
 

ติดรูปถ่ายขนาด 

1 น้ิว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 

ลำดับที่............ 

 
ใบสมัครสอบเพื่อขอรับการพิจารณารับทุน 

“ราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร” ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

วันท่ีสมัคร.................................................. 
เขียนท่ี....................................................... 

ข้อมูลส่วนตัว  
1. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................นามสกุล........................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน ....................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด ...................................................... อายุ ....................... ศาสนา ............................................... 
ท่ีอยู่ เลขท่ี .................... หมู่ .......................... ตรอก/ซอย ................................... ถนน ................................... 
ตำบล/แขวง .................................... อำเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........................................ 
รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์ ................................................มือถือ..........................................  
2. ทุนการศึกษาท่ีเคยได้รับ................................................................................................................................... 

3. บิดาช่ือ ........................................นามสกุล................................ อายุ ............. ปี □ ยังมีชีวิต □ ถึงแก่กรรม 
ประกอบอาชีพ .................................................................... รายได้ต่อปี (ประมาณ) ................................. บาท 
เบอร์โทร .................................................................................... 

4. มารดาช่ือ .......................................นามสกุล............................. อายุ ............. ปี □ ยังมีชีวิต □ ถึงแก่กรรม 
ประกอบอาชีพ .................................................................... รายได้ต่อปี (ประมาณ) ................................. บาท 
เบอร์โทร .................................................................................... 
5. พี่น้องร่วมบิดามารดา จำนวน ................................. คน 

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

ข้อมูลด้านการศึกษา 
1. จบช้ันมัธยมศึกษาจากโรงเรียน .......................................................................... จังหวัด ............................... 
โปรแกรมวิชา .............................................................................. เกรดเฉล่ียสะสม ............................................ 
2. ปัจจุบันเรียนสาขาวิชา ................................................................ ช้ันปี ............... คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาจารย์ท่ีปรึกษา ................................................................................................. 
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ข้อมูลด้านความถนัดและสนใจทางด้านการเกษตร 

1. ครอบครัวมีที่ดินเพื่อทางการเกษตร จำนวน ................. ไร่ ............. 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. ครอบครัวมีสัตว์เล้ียง จำนวน .................................................. ประเภท 
2.1 ............................................................................................................. จำนวน ........................ ตัว 
2.2 ............................................................................................................. จำนวน ........................ ตัว 
2.3 ............................................................................................................. จำนวน ........................ ตัว 

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

 

เหตุผลที่ขอรับทุน “ราชภัฏเพือ่ทายาทเกษตรกร” 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเพื่อพิจารณารับทุน “ราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร” ประจำปีการศึกษา 
2563 ขอรับรองว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามสัญญาและเงื่อนไขของทุน และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุใน
เอกสารใบสมัครเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
         ลงช่ือ..................................................... ผู้สมัคร 
                (...............................................................) 
          วันท่ี .............. เดือน ............................ พ.ศ. ................ 
 
 
         ลงช่ือ......................................................อาจารย์ท่ีปรึกษา 
                (..............................................................) 
          วันท่ี .............. เดือน ............................ พ.ศ. ................  
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โปรดเขียนบรรยายข้อมูลแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเกษตร 

 

1. ประสบการณ์ทำการเกษตร : 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. แนวคิดในการพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่นของท่าน: 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. เมื่อจบการศึกษาแล้วมีแนวคิดการประกอบอาชีพเกษตรอย่างไร: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง 

 

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

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

ราชภัฏเพื่อทายาทเกษตร ปีการศึกษา 2563 ได้ทราบรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับทุนการศึกษาแล้ว และ

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

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครและหากปรากฏว่าเป็นผู้ได้รับทุน

ดังกล่าว ข้าพเจ้าอนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................. ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขของทุนทุกประการ 

 

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

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

              ผู้ปกครอง 

 


