
  

 

 

 

ท่ี สขวท. 073/12/2565 

22 พฤศจิกายน 2565 

 

เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก 

เรียน สมาชิกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย  

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ประกาศระเบียบการใหทุนบุตร-ธิดาสมาชิก  

2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา 

   

 ดวย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย เปดใหสมาชิกสมาคมฯ ซ่ึงเดือดรอนจากภาวะคาครองชีพและชำระ

เงินคาสมาชิกประจำป 2565 แลว สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา โดยสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบ มาท่ี

สมาคมฯ เพ่ือพิจารณา ภายในวันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2565 และจะมีพิธีมอบทุนดังกลาวในวันงานประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2565 

 สำหรับงานประชุมใหญสามัญประจำป 2565 จะจัดข้ึนในวันเสารท่ี 17 ธันวาคม 2565  สามารถติดตามตาม

ขาวสาร กิจกรรมสมาคมฯ และตรวจสอบรายชื่อสมาชิกทางเว็บไซต www.thaibja.org หรือ ติดตอสมาคมฯ ไดท่ี

โทรศัพท 02-2438479 , 08-6522-4288 , E-mail– thaibja@hotmail.com 

 ท้ั งนี้  สมาชิ กสามารถติ ดต อชำระเงินต ออายุสมาชิก ได ท่ี สมาคมนั กข าววิทยุ และโทรทัศน ไทย  

ถ.สามเสน(ตรงขามรพ.วชิระ) วันจันทร-ศุกร เวลา 10.00 – 16.00 น. หรือโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย  

ชื่อบัญชี สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย เลขท่ีบัญชี 030-2-52929-7 แลวสงสำเนาใบนำฝากกลับมาท่ีสมาคมฯ 

E-mail– thaibja@hotmail.com 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายพีระวัฒน  โชติธรรมโม) 

นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

 

ประสานงาน สำนักเลขาธิการสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย   

โทร. 0-2243-8479, 08-6522-4288 

 

 

 

 



  

 

 

 

ประกาศระเบียบการใหทุนบุตร-ธิดาสมาชิก 
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ประจำป 2565 

  สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและผลกระทบจากวิกฤติสื่อมวลชนดานวิทยุและโทรทัศนจากหลายๆ ดาน สงผลกระทบ
ตอความมั่นคงในการดำรงชีพและคาใชจายเพื่อการศึกษาสำหรับบุตรธิดา คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศน
ไทยจึงมีนโยบายที่จะแบงเบาภาระทางเศรษฐกิจใหแกสมาชิกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย  โดยมติเห็นชอบใหพิจารณา
มอบทุนการศึกษาแก บุตร-ธิดา ของสมาชิกฯ ประจำป 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตร - ธิดาสมาชิกสมาคมฯ   ตั้งแตระดับ อนุบาล –อุดมศึกษา  
    ทุนละ 2,000 บาท ( สองพันบาทถวน ) จำนวน  40  ทุน 
2. สมาชิกผูยื่นความจำนงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับทุน ที่สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยกำหนด  
3. สมาคมฯ จะประกาศผลและมอบทุนการศึกษาในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2564 (วันเสารที่ 17 ธันวาคม 2565)    
********************************************************************************************************************* 
ทางสมาคมฯ จะแจงสมาชิกผูไดรับทุน ระหวางวันที่  12-13 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะแจงทางโทรศัพทกับสมาชิกที่ไดรับทนุเทานัน้ หรือ
ดูรายชื่อไดที่ www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja หรือสอบถามไดที่ 086-5224288 / 0-2243-8479  
********************************************************************************************************************* 
เงื่อนไขการขอรับทุน 
1. ผูยื่นความจำนงขอรับทนุจะตองดำรงสถานภาพเปนสมาชิก สมาคมนักขาววทิยุและโทรทัศนไทย อยางนอย 1 ป (นบัจากวนัที่
รับเปนสมาชิกสมาคมฯ) และไดชำระเงินคาบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ในปปจจุบัน (2565) เรียบรอยแลว*** 

