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            เลขที�_____/______ 

 

ใบสมัครขอรับทนุการศึกษา 

มูลนิธ ิทางสู่ ฝัน ปั �นคนเก่ง 

ประจาํปีการศึกษา ............................ 
 

 

 

ข้าพเจ้าชื�อ (ภาษาไทย) ...................................................................................................................................................... 
(ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เลขที�บตัรประจําตวัประชาชน   ____-____ ____ ____ ____-____ ____ ____ ____ ____-____ ____-____ 

1. ประวัตส่ิวนตัวผู้สมัครขอรับทุน  

1.1 วนั เดือน ปี เกิด ...................................................... อาย ุ...............................ปี นบัถือศาสนา .............................. 

1.2 ภมูิลาํเนาเดิม บ้านเลขที� ............................  หมูที่� ................  ซอย ...........................  ถนน ................................... 

แขวง/ตาํบล .....................................................................เขต/อําเภอ ................................................................... 

จงัหวดั ...................................................  รหสัไปรษณีย์ ................................ ภมูิภาค.......................................... 

1.3 ที�อยูปั่จจบุนั บ้านเลขที� ............................  หมูที่� ................  ซอย ...........................  ถนน ..................................... 

แขวง/ตาํบล .....................................................................เขต/อําเภอ ...................................................................  

จงัหวดั ...................................................  รหสัไปรษณีย์ ................................  โทรศพัท์ ....................................... 
 

2. ประวัตกิารศึกษาและการรับทุนการศึกษา 

2.1 ผู้สมคัรผา่นการสอบคดัเลอืกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยั ............................................................................................ 

คณะ ...................................................  ภาควิชา ..................................................... หลกัสตูร ............................ปี 

ภาคปกต ิ                 ภาคพิเศษ       อื�นๆ ..........................................  

  รูปแบบการคดัเลอืก  1. รับด้วยแฟม้สะสมผลงาน                          3. รับแบบแอดมิชชั�น รอบ > 

>. รับแบบโควตา                                           4. การรับตรงอิสระ 

3. รับแบบแอดมิชชั�น รอบ @ 

 

2.2 จบการศกึษาระดบั ปวช./ม.A จากโรงเรียน ......................................................... จงัหวดั ....................................... 
 

2.3 ประวตัิการรับทนุการศกึษา  ไมเ่คย  เคย โปรดระบ.ุ... 

ปีการศกึษา ชื�อทนุการศกึษา หนว่ยงานที�ให้ทนุ จํานวนเงิน 

    
    
    

ติดรูปถ่ายผู้สมคัร 

ขนาด > นิ Bว 
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3. ครอบครัว / ผู้อ ุปการะ     

 

3.1 ชื�อ / สกลุ บิดา..................................................................................  อาย.ุ............ปี                 ถึงแก่กรรม 

     วฒุิการศกึษาสงูสดุ....................................................อาชีพของบิดา..................................................................... 

     สถานที�ทํางานของบิดา ........................................................................................................................................ 

     จงัหวดั ...................................................................... โทรศพัท์ ........................................................................... 

     รายได้ตอ่เดือน (ยงัไมห่กัคา่ใช้จ่าย).................................บาท รวมรายได้ปีละ...................................................บาท 

     กรณีมีรายได้พิเศษ กรุณาระบเุพิ�มเติม 

     แหลง่ที�มาของรายได้ ................................................................รายได้พิเศษตอ่เดือน .............................................. 

     รวมรายได้ประจําและรายได้พิเศษทั Bงหมดปีละ ................................บาท 

 

3.2 ชื�อ / สกลุ มารดา..................................................................................  อาย.ุ......... ...ปี                 ถึงแก่กรรม 

     วฒุิการศกึษาสงูสดุ....................................................อาชีพของมารดา................................................................. 

     สถานที�ทํางานของมารดา .................................................................................................................................... 

     จงัหวดั ...................................................................... โทรศพัท์ ........................................................................... 

     รายได้ตอ่เดือน (ยงัไมห่กัคา่ใช้จ่าย).................................บาท รวมรายได้ปีละ...................................................บาท 

     กรณีมีรายได้พิเศษ กรุณาระบเุพิ�มเติม 

     แหลง่ที�มาของรายได้ ................................................................รายได้พิเศษตอ่เดือน .............................................      

