
 

ติดรูปถ่ายขนาด 

1 นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 

ล ำดับที่............ 

 
ใบสมัครสอบเพื่อขอรับกำรพิจำรณำรับทุน 

“รำชภัฏเพื่อทำยำทเกษตรกร” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

 

วันที่สมัคร.................................................. 
เขียนที่....................................................... 

ข้อมูลส่วนตัว  
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................นามสกุล........................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน ............................................................................................................................. .......... 
วัน/เดือน/ปีเกิด ...................................................... อายุ ....................... ศาสนา ............................................... 
ที่อยู่ เลขที่ .................... หมู่ .......................... ตรอก/ซอย ................................... ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........................................ 
รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์ ................................................มือถือ..........................................  
2. ทุนการศึกษาท่ีเคยได้รับ............................................................................................................................. ...... 

3. บิดาชื่อ ........................................นามสกุล................................ อายุ ............. ปี □ ยังมีชีวิต □ ถึงแก่กรรม 
ประกอบอาชีพ .................................................................. .. รายได้ต่อปี (ประมาณ) ................................. บาท 
เบอรโ์ทร ....................................................................................  

4. มารดาชื่อ .......................................นามสกุล............................. อายุ ............. ปี □ ยังมีชีวิต □ ถึงแก่กรรม 
ประกอบอาชีพ ................................................................... . รายได้ต่อปี (ประมาณ) ................................. บาท 
เบอรโ์ทร ....................................................................................  
5. พ่ีน้องร่วมบิดามารดา จ านวน ................................. คน 

5.1 ชื่อ-สกุล ..................................................... อายุ ............. ปี ก าลังศึกษา/อาชีพ ...........................  
5.2 ชื่อ-สกุล ..................................................... อายุ ............. ปี ก าลังศึกษา/อาชีพ ........................... 
5.3 ชื่อ-สกุล ..................................................... อายุ ............. ปี ก าลังศึกษา/อาชีพ ...........................  
5.4 ชื่อ-สกุล ..................................................... อายุ ............. ปี ก าลังศึกษา/อาชีพ ........................... 

ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
1. จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน .......................................................................... จังหวดั ...............................  
โปรแกรมวิชา .............................................................................. เกรดเฉลี่ยสะสม ................... ......................... 
2. ปัจจุบันเรียนสาขาวิชา ................................................................ ชั้นปี ............... คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาจารย์ที่ปรึกษา ....................................................................... .......................... 
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ข้อมูลด้ำนควำมถนัดและสนใจทำงด้ำนกำรเกษตร 

1. ครอบครัวมีที่ดินเพื่อทางการเกษตร จ านวน ................. ไร่ ............. งาน ............ ตารางวา ............ □ ไม่มี 
1.1 ปลูกพืช (ระบุชนิด) ......................................... จ านวน ............ ไร่ ........... งาน .......... ตารางวา ..........  
1.2 ปลูกพืช (ระบุชนิด) ......................................... จ านวน ............ ไร่ ........... งาน .......... ตารางวา ...... .... 
1.3 ปลูกพืช (ระบุชนิด) ......................................... จ านวน ............ ไร่ ........... งาน .......... ตารางวา ..........  

2. ครอบครัวมีสัตว์เลี้ยง จ านวน .................................................. ประเภท 
2.1 ............................................................................................................. จ านวน ......... ............... ตวั 
2.2 ........................................................................................................... .. จ านวน ........................ ตวั 
2.3 ............................................................................................................. จ านวน ..... ................... ตวั 

3. ความสนใจทางด้านเกษตร .............................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

เหตุผลท่ีขอรับทุน “รำชภัฏเพื่อทำยำทเกษตรกร” 
.................................................................................................................................................................. ............
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเพ่ือพิจารณารับทุน “ราชภัฏเพ่ือทายาทเกษตรกร” ประจ าปีการศึกษา 
2561 ขอรับรองว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามสัญญาและเงื่อนไขของทุน และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุใน
เอกสารใบสมัครเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
         ลงชื่อ..................................................... ผูส้มัคร 
                (...............................................................) 
          วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ................ 
 
 
         ลงชื่อ......................................................อาจารย์ที่ปรึกษา 
                (..............................................................) 
          วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ................  



หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง 

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................เกี่ยวข้องเป็น............................  

ของ (นาย/นางสาว) ...................................................................................ผู้สมัครสอบรับทุนการศึกษา ทุน 

ราชภัฏเพ่ือทายาทเกษตร ปีการศึกษา 2561 ได้ทราบรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับทุนการศึกษาแล้ว และ

ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................... สมัครสอบและ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ ได้ระบุ ไว้ ใน ใบสมัครและหากปรากฏว่า เป็น 

ผู้ได้รับทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าอนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................. 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนทุกประการ 

 

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

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

              ผู้ปกครอง 

 


