
  

 

 

ระเบยีบการให้ทนุบตุร-ธิดาสมาชิก 
สมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย ประจ าปี 2560 

 

 สบืเนื่องจากสภาพเศรษฐกจิทีส่ง่ผลกระทบอยา่งมากต่อประชาชนทัว่ไป คณะกรรมการบรหิาร สมาคมนักขา่ววทิยุและ
โทรทศัน์ไทยจึงมนีโยบายทีจ่ะแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกจิให้แก่สมาชกิสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย  โดยมติ
เหน็ชอบใหพ้จิารณามอบทนุการศกึษาแก ่บุตร-ธดิา ของสมาชกิฯ ประจ าปี 2560 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

1. การมอบทนุเพือ่สนบัสนุนการศกึษาส าหรบับุตร - ธดิาสมาชกิสมาคมฯ   ตัง้แต่ระดบั อนุบาล –อดุมศึกษา  
    ทุนละ 3,000 บาท ( สามพนับาทถ้วน ) จ านวน  40  ทุน 
2. สมาชกิผูย้ ืน่ความจ านงตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขการขอรบัทนุ ทีส่มาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยก าหนด  
3. สมาคมฯ จะประกาศผลและมอบทนุการศกึษาในวนัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2560 (วนัเสารท์ี ่30 กนัยายน 2560)    
4. ทัง้น้ี การตดัสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นท่ีสดุ 
 

*************************************************************************************************************************** 
ทางสมาคมฯ จะแจง้สมาชกิผูไ้ดร้บัทนุ ระหวา่งวนัที ่25 -28 กนัยายน 2560 ซึง่จะแจง้ทางโทรศพัทก์บัสมาชกิทีไ่ดร้บัทนุ
เทา่นัน้ หรอืดรูายชือ่ไดท้ี ่www.thaibja.org หรอื www.facebook.com/thaibja หรอืสอบถามไดท้ี ่0-2243-8479 
*************************************************************************************************************************** 
 

เงื่อนไขการขอรบัทุน 
1. ผูย้ ืน่ความจ านงขอรบัทนุจะตอ้งด ารงสถานภาพเป็นสมาชกิ สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย อยา่งน้อย 1 ปี (นบั
จากวนัทีร่บัเป็นสมาชกิสมาคมฯ) และไดช้ าระเงนิคา่บ ารงุสมาชกิสมาคมฯ ในปีปจัจุบนั (ปี 2560) เรยีบรอ้ยแลว้*** 
2. สามารถขอรบัทนุการศกึษาบุตร -ธดิาไดค้รอบครวัละ 1 ทนุเทา่นัน้  
3. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ความจ านงเคยรบัทนุของสมาคมฯ มากอ่น คณะกรรมการพจิารณาทนุ จะพจิารณาใหท้นุกบัสมาชกิทีไ่ม่
เคยไดร้บัทนุมากอ่น หรอืมจี านวนครัง้ในการรบัทนุน้อยครัง้กว่า ตามล าดบั 
4. ทัง้น้ี การตดัสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นท่ีสดุ 
หลกัฐานประกอบการสมคัร 
1. รปูถ่าย 1 นิ้ว  จ านวน 1 ใบ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผูย้ ืน่ความจ านง (สมาชกิ) 
2. รปูถ่าย 1 นิ้ว  จ านวน 1 ใบ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัทนุ (บุตร-ธดิา) 
3. ส าเนาสมดุรายงานผลการเรยีนหรอืหนงัสอืรบัรองผลการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาทีผู่ร้บัทนุศกึษาอยู่ (บุตร-ธดิา) 
4. หนงัสอืรบัรองรายไดข้องผูแ้สดงความจ านงขอรบัทนุ (สมาชกิ) 
5. หนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาของผูแ้สดงความจ านงส าหรบัความจ าเป็นในการขอรบัทนุ (สมาชกิ) 
 

วิธีการสมคัร 
กรอกรายละเอยีดในใบสมคัรพรอ้มแนบหลกัฐาน และส่งกลบัใหส้มาคมฯ  โดยขอรบัแบบฟอรม์ไดท้ี ่สมาคมนักขา่ววทิยุ
และโทรทศัน์ไทย  เลขที ่538/1 ถ.สามเสน ดุสติ กทม. 10300  (เอกสารตอ้งถงึภายในวนัหมดเขตรบัใบสมคัร)  
โทรศพัท ์ 02-243-8479 หรอืดาวน์โหลดที ่www.thaibja.org หรอื www.facebook.com/thaibja  
 

หมดเขตย่ืนใบสมคัรรบัทุนการศึกษาบุตร-ธิดา 
ภายในวนัจนัทรท่ี์  18 กนัยายน 2560  (ก่อนเวลา 18.00 น.) 



  

 

 
ใบสมคัรขอรบัทนุการศึกษาบตุร-ธิดา 

สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทยประจ าปี 2560 
 

ข้อมลูผู้ยื่นค าขอ     

ช่ือ-นามสกลุ..................................................................................................................................................... ...... 