     รวมรายได้ประจําและรายได้พิเศษทั Bงหมดปีละ ................................บาท 

 

3.3 ชื�อ / สกลุ ผู้อปุการะ (กรณีไมไ่ด้อยูใ่นความดแูลของบิดา / มารดา)......................................................................... 

อาย ุ................. ปี  ความสมัพนัธ์กบัผู้สมคัร ........................................................................................................ 

       อาชีพของผู้อปุการะ................................................................. 

       สถานที�ทํางานของผู้อปุการะ................................................................................................................................. 

จงัหวดั ...................................................................... โทรศพัท์ ........................................................................... 

รายได้ตอ่เดือน (ยงัไมห่กัคา่ใช้จา่ย).................................บาท รวมรายได้ปีละ...................................................บาท 

 

3.4 ชื�อสถานสงเคราะห์หรือมลูนิธิ (ในกรณีที�อยูใ่นการอปุถมัภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมลูนิธิ) 

ชื�อสถานที�..............................................................................  ก่อตั Bงเมื�อ ............................................................ 

อปุการะผู้สมคัรมาตั Bงแตว่นัที�.......................................................  โทรศพัท์.......................................................... 

วตัถปุระสงค์ของมลูนิธิ ........................................................................................................................................ 

ที�ตั Bง.................................................................................................................................................................... 

ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  ใช ่  ไมใ่ช่. 
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3.5 สถานภาพครอบครัว 

บิดา-มารดา อยูร่่วมกนั 

แยกกนัอยูช่ั�วคราว  (     ) บิดาสง่เสยี  (     ) มารดาสง่เสยี   (     ) บิดา/มารดา ไมไ่ด้สง่เสยี 

หยา่ร้าง                 (     ) บิดาสง่เสยี  (     ) มารดาสง่เสยี   (     ) บิดา/มารดา ไมไ่ด้สง่เสยี 

อื�นๆ (โปรดระบ)ุ ................................................................................................................................ 
 

 

3.6 กรณีบิดา-มารดา มคีรอบครัวใหม ่สามีใหม/่ภรรยาใหม ่ชื�อ / สกลุ......................................................................... 

อาย.ุ................ปี  อาชีพ...............................................................รายได้ประมาณปีละ...............................บาท 

สถานที�ติดตอ่................................................................................................................................................... 

        จงัหวดั ...................................................................... โทรศพัท์ ........................................................................ 
 

3.7 ข้าพเจ้ามีพี�น้อง..................คน (รวมทั Bงผู้ขอทนุ) ผู้ขอทนุเป็นบตุรธิดาคนที�................ 
 

ที� เพศ ชื�อสกลุ อาย ุ ระดบัการศกึษา อาชีพ ทํางาน / ศกึษาที� รายได้ อยู่ที�จงัหวดั 

1         

2         

3         

4         

5         

 

3.8 บิดา-มารดา มีภาระต้องอปุการะเลี Bยงดผูู้ อื�น (นอกเหนือจากบตุร-ธิดา) ..................คน 

บคุคลอื�นที�ต้องอปุการะเลี Bยงดคูอื......................................................................................................................... 
 

3.9 มีภาระหนี Bสนิในปัจจบุนัเป็นจํานวน .................................. บาท เนื�องจาก............................................................. 

...............................................................................................ผอ่นชําระเดือนละ.........................................บาท 

 

3.10  ปัจจบุนัผู้สมคัรขอรับทนุอาศยัอยูก่บั.................................................................................................................... 
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4. รายรับ / รายจ่ายในช่วงระยะเวลา . ปีท ี/ผ่านมา 

รายรับ  

รับเงินคา่อาหาร  (    ) วนัละ            (    ) สปัดาห์ละ        (    ) เดือนละ  .......................บาท  จาก................................. 

รับทนุเดือนละ .......................................บาท 

ทํางานหารายได้พิเศษคือ..............................................รายได้ (    ) สปัดาห์ละ        (    ) เดือนละ...........................บาท 

รวมรายรับทั Bงสิ Bนประมาณเดือนละ.........................................บาท 

 รายจ่าย 

 รับประทาน อาหารเช้า          (    ) ที�บ้าน         (    ) ที�สถานศกึษา          (    ) ที�อื�น ..................................................บาท 

            อาหารกลางวนั          (    ) ที�บ้าน         (    ) ที�สถานศกึษา          (    ) ที�อื�น .................................................บาท 

                              อาหารเย็น          (    ) ที�บ้าน         (    ) ที�สถานศกึษา          (    ) ที�อื�น .................................................บาท 

 คา่ใช้จา่ยในการเดินทาง วนัละ...........................................................บาท 

 คา่ใช้จา่ยในการศกึษา    วนัละ...........................................................บาท 

รวมรายจ่ายทั Bงสิ Bนประมาณเดือนละ.........................................บาท 

 

5. สุขภาพ  

5.1 ข้าพเจ้าเคยเจ็บป่วยครั Bงสดุท้ายเมื�อปี...........................  ด้วยโรค............................................................................. 

