
  

 

 

 

ท่ี สขวท. 049/11/2562 

30 สิงหาคม 2562 
 

เร่ือง การสมคัรขอรับทนุการศกึษาบตุร-ธิดาสมาชิก 

เรียน สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ประกาศระเบียบการให้ทนุบตุร-ธิดาสมาชิก  

2. ใบสมคัรขอรับทนุการศกึษาบตุร-ธิดา 

   

 ด้วย สมาคมนกัข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเดือดร้อนจากภาวะค่าครองชีพ

และชําระเงินคา่สมาชิกประจําปี 2562 แล้ว สมคัรขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา โดยส่งใบสมคัรพร้อมเอกสาร

ประกอบ มาท่ีสมาคมฯ เพ่ือพิจารณา ภายในวันท่ี 16 กันยายน 2562 และจะมีพิธีมอบทุนดังกล่าวในวัน

ประชมุใหญ่สมาคมฯ 

 สําหรับงานประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2562 จะจดัขึน้ในวนัเสาร์ท่ี 28 กันยายน 2562 (รายละเอียด

จะแจ้งให้ทราบอีกครัง้) และสามารถติดตามตามข่าวสาร กิจกรรมสมาคมฯ และตรวจสอบรายช่ือสมาชิก 

ทางเว็บไซต์ www.thaibja.org หรือ ตดิตอ่สมาคมฯ ได้ท่ีโทรศพัท์. 02-243-8479 , 086-522-4288 

 ทัง้นี  ้สมาชิกสามารถติดต่อชําระเงินต่ออายุสมาชิกได้ ท่ีสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  

ถ.สามเสน(ตรงข้ามรพ.วชิระ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ 

สาขาราชดําเนินกลาง ช่ือบญัชีสมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ี 030-2-52929-7 

แล้วสง่สําเนาใบนําฝากกลบัมาท่ีสมาคมฯ E-mail– thaibja.mail@gmail.com 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายพีระวฒัน์  โชตธิรรมโม) 

นายกสมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 

 

ประสานงาน น.ส.กมลรัตน์ มลธุรัช  โทร. 0-2243-8479, 08-6522-4288 

 

 



  

 

 

 

ประกาศระเบียบการให้ทุนบตุร-ธิดาสมาชิก 

สมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย ประจาํปี 2562 

  สบืเนื่องจากสภาพเศรษฐกจิและผลกระทบจากวกิฤตสิื่อมวลชนด้านวทิยุและโทรทศัน์จากหลายๆ ด้าน 

สง่ผลกระทบต่อความมัน่คงในการดาํรงชพีและค่าใชจ้่ายเพื่อการศกึษาสาํหรบับุตรธดิา คณะกรรมการบรหิาร สมาคม

นกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยจงึมนีโยบายทีจ่ะแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกจิใหแ้กส่มาชกิสมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์

ไทย  โดยมตเิหน็ชอบใหพ้จิารณามอบทนุการศกึษาแก ่บุตร-ธดิา ของสมาชกิฯ ประจาํปี 2562 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. การมอบทนุเพือ่สนบัสนุนการศกึษาสาํหรบับุตร - ธดิาสมาชกิสมาคมฯ   ตัง้แต่ระดบั อนุบาล –อดุมศึกษา  

    ทุนละ 2,000 บาท ( สองพนับาทถ้วน ) จาํนวน  40  ทุน 

2. สมาชกิผูย้ ืน่ความจาํนงตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขการขอรบัทนุ ทีส่มาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยกาํหนด  

3. สมาคมฯ จะประกาศผลและมอบทนุการศกึษาในวนัประชมุใหญ่สามญัประจาํปี 2562 (วนัเสารท์ี ่28 กนัยายน 2562)    

4. ทัง้นี้ การตดัสนิ ของคณะกรรมการพจิารณาทนุ ใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

*************************************************************************************************************************** 

ทางสมาคมฯ จะแจง้สมาชกิผูไ้ดร้บัทนุ ระหวา่งวนัที ่ 23-25 กนัยายน 2562 ซึง่จะแจง้ทางโทรศพัทก์บัสมาชกิทีไ่ดร้บัทนุ

