
 
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่           

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

-------------------------------------  
  

           คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  ได้จัดท าโครงการอุดมศกึษาเพื่อทายาทเกษตรกรโดย

มีความประสงคจ์ะรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ก าลังจะเข้าเรียนในช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖ จากโรงเรยีนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมีบิดาหรือมารดามี

อาชีพเป็นเกษตรกร เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่   

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ใน ๘ สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จ านวน ๕ คน และอีก ๗ 

สาขาวิชา  ได้แก่  กีฏวิทยา  ปฐพีศาสตร์  พืชไร่   พืชสวน   โรคพืช  ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร  และ

สัตวศาสตร ์ จ านวน ๖๕  คน   รวมจ านวนทั้งสิ้น   ๗๐   คน   ดังมรีายละเอียดต่อไปนี.้-  
  

คุณสมบัติของผู้สมัคร  

          ๑.  เป็นผู้ทีอ่าศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย   

           ๒.  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

    เท่าน้ัน ที่ก าลังจะเข้าเรียนในช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  จากโรงเรยีน 

    มัธยมศกึษาทั่วประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ และ ๕ รวมกัน  

    ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  

 ๓.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในชั้น ม. ๔ และ ม. ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

 ๔.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้น ม. ๔ และ ม. ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  

          ๕.  เป็นผู้ที่มรี่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดตอ่ร้ายแรง หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา               

           ๖.  ไม่เคยต้องโทษตามค าพพิากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก    เว้นแตใ่นกรณีความผิดอันได้กระท า  

    โดยประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ  

           ๗. เป็นผู้ที่มีบิดาหรอืมารดามีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นอาชพีหลัก  
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หลักฐานการสมัคร  

           ๑. ใบสมัครพร้อมค ารับรองของผู้บริหารโรงเรยีนของผู้สมัคร  

           ๒. รูปถ่ายหนา้ตรง  ไม่สวมหมวก  ขนาด ๓ ซ.ม. x ๔ ซ.ม.  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  

  จ านวน ๓ รูป เขียนชื่อ นามสกุล ไว้ด้านหลังของรูปด้วย  

           ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด  

 ๔. หนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา ว่าเป็นผู้มีอาชพีเกษตรกรเป็นอาชพีหลัก โดยผู้ใหญ่บ้าน 

    ลงชื่อรับรอง 
 

สถานที่รับใบสมัคร  

           ให้ผู้สมัครสอบติดต่อขอรับใบสมัครสอบ  ณ  โรงเรียนที่ผู้สมัครสอบก าลังศกึษาอยู่  และหากใบ

สมัครสอบที่ส่งมาพร้อมน้ีไม่เพียงพอ  อนุญาตให้ทางโรงเรียนถ่ายเอกสารได้  
  

ระยะเวลาการรับสมัคร  

           ตั้งแตว่ันที ่ ๑  มกราคม  -  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
  

การสมัครสอบคัดเลือก  

          ๑. ใหน้ักเรียนที่มีสทิธิ์สมัครสอบยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ใหค้รบถ้วน พร้อมเงนิค่าสมัครสอบ   

คนละ  ๕๐๐ บาท   ณ  ที่ท าการรับสมัครของโรงเรียนที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่  

๒. การสมัครสอบจะด าเนนิการสมัครพร้อมกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

โครงการ พสวท. ของคณะวิทยาศาสตร์ และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร โดยให้ 

นักเรยีนที่สนใจเลือกสมัครสอบเฉพาะโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรได้เพียง 

หน่ึงโครงการเท่าน้ัน 

         ๓. ตอ้งมลีายมอืชื่อผู้อ านวยการหรอือาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด  ลงนามรับรอง 

  คุณสมบัติของผู้สมัครในค ารับรองของผู้บริหารโรงเรยีนตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร   มิฉะนั้น 

  คณะเกษตรศาสตร์ จะถอืว่าใบสมัครเป็นโมฆะ  

 ๔. ต้องมีหนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา ว่าเป็นผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นอาชพีหลัก โดย 

  ผู้ใหญ่บ้านลงชื่อรับรอง 

          ๕.  ขอให้โรงเรียนรวบรวมใบสมัครของนักเรียน แลว้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและ 

   ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยโอนเงนิผ่านธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

   ชื่อบัญชี โครงการอุดมศกึษาเพื่อทายาทเกษตรกร  เลขที่บัญชี   ๐๒๐๐๐๙๖๗๐๑๗๓   

   ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และให้แนบส าเนาการโอนเงนิดังกล่าวมาพร้อมกับใบ 

   สมัครด้วย  
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           ๖.  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ จะแจ้งประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์เข้าสอบข้อเขียน 

   พร้อมจัดส่งบัตรประจ าตัวผูเ้ข้าสอบไปยังโรงเรียนที่ผู้สมัครสอบก าลังศกึษาอยู่ และทาง Website  

    ของคณะ ซึ่งบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบนี้ถอืเป็นใบเสร็จรับเงนิค่าธรรมเนียมสมัครสอบด้วย  