        รวมระยะเวลาที�ต้องรักษา........................วนั 

5.2 ข้าพเจ้าเคยรับการรักษาและต้องอยูโ่รงพยาบาลเมื�อปี.......................... ด้วยโรค....................................................... 

         รวมเวลาที�รับการรักษา........................วนั    คา่ใช้จา่ยในการรักษา.......................................................................... 

6. กิจกรรมนอกหลักสูตรภายในและภายนอกโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เกียรติบัตรหรือหลักฐานของผลงานทาง

วิชาการ การร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและสังคม ความสามารถพิเศษ (print บนกระดาษ AA ในแนวตั �ง โดยใน . หน้าให้วางได้เพ ียง C ใบ
เท่านั �น) พร้อมกรอกรายละเอ ียดดังนี � .ชั �น(มัธยมศึกษาตอนปลาย)/ Cกิจกรรม/ Eวันท ี/ร่วมกิจกรรม/ Aหน่วยงานท ี/จ ัด/F ระดับหน่วยงานท ี/จ ัด/ 
Gได้รับรางวัล (ถ้ามี โปรดระบุ) ดูต ัวอย่างได้จากหวัข้อ”เอกสารประกอบใบสมัคร” 

6.1 กิจกรรมของโรงเรียน.............................................................................................................................................. 

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

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

6.2 กิจกรรมภายนอกโรงเรียน...................................................................................................................................... 

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

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

7. อาจารย์ประจาํชั �นหรืออาจารย์ท ี/ปรึกษาที/ทางคณะอนุกรรมการฯ ท ี/สามารถสอบถามได้ (ระบอุยา่งน้อย @ ท่าน) 

(อาจารย์) ชื�อ......................................................................... โรงเรียน......................................................................... 

ที�อยูโ่รงเรียน................................................................................................. โทรศพัท์................................................. 

(อาจารย์) ชื�อ......................................................................... โรงเรียน......................................................................... 

ที�อยูโ่รงเรียน................................................................................................. โทรศพัท์................................................. 
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8. ความจาํเป็นในการขอรับทุน (พร้อมทั Bงให้เขยีนสรุปข้อมลูเกี�ยวกบัการดาํเนินชีวิตของผู้ขอรับทนุ ซึ�งแสดงถึงสภาวะความ

ยากลาํบากของครอบครัว ตลอดจนปัญหาตา่งๆ ที�มี พร้อมทั Bงความคาดหวงัในการศกึษาหรือการประกอบอาชีพในอนาคต) 

- เหตผุลที�ต้องการสมคัรขอรับทนุ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- หากไมไ่ด้รับทนุ ผู้สมคัรจะมวีิธีการแก้ปัญหาคือ 

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

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

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

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

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

- ขณะนี Bผู้สมคัรกําลงัสมคัรขอรับทนุที�อื�นอยู ่

ชื�อทนุ.................................................................................................. จํานวนเงินทนุ.......................................บาท 

ชื�อทนุ.................................................................................................. จํานวนเงินทนุ.......................................บาท 
 

9. หากสาํเร็จการศึกษาแล้ว ข้าพเจ้ามีความตั �งใจจะประกอบอาชีพ  (เลอืก @ คําตอบ) 

 รับราชการ ทํางานอิสระ   ทํางานกบับริษัทเอกชน 

 ทํางานรัฐวิสาหกิจ ทํางานธนาคาร   ยงัไมไ่ด้คดิลว่งหน้า 

 อื�นๆ (โปรดระบ.ุ................................................................) 
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10. หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนที/แนบมาพร้อมใบสมัคร  

แผนที�ที�อยูต่ามภมูิลาํเนาเดมิ (เริ�มจากสถานที�สาํคญัหรือหนว่ยงานราชการในจงัหวดั) 

แผนที�ที�อยูปั่จจบุนั (เริ�มจากสถานที�สาํคญัหรือหนว่ยงานราชการในจงัหวดั) 

คํารับรองฐานะความเป็นอยูค่รอบครัว พร้อมสาํเนาบตัรราชการ 

หนงัสอืรับรองการเป็นผู้อยูใ่นความดแูลของสถานสงเคราะห์หรือมลูนิธิและข้อบงัคบัของสถานสงเคราะห์หรือมลูนิธิ (ถ้าม)ี 

หนงัสอืรับรองของอาจารย์ที�ปรึกษามธัยมศกึษาตอนปลาย พร้อมสาํเนาบตัรราชการ 

ใบรายงานผลการเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือ ปวช. (ลา่สดุ) 

ผลคะแนน ONET จากระบบของ สทศ. 