เทา่นัน้ หรอืดรูายชือ่ไดท้ี ่www.thaibja.org หรอื www.facebook.com/thaibja หรอืสอบถามไดท้ี ่0-2243-8479 

*************************************************************************************************************************** 

เงื่อนไขการขอรบัทุน 

1. ผูย้ ืน่ความจาํนงขอรบัทนุจะตอ้งดาํรงสถานภาพเป็นสมาชกิ สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย อยา่งน้อย 1 ปี 

(นบัจากวนัทีร่บัเป็นสมาชกิสมาคมฯ) และไดช้าํระเงนิคา่บาํรงุสมาชกิสมาคมฯ ในปีปัจจบุนั (2562) เรยีบรอ้ยแลว้*** 

2. สามารถขอรบัทนุการศกึษาบุตร -ธดิาไดค้รอบครวัละ 1 ทนุเทา่นัน้  

3. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ความจาํนงเคยรบัทนุของสมาคมฯ มากอ่น คณะกรรมการพจิารณาทนุ จะพจิารณาใหท้นุกบัสมาชกิที่

ไมเ่คยไดร้บัทนุมากอ่นเป็นอนัดบัแรก หรอืมจีาํนวนครัง้ในการรบัทนุน้อยครัง้กว่า ตามลาํดบั 

4. รายไดร้วมของครอบครวั(รวมคูส่มรส) ไมเ่กนิ 70,000 บาท 

5. ทัง้นี้ การตดัสนิ ของคณะกรรมการพจิารณาทนุ ใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

หลกัฐานประกอบการสมคัร 

1. สาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูย้ ืน่ความจาํนง (สมาชกิ) 

2. สาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัทนุ (บุตร-ธดิา) 

3. สาํเนาสมดุรายงานผลการเรยีนหรอืสาํเนาบตัรประจาํตวันกัเรยีน นกัศกึษาของผูร้บัทุนการศกึษา (บุตร-ธดิา) 

4. สลปิเงนิเดอืนหรอืหนงัสอืรบัรองรายไดข้องผูแ้สดงความจาํนงขอรบัทนุ (สมาชกิ) 

5. หนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาของผูแ้สดงความจาํนงขอรบัทนุ (สมาชกิ) **(ถา้ม)ี 

วิธีการสมคัร     กรอกรายละเอยีดในใบสมคัรพรอ้มแนบหลกัฐาน และสง่กลบัใหส้มาคมฯ  โดยขอรบัแบบฟอรม์ไดท้ี ่

สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย  เลขที ่538/1 ถ.สามเสน ดสุติ กทม. 10300  (เอกสารต้องถึงสมาคมฯ ภายใน

วนัหมดเขตรบัใบสมคัร เท่านัน้) โทรศพัท ์ 02-243-8479 หรอืดาวน์โหลดที ่www.thaibja.org หรอื 

www.facebook.com/thaibja  

หมดเขตย่ืนใบสมคัรรบัทุนการศึกษาบตุร-ธิดา 

ภายในวนัจนัทรท่ี์  16 กนัยายน 2562  (ก่อนเวลา 18.00 น.) 



  

 

 

ใบสมคัรขอรบัทนุการศึกษาบตุร-ธิดา 

สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทยประจาํปี 2562 
 

ข้อมลูผู้ย่ืนคาํขอ     

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

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

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

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

ตาํแหน่ง.........................................................ช่ือท่ีทาํงาน...................................................................................... 

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

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

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

ข้อมลูคู่สมรส (ถ้ามี) 

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

ช่ือท่ีทาํงาน...........................................................................................ท่ีอยู่............................................................ 

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

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

ข้อมลูบตุร        จาํนวนบตุร....................................................คน 

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

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

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

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

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

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

ข้อมลูผู้รบัทุน 

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

ขณะน้ีเรียนอยู่ท่ี ..........................................................................ชัน้ปี...........................คะแนนเฉล่ีย................ 

 



  

 

 

 เคยรบัทุนการศึกษาจากองคก์รต่าง ๆ  ไม่เคยรบัทุนการศึกษาจากท่ีใดมาก่อน 

ถ้าเคยรบัทุนการศึกษา โปรดระบ ุ

1.............................................................................................ปีพ.ศ........................จาํนวนเงิน........................ 