 ๗.  คณะเกษตรศาสตร์ จะไม่คืนเงนิค่าสมัครสอบให้ ไม่ว่าในกรณใีด ๆ ทั้งสิ้น 
 

ก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน 

           คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ จะประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์เข้าสอบข้อเขียน  ภายในวัน

ศุกร์ที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๖  ซึ่งผูส้มัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่  

           ๑.  โรงเรียนที่ผู้สมัครสอบก าลังศกึษาอยู่  

          ๒.  งานบริการการศึกษา  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่    

 ๓.  ระบบ Internet ของคณะเกษตรศาสตร์  http://www.agri.cmu.ac.th   

  

ก าหนดวิชา  วันเวลา  และสถานที่สอบ  

วิชาที่สอบ ครอบคลุมเนือ้หาสาระพืน้ฐานวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสาระเพิ่มเติม 

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา   ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔ – ๕   
 

          - วันสอบข้อเขียน  

            วันอาทติย์ที่   ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๖ 

            ๐๘:๓๐ – ๑๑:๐๐ น.    ข้อสอบบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ๑ 

            ๑๑:๐๐ – ๑๒:๓๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน  

            ๑๒:๓๐ – ๑๕:๐๐ น.    ข้อสอบบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ๒ 
 

          - สถานที่สอบ  

            อาคารเรียนรวม  RB   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  

ก าหนดประกาศผลสอบข้อเขียน  

           คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ จะประกาศรายชื่อผูท้ี่สอบผา่นข้อเขียน วันศุกร์ที่  ๓๑  

พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ สถานที่ ต่อไปนี้.-  

          ๑.  โรงเรียนที่ผู้สมัครสอบก าลังศกึษาอยู่  

           ๒.  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

 ๓.  ระบบ Internet ของคณะเกษตรศาสตร์  http://www.agri.cmu.ac.th  
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ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์   

           ผูส้อบผา่นข้อเขียนให้มาสอบสัมภาษณ์  ในวันเสาร์ท่ี   ๑๕   มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ – 

๑๒.๐๐ น.  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ   คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

  

ก าหนดประกาศผลการสอบสัมภาษณ ์

         วันประกาศผลการสอบสัมภาษณ์   ในวันจันทร์ท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ สถานที่ตอ่ไปนี.้-  

           ๑.  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

 ๒.  ระบบ Internet ของคณะเกษตรศาสตร์  http://www.agri.cmu.ac.th   

ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ขอให้ยืนยันการเข้าศึกษาต่อตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อ

ทายาทเกษตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ถงึ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวัน

ศุกร์ที่   ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  หากพ้นก าหนดนี้จะถอืว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาท

เกษตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  (คร้ังสุดท้าย)  

         วันประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งสุดท้าย   

ในวันศุกร์ที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ สถานที่ตอ่ไปนี.้-  

          ๑.  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

 ๒.  ระบบ Internet ของคณะเกษตรศาสตร์  http://www.agri.cmu.ac.th   
 

ทุนการศึกษา    

           ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการอุดมศกึษาเพื่อทายาทเกษตรกร จะได้รับพิจารณา

ให้ได้รับทุนการศึกษา                                                                                

           ๑.   ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ศกึษาในระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์      

 จ านวน ๒ ทุน ๆ ละ  ๘๐,๐๐๐ บาท โดยจา่ยใหเ้ป็นรายปี ๆ ละ  ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะพิจารณา 

 จากคะแนนการสอบคัดเลือก  และความจ าเป็นทางครอบครัว  

          ๒.  ทุนการศึกษาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   คณะ 

 เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่                                                    
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เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว  
  

           ๑.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

    ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรแล้ว     หากประสงค์จะเข้าสอบ 

    ประเภทโควตาภาคเหนือ    หรอืสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด 

    ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  จะต้องสละสิทธิ์การเข้าศึกษาตามโครงการ 

    อุดมศกึษาเพื่อทายาทเกษตรกรให้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน   หากยังเข้าสอบ 

    โควตาภาคเหนือ หรอื สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส านักงาน 

    คณะกรรมการอุดมศึกษาอีก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาท้ัง 

    สองทางทันท ี 

           ๒.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๖  ในปีการศึกษา   ๒๕๕๖ 

           ๓.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตาม 

    โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรแล้วหากคณะเกษตรศาสตร์ตรวจพบใน 

    ภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาด คุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงหรอืข้อความที่ระบุไว้ไม่เป็นความจรงิ  

    คณะเกษตรศาสตร์ จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันท ี 

           ๔.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตาม 

    โครงการอุดมศกึษาเพื่อทายาทเกษตรกรจะต้องศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ให้ 

    ครบถ้วนตามเงื่อนไขหลักสูตรระดับปรญิญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์ จนส าเร็จ 

    การศึกษา โดยไม่มีสิทธิ์ขอโอนย้ายคณะ  

  

                     ประกาศ    ณ    วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

                                         

 ลงนาม    ธีระ  วสิิทธิ์พานิช 

 

                         (รองศาสตราจารย์ธีระ  วิสิทธิ์พานิช)  

                                                                     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  

 

 

 

 



ใบสมัครสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ 
ตามโครงการอุดมศึกษาเพือ่ทายาทเกษตรกร 

         ประจ าปีการศึกษา   2557 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ให้ผู้สมัครสอบกรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ 
 

1.  ประวตัส่ิวนตวั 
 1.1 ช่ือและนามสกลุ [  ] นาย   [  ] นางสาว.......................................................................................................................... 
       [  ] Mr.    [  ]  Miss ....................................................…....................................................................... 