ผลคะแนน GAT / PAT ครั Bงที� @ และ ครั Bงที� > (ถ้าม)ี 

ผลคะแนน U วิชาสามญั 

ผลคะแนนวิชาฉพาะ (แพทยศาสตร์ A ปีเทา่นั Bน) 

หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าศกึษาในระดบัปริญญาตรีจากประกาศของทางมหาวิทยาลยั อาทิ ทางเว็บไซต์ 

สาํเนาเกียรติบตัรหรือหลกัฐานของผลงานทางวชิาการ การร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและสงัคม ความสามารถพิเศษ (ถ้าม)ี 

รูปถ่ายสภาพบ้าน (ภาพรวมบริเวณบ้าน,หน้าบ้าน,ภายในบ้าน) 

รูปถ่ายทรัพย์สนิของครอบครัว 

สาํเนาทะเบียนบ้านของผู้สมคัรทนุฯ และบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

สาํเนาบตัรประชาชนของผู้สมคัรทนุฯ และบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง (บตัรไมห่มดอาย)ุ 

หนงัสอืรับรองเงินเดือนบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีมีรายได้ประจํา 

เอกสารอื�นๆ (ถ้ามี) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความที�กรอกไว้ในใบสมคัรและหลกัฐานเอกสารประกอบการสมคัรนี Bเป็นความจริงทกุประการ โดยยินยอมให้มี

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัสภาพของครอบครัวและตวัข้าพเจ้า และหากตรวจพบวา่ข้อมลูบางสว่นหรือทั Bงหมดเป็นเท็จ ข้าพเจ้า

รับทราบวา่มลูนิธิทางสูฝั่น ปั Bนคนเก่ง มีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดยีวในการยกเลกิการสนบัสนนุทนุการศกึษาของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอม

ชดใช้เงินทนุการศกึษาที�ได้รับคืนทั Bงหมด 

 

                                                                          
 

  
แผนที�ภมูิลําเนาเดมิ  

(เริ�มจากสถานที�สําคญัหรือหน่วยงานราชการในจงัหวดั) 
 

(ลงชื�อ) ................................................................ มารดา 

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

        วนัที� .................../...................../...................... 
 

(ลงชื�อ) ................................................................ บิดา 

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

        วนัที� .................../...................../...................... 
 

 (ลงชื�อ) ................................................................ ผู้สมคัร 

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

        วนัที� .................../...................../...................... 
 

(ลงชื�อ) ................................................................ ผู้ปกครอง 

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

             เกี�ยวข้องเป็น ........................................... 

        วนัที� .................../...................../...................... 
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แผนที/ท ี/พ ักภูมิลาํเนาเดมิ 

(เริ�มจากสถานที�สําคญัหรือหน่วยงานราชการในจงัหวดั) 
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แผนที/ท ี/พ ักปัจจุบัน  

(เริ�มจากสถานที�สําคญัหรือหน่วยงานราชการในจงัหวดั) 
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คาํรับรองฐานะครอบครัวของผู้สมัคร  

โดย หนว่ยงานต้นสงักดั สรรพากรเขต นายอําเภอ / ข้าราชการตั Bงแตร่ะดบั Z ขึ Bนไป (ยกเว้นข้าราชการเกษียณ) / 

ผู้ใหญ่บ้าน / กํานนั / อบต. (ตามแตก่รณี) 
 

 ผู้ รับรอง ชื�อ-นามสกลุ ................................................................  ตําแหนง่........................................................ 

ปัจจบุนัอยูเ่ดิม บ้านเลขที� ............................  หมูที่� ................  หมูบ้่าน .......................................ซอย ...........................                  

ถนน ................................... แขวง/ตาํบล ........................................เขต/อําเภอ ...........................................................            

จงัหวดั ...................................................  รหสัไปรษณีย์ ................................  

