
  

 

 

 

ท่ี สขวท. 095/11/2563 

17 กนัยายน 2563 

 

เร่ือง การสมคัรขอรับทนุการศกึษาบตุร-ธิดาสมาชิก 

เรียน สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ประกาศระเบียบการให้ทนุบตุร-ธิดาสมาชิก  

2. ใบสมคัรขอรับทนุการศกึษาบตุร-ธิดา 

   

 ด้วย สมาคมนกัข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเดือดร้อนจากภาวะค่าครองชีพและ

ชําระเงินคา่สมาชิกประจําปี 2563 แล้ว สมคัรขอรับทุนการศกึษาบุตร-ธิดา โดยส่งใบสมคัรพร้อมเอกสารประกอบ 

มาท่ีสมาคมฯ เพ่ือพิจารณา ภายในวนัท่ี 12 ตลุาคม 2563 และจะมีพิธีมอบทนุดงักลา่วในวนัประชมุใหญ่สมาคมฯ 

 สําหรับงานประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2563 จะจดัขึน้ในวนัอาทิตย์ท่ี 1 พฤศจิกายน  2563 (รายละเอียด

จะแจ้งให้ทราบอีกครัง้) และสามารถติดตามตามข่าวสาร กิจกรรมสมาคมฯ และตรวจสอบรายช่ือสมาชิกทาง

เว็บไซต์ www.thaibja.org หรือ ตดิตอ่สมาคมฯ ได้ท่ีโทรศพัท์. 02-2438479 , 086-5224288 

 ทัง้นี  ้สมาชิกสามารถติดต่อชําระเงินต่ออายุสมาชิกได้  ท่ีสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  

ถ.สามเสน(ตรงข้ามรพ.วชิระ) วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. หรือโอนเงินเข้าบญัชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาราช

ดําเนินกลาง ช่ือบญัชีสมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ี 030-2-52929-7 แล้วส่งสําเนา

ใบนําฝากกลบัมาท่ีสมาคมฯ E-mail– thaibja@hotmail.com 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายพีระวฒัน์  โชตธิรรมโม) 

นายกสมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 

 

ประสานงาน สํานกัเลขาธิการสมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย   

โทร. 0-2243-8479, 08-6522-4288 

 

 



  

 

 

ประกาศระเบียบการให้ทุนบุตร-ธิดาสมาชกิ 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย ประจาํปี 2563 

  สืบเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและผลกระทบจากวิกฤติสื่อมวลชนด้านวิทยุและโทรทัศน์จากหลายๆ ด้าน ส่งผล

กระทบต่อความมัน่คงในการดํารงชีพและค่าใช้จ่ายเพ่ือการศกึษาสําหรับบุตรธิดา คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุ

และโทรทัศน์ไทยจึงมีนโยบายท่ีจะแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  โดยมติ

เห็นชอบให้พิจารณามอบทนุการศกึษาแก่ บตุร-ธิดา ของสมาชิกฯ ประจําปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. การมอบทนุเพ่ือสนบัสนนุการศกึษาสําหรับบตุร - ธิดาสมาชิกสมาคมฯ   ตัง้แตร่ะดบั อนุบาล –อุดมศึกษา  

    ทุนละ 2,000 บาท ( สองพันบาทถ้วน ) จาํนวน  40  ทุน 

2. สมาชิกผู้ ย่ืนความจํานงต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขการขอรับทนุ ท่ีสมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทยกําหนด  

3. สมาคมฯ จะประกาศผลและมอบทนุการศกึษาในวนัประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2563 (วนัอาทิตย์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2563)    

4. ทัง้นี ้การตดัสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทนุ ให้ถือเป็นท่ีสดุ 

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

ทางสมาคมฯ จะแจ้งสมาชิกผู้ ได้รับทนุ ระหวา่งวนัท่ี  19-20 ตลุาคม 2563 ซึง่จะแจ้งทางโทรศพัท์กบัสมาชิกท่ีได้รับทนุเท่านัน้ 

หรือดรูายช่ือได้ท่ี www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja หรือสอบถามได้ท่ี 0-2243-8479 

