน่ือง 5,000/ป 1.ขาดแคลนทุน
ทรัพย 
2.มีจิตบริการดวย
หัวใจความเปน
มนุษย 
3.ชวยเหลือกิจกรรม 
สวนรวมอยาง
ตอเน่ือง และ
สม่ําเสมอ 
4. ความประพฤติดี
ขยันหมั่นเพียรใน
การเรียน 

1 ทุน แจงใหสง
ใบสมัคร
ภายใน25 
สค 58 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุนอาจารย
อนุชา  ไทย
วงษ 

ไมตอเน่ือง 3,600/ป 1.มีจิตบริการดวย
หัวใจความเปน
มนุษย 
2.ชวยเหลือกิจกรรม 
สวนรวมอยาง
ตอเน่ือง และ
สม่ําเสมอ 
3. ความประพฤติดี
ขยันหมั่นเพียรใน
การเรียน 
 

1ทุน แจงใหสง
ใบสมัคร
ภายใน25 
สค 58 



 

 

 

 

ลําดับ ชื่อทุน ประเภททุน จํานวน
เงินทุน 

คุณสมบัติผูรับทุน จํานวนทุน สถานะ 

17 ทุนครรชิต-ลํา
เภา อุปการกลุ 

ไมตอเน่ือง 5,000 1.มีจิตบริการดวย
หัวใจความเปน
มนุษย 
ชวยเหลือกจิกรรม
สวนรวมอยาง
ตอเน่ือง และ
สม่ําเสมอ 
2.ความประพฤติดี
ขยันหมั่นเพียรใน
การเรียน 
3. ขาดแคลนทุน
ทรัพย 
 

2 ทุน แจงใหสง
ใบสมัคร
ภายใน25 
สค 58 

18 ทุนการศึกษา
ครูชุมชน 

ไมตอเน่ือง 6,000 1.มีจิตบริการดวย
หัวใจความเปน
มนุษย 
ชวยเหลือกจิกรรม
สวนรวมอยาง
ตอเน่ือง และ
สม่ําเสมอ 
2.ความประพฤติดี
ขยันหมั่นเพียรใน
การเรียน 
3. ขาดแคลนทุน
ทรัพย 
 

1 ทุน แจงใหสง
ใบสมัคร
ภายใน25 
สค 58 

19 ทุนคุณยาย
เพชร ลุนจันทา 

ไมตอเน่ือง 2,500 1.ความประพฤติดี
ขยันหมั่นเพียรใน
การเรียน 
2. ขาดแคลนทุน
ทรัพย 
 

1 ทุน แจงใหสง
ใบสมัคร
ภายใน25 
สค 58 


