
 

ติดรูปถ่ายขนาด 

1 นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ป ี

ลำดับที่............ 

 
ใบสมัครสอบเพื่อขอรับการพิจารณารับทุน 

“ราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร” ประจำปีการศึกษา 2564 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

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

ข้อมูลส่วนตัว  
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................นามสกุล........................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน ....................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด ...................................................... อาย ุ....................... ศาสนา ............................................... 
ที่อยู่ เลขที่ .................... หมู่ .......................... ตรอก/ซอย ................................... ถนน ................................... 
ตำบล/แขวง .................................... อำเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........................................ 
รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์ ................................................มือถือ..........................................  
2. ทุนการศึกษาที่เคยไดร้ับ................................................................................................................................... 

3. บิดาชื่อ ........................................นามสกุล................................ อาย ุ............. ป ี□ ยังมีชวีิต □ ถึงแก่กรรม 
ประกอบอาชีพ .................................................................... รายได้ตอ่ปี (ประมาณ) ................................. บาท 
เบอร์โทร .................................................................................... 

4. มารดาชื่อ .......................................นามสกุล............................. อายุ ............. ป ี□ ยังมีชีวติ □ ถึงแก่กรรม 
ประกอบอาชีพ .................................................................... รายได้ตอ่ปี (ประมาณ) ................................. บาท 
เบอร์โทร .................................................................................... 
5. พี่น้องรว่มบิดามารดา จำนวน ................................. คน 

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

ข้อมูลด้านการศึกษา 
1. จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน .......................................................................... จังหวัด ............................... 
โปรแกรมวิชา .............................................................................. เกรดเฉลี่ยสะสม ............................................ 
2. ปัจจุบันเรียนสาขาวิชา ................................................................ ชั้นปี ............... คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาจารย์ที่ปรึกษา ................................................................................................. 
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ข้อมูลด้านความถนัดและสนใจทางด้านการเกษตร 

1. ครอบครวัมีที่ดินเพื่อทางการเกษตร จำนวน ................. ไร ่............. งาน ............ ตารางวา ............ □ ไม่มี 
1.1 ปลูกพืช (ระบุชนิด) ......................................... จำนวน ............ ไร่ ........... งาน .......... ตารางวา .......... 
1.2 ปลูกพืช (ระบุชนิด) ......................................... จำนวน ............ ไร่ ........... งาน .......... ตารางวา .......... 
1.3 ปลูกพืช (ระบุชนิด) ......................................... จำนวน ............ ไร่ ........... งาน .......... ตารางวา .......... 

2. ครอบครวัมีสัตว์เลี้ยง จำนวน .................................................. ประเภท 
2.1 ............................................................................................................. จำนวน ........................ ตัว 
2.2 ............................................................................................................. จำนวน ........................ ตัว 
2.3 ............................................................................................................. จำนวน ........................ ตัว 

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

 

เหตุผลที่ขอรับทุน “ราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร” 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเพื่อพิจารณารับทุน “ราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร” ประจำปีการศึกษา 
2564 ขอรับรองว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามสัญญาและเงื่อนไขของทุน และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุใน
เอกสารใบสมัครเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
         ลงชื่อ..................................................... ผู้สมคัร 
                (...............................................................) 
          วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ................ 
 
 
         ลงชื่อ......................................................อาจารยท์ี่ปรึกษา 
                (..............................................................) 
          วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ................  
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โปรดเขียนบรรยายข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกษตร 

 

1. ประสบการณท์ำการเกษตร : 

…………………………………………………………………………………………………………..........………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

2. แนวคิดในการพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่นของท่าน: 

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………………………………............................................…………………………..

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

3. เมื่อจบการศกึษาแล้วมีแนวคิดการประกอบอาชีพเกษตรอยา่งไร: 

………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………  
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หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง 

 

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

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

ทุนการศึกษาราชภัฏเพื ่อทายาทเกษตร ปีการศึกษา 2564 ได้ทราบรายละเอียดและเงื ่อนไขเกี ่ยวกับ

ทุนการศึกษาแล้ว และยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................... 

สมัครสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครและหากปรากฏว่าเป็น 

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

ปฏิบัติตามเง่ือนไขของทุนทุกประการ 

 

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

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

              ผู้ปกครอง 
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แผนที่แสดงที่ตั้งของบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยใช้ภาพจาก Google Map 