2. ...........................................................................................ปีพ.ศ........................จาํนวนเงิน........................ 

3. ...........................................................................................ปีพ.ศ........................จาํนวนเงิน........................ 

กรณุาระบคุวามจาํเป็นท่ีท่านสมควรได้รบัทุน  

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

 ขอรับรองว่าข้อมูลท่ีข้าพเจ้าระบุข้างต้นเป็นความจริงทุก

ประการ  หากพบว่ามีการให้ข้อมูลท่ีเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีคืนสิทธิ

ในการรบัทุนและยินยอมชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นทัง้หมดอนั

เน่ืองจากการให้ข้อมลูเทจ็ดงักล่าว  

 

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

 

   (.................................................................................) 

ผู้ย่ืนคาํขอรบัทุน 

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

หมายเหตุ 1. กรณุากรอกข้อมลูให้ครบถ้วน มิฉะนัน้อาจไม่ได้รบั

การพิจารณา 

  2. คณะกรรมการพิจารณาทุน อาจติดต่อกลบัเพ่ือขอข้อมลูเพ่ิมเติม 

 3. ย่ืนใบสมคัร ภายในวนัจนัทรท่ี์ 16 กนัยายน 2562  (ก่อนเวลา 18.00 น.)  

ทางสมาคมฯ จะแจ้งสมาชกิผูไ้ด้รบัทุน ระหว่างวนัที ่ 23-25 กนัยายน 2562 ซึ่งจะแจง้ทางโทรศพัท์กบัสมาชกิที่

ไดร้บัทนุเทา่นัน้ หรอืดรูายชือ่ไดท้ี ่www.thaibja.org หรอื www.facebook.com/thaibja หรอืสอบถามไดท้ี ่0-2243-8479 

***สามารถส่งใบสมคัรไดท้างเมล thaibja.mail@gmail.com หรอืทางแฟกซ ์0-2243-8489  

**เม่ือส่งเอกสารแล้ว รบกวนโทรเชค็ท่ีสมาคมฯ อีกครัง้**    

เงื่อนไขการขอรบัทุน 

1. ผูย้ ืน่ความจาํนงขอรบัทนุจะตอ้งดาํรงสถานภาพเป็นสมาชกิ สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย อยา่งน้อย 1 ปี 

(นบัจากวนัทีร่บัเป็นสมาชกิสมาคมฯ) และไดช้าํระเงนิคา่บาํรงุสมาชกิสมาคมฯ ในปีปัจจบุนั (2562) เรยีบรอ้ยแลว้*** 

2. สามารถขอรบัทนุการศกึษาบุตร -ธดิาไดค้รอบครวัละ 1 ทนุเทา่นัน้  

3. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ความจาํนงเคยรบัทนุของสมาคมฯ มากอ่น คณะกรรมการพจิารณาทนุ จะพจิารณาใหท้นุกบัสมาชกิที่

ไมเ่คยไดร้บัทนุมากอ่นเป็นอนัดบัแรก หรอืมจีาํนวนครัง้ในการรบัทนุน้อยครัง้กว่า ตามลาํดบั 

4. รายไดร้วมของครอบครวั(รวมคูส่มรส) ไมเ่กนิ 70,000 บาท 
 

ทัง้น้ีการตดัสินของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นท่ีสดุ 

 

มเีอกสารแนบ ดงัน้ี (กรุณา  ตามเอกสารทีแ่นบมา) 

 1. สาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น

ของผูย้ื่นความจาํนง (สมาชกิ) 

 2. สาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น

ของผูร้บัทุน (บตุร-ธดิา) 

 3. สาํเนาสมุดรายงานผลการเรยีนหรอืสาํเนาบตัร

ประจาํตวันกัเรยีนของผูร้บัทุนการศกึษา (บุตร-ธดิา) 

 4. สลปิเงนิเดอืนหรอืหนงัสอืรบัรองรายไดข้องผู้

แสดงความจาํนงขอรบัทุน (สมาชกิ) 

 5. หนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาของผูแ้สดง

ความจาํนงขอรบัทุน (สมาชกิ) **(ถ้ามี) 

 