2. สามารถขอรับทุนการศึกษาบุตร -ธิดาไดครอบครัวละ 1 ทนุเทานัน้  
3. ในกรณีที่ผูยื่นความจำนงเคยรับทุนของสมาคมฯ มากอน คณะกรรมการพิจารณาทนุ จะพจิารณาใหทุนกับสมาชิกที่ไมเคยไดรับ
ทุนมากอนเปนอันดับแรก หรือมีจำนวนคร้ังในการรับทนุนอยคร้ังกวา ตามลำดับ 
4. รายไดรวมของครอบครัว(รวมคูสมรส) ไมเกิน 70,000 บาท 
5. ทั้งนี้ การตัดสนิ ของคณะกรรมการพิจารณาทนุ ใหถือเปนที่สุด 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
1. สำเนาบตัรประชาชนของผูยืน่ความจำนง (สมาชิก) 
2. สำเนาบตัรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบานของผูรับทนุ (บตุร-ธิดา) 
3. สำเนาสมุดรายงานผลการเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาของผูรับทนุการศึกษา (บุตร-ธิดา) 
4. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายไดของผูแสดงความจำนงขอรับทุน (สมาชิก) 
5. หนังสือรับรองจากผูบังคับบญัชาของผูแสดงความจำนงขอรับทุน (สมาชิก) **(ถามี) 
วิธีการสมัคร-สงเอกสาร   กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาพรอมแนบหลักฐาน และสงกลับให สมาคมนักขาววิทยุและ
โทรทัศนไทย เลขที่ 538/1 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  หรือสงใบสมัครไดทางเมล thaibja@hotmail.com  เม่ือ
สงเอกสารแลวรบกวนโทรเช็คที่สมาคมฯ อีกคร้ัง   (เอกสารตองถึงสมาคมฯ ภายในวันหมดเขตรับใบสมัคร เทาน้ัน)  
ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja  
 

หมดเขตย่ืนใบสมัครรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา 
ภายในวันศุกรท่ี  9 ธันวาคม 2565  (กอนเวลา 16.00 น.) เทานั้น 

 
 
 
 
 



  

 

 
 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบตุร-ธิดา 
สมาชิกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยประจำป 2565 

 
ขอมูลผูย่ืนคำขอ     
ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................................................................... 

ที่อยู................................................................................................................................................................................ 

มือถือ(ที่ติดตอได) .................................................................... ตำแหนง....................................................................... 
ชื่อสถานที่ทำงาน............................................................................................................................................................ 

อัตราเงินเดือน............................................................บาท รายไดอ่ืนๆ...................................................................บาท 

สถานภาพสมรส        อยูดวยกัน      แยกกันอยู       มาย   อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.............................. 

 
ขอมูลคูสมรส (ถามี) 

ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................................................................................. 

ชื่อที่ทำงาน...........................................................................................ที่อยู................................................................. 

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

อัตราเงินเดือน.................................บาท รายไดอ่ืนๆ...............................บาท โทรศัพทติดตอ..................................... 

 
ขอมูลบุตร        จำนวนบุตร....................................................คน 

1. ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................................................  

 สถาบันการศึกษา.......................................................................................................ชั้นป.................................... 

2. ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................................................  

 สถาบันการศึกษา.......................................................................................................ชั้นป.................................... 

3. ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................................................  

 สถาบันการศึกษา.......................................................................................................ชั้นป.................................... 

ขอมูลผูรับทุน 

ชื่อ-นามสกุล........................................................................ความสัมพันธกับผูย่ืนคำขอ............................................ 
ขณะน้ีเรียนอยูที่ ..........................................................................ชั้นป...........................คะแนนเฉลี่ย........................ 

 เคยรับทุนการศึกษาจากองคกรตาง ๆ  ไมเคยรับทุนการศึกษาจากที่ใดมากอน 

ถาเคยรับทุนการศึกษา โปรดระบ ุ

1.............................................................................................ปพ.ศ........................จำนวนเงิน........................ 

2. ...........................................................................................ปพ.ศ........................จำนวนเงนิ........................ 

3. ...........................................................................................ปพ.ศ........................จำนวนเงิน........................ 



  

 

 

กรุณาระบุความจำเปนที่ทานสมควรไดรับทุน  

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

 ขอรับรองวาขอมูลที่ขาพเจาระบุขางตนเปนความจริงทุกประการ  หากพบวามีการใหขอมูลที่เปนเท็จ ขาพเจายินดีคืนสิทธิ
ในการรับทุนและยินยอมชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดอันเน่ืองจากการใหขอมูลเท็จดังกลาว  

 

ลงชื่อ............................................................................. 
 

   (.................................................................................) 
ผูย่ืนคำขอรับทุน (สมาชิก) 

 
วัน/เดือน/ป.....................................................................(ที่ย่ืนสงเอกสาร) 

    
หมายเหตุ 1. กรุณากรอกขอมูลและสงเอกสารหลักฐานประกอบใหครบถวน มิฉะน้ันอาจไมไดรับการพิจารณา 
  2. คณะกรรมการพิจารณาทุน อาจติดตอกลับเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

  
 

ทั้งน้ีการตัดสินของกรรมการพิจารณาทุน ถือเปนที่สิ้นสุด  
 