  ได้ทราบข้อมลูรายละเอียดใบสมคัรแล้วมีความเห็นเกี�ยวกบัสภาพฐานะความเป็นอยูค่รอบครัวผู้สมคัรวา่ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  โดยขอรับรองวา่ข้อความดงักลา่วข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ 

 

 

 

 
 

 

 หมายเหต ุ โปรดแนบสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการของผู้ลงนามรับรองฐานะครอบครัวของผู้สมคัรด้วย 
 

 

  

 

 (ลงชื�อ) ................................................................ ผู้ รับรอง 

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

     ตําแหนง่.............................................................. 
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     (กรณีอยูใ่นความดแูลของสถานสงเคราะห์หรือมลูนิธิ) 
 

หนังสือรับรองการเป็นผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธ ิ 
                    (กรุณาแนบข้อบงัคบัของสถานสงเคราะห์หรือมลูนิธิมากบัหนงัสอืฉบบันี B) 
 

 ชื�อสถานที�..................................................................................  ก่อตั Bงเมื�อ ........................................................ 

 อปุการะผู้สมคัรมาตั Bงแตว่นัที�.......................................................  โทรศพัท์.......................................................... 

 วตัถปุระสงค์ของมลูนิธิ ........................................................................................................................................ 

 ที�ตั Bง.................................................................................................................................................................... 

 ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์            ใช่              ไมใ่ช่. 
 

 ได้ทราบข้อมลูรายละเอียดใบสมคัรแล้วมีความเห็นเกี�ยวกบัผู้สมคัร ดงัตอ่ไปนี B 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  โดยขอรับรองวา่ข้อความดงักลา่วข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (ลงชื�อ) ................................................................ ผู้มีอํานาจลงนาม 

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

     ตําแหนง่.............................................................. 
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หนังสือรับรองของอาจารย์ท ี/ปรึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

 ชื�อ-สกลุ อาจารย์ .........................................................................  ตําแหนง่........................................................ 

 โรงเรียน ........................................................................................โทรศพัท์ ....................................................... 

 เป็นอาจารย์ที�ปรึกษาของ ผู้สมคัรขอรับทนุการศกึษา ชื�อ........................................................................................ 

  

 ความคิดเห็นของอาจารย์ที�ปรึกษา 

 (ด้านความประพฤติ) ......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

   

 (ด้านผลการเรียน) ............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

    

 

 

  

 หมายเหต ุ โปรดแนบสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการของผู้ลงนามรับรองด้วย 

 

 (ลงชื�อ) ................................................................ 

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

     ตําแหนง่.............................................................. 
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แบบสอบถามการรบัขา่วสารประชาสมัพนัธม์ูลนธิ ิทางสูฝ่นั ปั�นคนเกง่ 

 
1. ผูส้มัครทราบเรื�องทนุการศกึษาของมลูนธิฯิ ตั �งแตเ่มื�อใด 

 ม. 1  ม. 2  ม. 3  ม. 4  ม. 5  ม. 6 

 
2. ผูส้มัครทราบขา่วสารการรับสมัครทนุของมูลนธิฯิ จากสื�อใด (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1. โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย  

     จังหวดั  
 

 2. สํานักงานพื้นที่มัธยมศึกษาเขต  

     จังหวดั  
 

 3. TV โปรดระบุชองและรายการ  

 

 4. Website  มูลนิธิทาง สูฝน ปนคนเกง 

   

   อื่นๆ โปรดระบุ  

 

 5.  Facebook  มูลนิธิทาง สูฝน ปนคนเกง 

   

   อื่นๆ โปรดระบุ  
 

 6.  หนังสือพิมพ โปรดระบุ  

 

 7. Poster /แผนพับจากโรงเรยีน/มหาวทิยาลัย  

     จังหวดั  
 

 8. รุนพี่แจงใหทราบ  มหาวทิยาลัย  โรงเรยีน 
 

 9. อื่นๆ โปรดระบุ  

 

3. ผูสมัครติดตามขอมูลขาวสารตางๆ จากสือใด (ที่ไมเก่ียวกับมูลนิธิฯ) 
 

 1. TV โปรดระบุชอง  
 

 2. วิทยุ โปรดระบุ  

 

 3. Website  โปรดระบุ  

   
 

 4.  Facebook Fan Page โปรดระบุ  

   
 

 5. Twitter  
 

 6. อื่นๆ โปรดระบุ  

 