ท่ีอยู่......................................................................................................................................................................... 

 เป็นทรพัยสิ์นของตนเอง เช่าอาศยั อ่ืนๆ(ระบ)ุ....................................................................................... 

มือถือ...............................................โทรศพัท์..........................................โทรสาร.................................................... 

ช่ือท่ีท างาน...........................................................................................ท่ีอยู.่........................................................... 

.............................................................................................................................................................................. ... 

ต าแหน่ง.......................................................................................... ......................................................................... 

อตัราเงินเดือน........................................บาท รายได้อ่ืนๆ..............................................บาท 

สถานภาพสมรส  

 อยู่ด้วยกนั     แยกกนัอยู่    ม่าย    อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ....................................... 
 

ข้อมลูคู่สมรส (ถ้ามี) 

ช่ือ-นามสกลุ...................................................................................................................... ....................................... 

ช่ือท่ีท างาน...........................................................................................ท่ีอยู.่........................................................... 

.................................................................................................... ............................................................................ 

อตัราเงินเดือน.........................บาท รายได้อ่ืนๆ...............................บาท โทรศพัท์ติดต่อ..................................... 
 

ข้อมลูบตุร 

จ านวนบตุร....................................................คน 

1. ช่ือ-นามสกลุ............................................................................................................................. ...........................  

 สถาบนัการศึกษา.......................................................................................................ชัน้ปี.................................... 

2. ช่ือ-นามสกลุ....................................................................................................... .................................................  

 สถาบนัการศึกษา.......................................................................................................ชัน้ปี.................................... 

3. ช่ือ-นามสกลุ........................................................................................................................................................   

 สถาบนัการศึกษา.......................................................................................................ชัน้ปี.................................... 



  

 

 
 

ข้อมลูผู้รบัทุน 

ช่ือ-นามสกลุ......................................... .................................................. ................................................................. 

ความสมัพนัธก์บัผู้ยื่นค าขอ................................................................................................................................. .... 

ขณะน้ีเรียนอยู่ท่ี ...................................................................................................................................................... 

ชัน้ปี..................................................................คะแนนเฉล่ีย.......................................... ......................................... 

 เคยรบัทุนการศึกษาจากองคก์รต่างๆ  ไม่เคยรบัทุนการศึกษาจากท่ีใดมาก่อน 

ถ้าเคยรบัทุนการศึกษา โปรดระบุ 

1........................................................................................... ..ปีพ.ศ........................จ านวนเงิน........................ 

2. ......................................................................................... ..ปีพ.ศ........................จ านวนเงิน........................ 

3. ......................................................................................... ..ปีพ.ศ........................จ านวนเงิน........................ 
 

กรณุาระบคุวามจ าเป็นท่ีท่านสมควรได้รบัทุน  

 

........................................................................................................................................................................ ...... 

........................................................................................................................................................................ ...... 

............................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ ...... 

........................................................................................................................................................................ ...... 

 ขอรบัรองว่าข้อมูลท่ีข้าพเจ้าระบุข้างต้นเป็นความ
จริงทุกประการ  หากพบว่ามีการให้ข้อมูลท่ีเป็นเท็จ 
ข้าพเจ้ายินดีคืนสิทธิในการรบัทุนและยินยอมชดใช้
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นทัง้หมดอันเน่ืองจากการให้
ข้อมลูเทจ็ดงักล่าว  
 

ลงช่ือ.............................................................................  
 

   (.................................................................................) 
ผู้ยื่นค าขอรบัทุน 

วนั/เดือน/ปี..................................................................... 
    

หมายเหตุ 1. กรณุากรอกข้อมลูให้ครบถ้วน มิฉะนัน้อาจไม่ได้รบัการพิจารณา 
  2. คณะกรรมการพิจารณาทุน อาจติดต่อกลบัเพ่ือขอข้อมลูเพ่ิมเติม 

 3. ยื่นใบสมคัร ภายในวนัจนัทรท่ี์ 18 กนัยายน 2560  (ก่อนเวลา 18.00 น.) 

มเีอกสารแนบ ดงันี้ (กรณุา  ตามเอกสารทีแ่นบมา) 
 1. รปูถ่าย 1 นิ้ว  จ านวน 1 ใบ พรอ้มส าเนาบตัร
ประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผูย้ ื่นความจ านง 

 2. รปูถ่าย 1 นิ้ว  จ านวน 1 ใบ พรอ้มส าเนาบตัร
ประชาชนหรอืส าเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัทุน 

 3. ส าเนาสมดุรายงานผลการเรยีนหรอืหนงัสอื
รบัรองผลการศกึษาจากผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษาที่
ผูร้บัทุนศกึษาอยู่ 
 4. หนงัสอืรบัรองรายไดข้องผูแ้สดงความจ านง
ขอรบัทุน 

 5. หนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาของผูแ้สดง
ความจ านงส าหรบัความจ าเป็นในการขอรบัทุน 
 