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

เงื่อนไขการขอรับทุน 

1. ผู้ ย่ืนความจํานงขอรับทนุจะต้องดํารงสถานภาพเป็นสมาชิก สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย อย่างน้อย 1 ปี (นบัจาก

วนัท่ีรับเป็นสมาชิกสมาคมฯ) และได้ชําระเงินคา่บํารุงสมาชิกสมาคมฯ ในปีปัจจบุนั (2563) เรียบร้อยแล้ว*** 

2. สามารถขอรับทนุการศกึษาบตุร -ธิดาได้ครอบครัวละ 1 ทนุเทา่นัน้  

3. ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนความจํานงเคยรับทนุของสมาคมฯ มาก่อน คณะกรรมการพิจารณาทนุ จะพิจารณาให้ทนุกบัสมาชิกท่ีไมเ่คย

ได้รับทนุมาก่อนเป็นอนัดบัแรก หรือมีจํานวนครัง้ในการรับทนุน้อยครัง้กวา่ ตามลําดบั 

4. รายได้รวมของครอบครัว(รวมคูส่มรส) ไมเ่กิน 70,000 บาท 

5. ทัง้นี ้การตดัสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทนุ ให้ถือเป็นท่ีสดุ 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. สําเนาบตัรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ ย่ืนความจํานง (สมาชิก) 

2. สําเนาบตัรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ รับทนุ (บตุร-ธิดา) 

3. สําเนาสมดุรายงานผลการเรียนหรือสําเนาบตัรประจําตวันกัเรียน นกัศกึษาของผู้ รับทนุการศกึษา (บตุร-ธิดา) 

4. สลิปเงินเดือนหรือหนงัสือรับรองรายได้ของผู้แสดงความจํานงขอรับทนุ (สมาชิก) 

5. หนงัสือรับรองจากผู้บงัคบับญัชาของผู้แสดงความจํานงขอรับทนุ (สมาชิก) **(ถ้ามี) 

วิธีการสมัคร     กรอกรายละเอียดในใบสมคัรพร้อมแนบหลกัฐาน และสง่กลบัให้สมาคมฯ  โดยขอรับแบบฟอร์มได้ท่ี สมาคม

นกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย  เลขท่ี 538/1 ถ.สามเสน ดสุิต กทม. 10300  (เอกสารต้องถงึสมาคมฯ ภายในวันหมดเขตรับ

ใบสมัคร เท่านัน้) โทรศพัท์  02-243-8479 หรือดาวน์โหลดท่ี www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja  

หมดเขตยื่นใบสมัครรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา 

ภายในวันที่  12 ตุลาคม 2563  (ก่อนเวลา 18.00 น.) 



  

 

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา 

สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประจาํปี 2563 

ข้อมูลผู้ย่ืนคาํขอ     

ช่ือ-นามสกุล.......................................................................................................................................................... 

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

 เป็นทรัพย์สินของตนเอง        เช่าอาศัย         อ่ืนๆ

(ระบุ)...................................................................... 

มือถือ...............................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร

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

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

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

อัตราเงนิเดือน........................................บาท รายได้อ่ืนๆ..............................................บาท 

สถานภาพสมรส        อยู่ด้วยกัน  แยกกันอยู่   ม่าย   อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................. 

ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี) 

ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................................................ ... 

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

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

อัตราเงนิเดือน.........................บาท รายได้อ่ืนๆ...............................บาท โทรศัพท์ตดิต่อ................................... 

ข้อมูลบุตร        จาํนวนบุตร....................................................คน 

1. ช่ือ-นามสกุล..................................................................................................................................................... 

 สถาบันการศึกษา.......................................................................................................ชัน้ปี.................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล.................................................................................................................................................... 

 สถาบันการศึกษา.......................................................................................................ชัน้ปี................................. 

3. ช่ือ-นามสกุล..................................................................................................................................................... 

 สถาบันการศึกษา.......................................................................................................ชัน้ปี.................................

ข้อมูลผู้รับทุน 

ช่ือ-นามสกุล........................................................................ความสัมพันธ์กับผู้ ย่ืนคาํขอ......................................

ขณะนีเ้รียนอยู่ท่ี ........................................................................ชัน้ปี...........................คะแนนเฉล่ีย................... 



  

 

 

 เคยรับทุนการศึกษาจากองค์กรต่าง ๆ  ไม่เคยรับทุนการศึกษาจากท่ีใดมาก่อน 

ถ้าเคยรับทุนการศึกษา โปรดระบุ 

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

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

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

กรุณาระบุความจาํเป็นท่ีท่านสมควรได้รับทุน  

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

 ขอรับรองว่าข้อมูลท่ีข้าพเจ้าระบุข้างต้นเป็นความจริงทุก

ประการ  หากพบว่ามีการให้ข้อมูลท่ีเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีคืน

สิทธิในการรับทุนและยินยอมชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึน้

ทัง้หมดอันเน่ืองจากการให้ข้อมูลเทจ็ดังกล่าว  

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

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

ผู้ย่ืนคาํขอรับทุน 

วัน/เดือน/ปี.....................................................................  

หมายเหตุ 1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน มิฉะนัน้อาจไม่ได้รับ

การพจิารณา 

  2. คณะกรรมการพิจารณาทนุ อาจตดิต่อกลับเพ่ือขอข้อมูลเพิ่มเตมิ 

 3. ย่ืนใบสมัคร ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563  (ก่อนเวลา 18.00 น.)  

ทางสมาคมฯ จะแจ้งสมาชิกผู้ ได้รับทนุ ระหว่างวนัท่ี  19-20 ตุลาคม 2563 ซึง่จะแจ้งทางโทรศพัท์กับสมาชิกท่ีได้รับทนุ

เทา่นัน้ หรือดรูายช่ือได้ท่ี www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja หรือสอบถามได้ท่ี 0-2243-8479 

***สามารถสง่ใบสมคัรได้ทางเมล thaibja@hotmail.com หรือทางแฟกซ์ 0-2243-8489  

**เม่ือส่งเอกสารแล้ว รบกวนโทรเช็คที่สมาคมฯ อีกครัง้**    

เงื่อนไขการขอรับทนุ 

1. ผู้ ย่ืนความจํานงขอรับทนุจะต้องดํารงสถานภาพเป็นสมาชิก สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย อย่างน้อย 1 ปี (นบั

จากวนัท่ีรับเป็นสมาชิกสมาคมฯ) และได้ชําระเงินค่าบํารุงสมาชิกสมาคมฯ ในปีปัจจบุนั (2563) เรียบร้อยแล้ว*** 

2. สามารถขอรับทนุการศกึษาบตุร -ธิดาได้ครอบครัวละ 1 ทนุเทา่นัน้  

3. ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนความจํานงเคยรับทนุของสมาคมฯ มาก่อน คณะกรรมการพิจารณาทนุ จะพิจารณาให้ทนุกบัสมาชิกท่ีไม่

เคยได้รับทนุมาก่อนเป็นอนัดบัแรก หรือมีจํานวนครัง้ในการรับทนุน้อยครัง้กว่า ตามลําดบั 

4. รายได้รวมของครอบครัว(รวมคู่สมรส) ไม่เกิน 70,000 บาท 

ทัง้นีก้ารตัดสินของคณะกรรมการพจิารณาทนุ ให้ถือเป็นที่สุด 

มเีอกสารแนบ ดงัน้ี (กรุณา  ตามเอกสารทีแ่นบมา) 

 1. สาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น

ของผูย้ื่นความจาํนง (สมาชกิ) 

 2. สาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น

ของผูร้บัทุน (บุตร-ธดิา) 

 3. สาํเนาสมุดรายงานผลการเรยีนหรอืสาํเนาบตัร

ประจาํตวันกัเรยีนของผูร้บัทุนการศกึษา (บุตร-ธดิา) 

 4. สลปิเงนิเดอืนหรอืหนงัสอืรบัรองรายไดข้องผู้

แสดงความจาํนงขอรบัทุน (สมาชกิ) 

 5. หนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาของผูแ้สดง

ความจาํนงขอรบัทุน (สมาชกิ) **(ถ้ามี) 

 