                (เขียนภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
  เช้ือชาติ ................................................ สญัชาติ ............................................... ศาสนา ....................................................... 
 1.2 เกิดวนัท่ี ............................ เดือน ................................................... พ.ศ. .................................. อาย ุ................................ ปี 
  สถานท่ีเกิด อ าเภอ/เขต .............................................................................. จงัหวดั .............................................................. 
 1.3 ท่ีอยูปั่จจุบนั (สามารถติดต่อทางไปรษณีย)์ เลขท่ี ................... หมู่ท่ี ....................... ตรอก/ซอย ........................................ 
  ถนน ......................................................... ต าบล/แขวง ................................................ อ าเภอ/เขต ..................................... 
  จงัหวดั ..................................................... รหสัไปรษณีย ์........................... โทรศพัท ์(ถา้มี) ............................................... 
2.  ประวตักิารศึกษา 
 ปัจจุบนัก าลงัเรียนชั้น ม.6 โรงเรียน .......................................................................... จงัหวดั .................................................... 
 ซ่ึงเป็นโรงเรียน [  ] รัฐบาล [  ] เอกชน -มีระดบัคะแนนเฉล่ียทุกวชิาในชั้น ม.4 - 5   รวมกนัไม่ต ่ากวา่  2.00   
      และมผีลการเรียนเฉลีย่ในกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ในช้ัน ม.4 และ ม.5 ไม่ต า่กว่า 2.00 คอื...............  
      และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในช้ัน  ม.4 และ ม.5 ไม่ต า่กว่า 2.00 คอื............... 

3. ข้อมูลเกีย่วกบัครอบครัว 
 3.1 ช่ือบิดา .......................................................... [  ] มีชีวติอยู ่อาย.ุ..........ปี ระดบัการศึกษา .......................... [  ] ถึงแก่กรรม 
  อาชีพเกษตรกร  [  ]  ท านา   จ านวน.........ไร่  [  ]  ท าไร่  จ านวน............ไร่  [  ]  ท าสวน  จ านวน..........ไร่  [  ]  เล้ียงสตัว ์ 
  โปรดระบุชนิดของพืช/สตัวท่ี์ท าการเกษตร คือ............................................. และการเกษตรอ่ืน ๆ (ระบุ).......................... 
 3.2 ช่ือมารดา ..................................................... [  ] มีชีวติอยู ่อาย.ุ...........ปี ระดบัการศึกษา .......................... [  ] ถึงแก่กรรม 
  อาชีพเกษตรกร  [  ]  ท านา   จ านวน.........ไร่  [  ]  ท าไร่  จ านวน..........ไร่  [  ]  ท าสวน  จ านวน............ไร่  [  ]  เล้ียงสตัว ์ 
  โปรดระบุชนิดของพืช/สตัวท่ี์ท าการเกษตร คือ............................................... และการเกษตรอ่ืน ๆ (ระบุ)......................... 
 3.3 บิดามารดา มีบุตร/ธิดา ทั้งส้ิน (ท่ียงัมีชีวติอยู.่.......คน) เป็นชาย.........คน  เป็นหญิง.........คน ท่านเป็นบุตร/ธิดา คนท่ี........ 
4.  สาขาวชิาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา 
           เศรษฐศาสตร์เกษตร             7 สาขาวิชา คือ กีฏวิทยา ปฐพีศาสตร์ฯ พืชไร่ พืชสวน โรคพืช ส่งเสริมฯ และ 
                                                            สตัวศาสตร์ 
5. ข้าพเจ้าได้ส่งเงนิค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จ านวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนผ่านธนาคารออมสิน สาขา 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ช่ือบัญชี  โครงการอุดมศึกษาเพือ่ทายาทเกษตรกร  เลขที่บัญชี   020009670173   และได้แนบ 
 ส าเนาการโอนเงนิมาพร้อมนีแ้ล้ว    
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 

3 x 4 ซม. 
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   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีประกาศไวทุ้กประการ  หากพบวา่ขา้พเจา้ขาดคุณสมบติั
 อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือขอ้ความท่ีระบุไวน้ั้นไม่เป็นความจริง  ขา้พเจา้ยนิยอมให ้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ตดัสิทธ์ิการเขา้สอบและจะไม่ขอรับคืนเงินค่าสมคัรสอบแต่อยา่งใด และตดัสิทธ์ิการเขา้ศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ตาม
 โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 
 
        ลงช่ือผูส้มคัร  ............................................................. 
                (............................................................) 
                วนัท่ี........... เดือน.................. พ.ศ........  
 
ค ารับรองของบิดา/มารดา                      ขอรับรองวา่เป็นความจริง 
 
        ลงช่ือ ............................................................. 
            (...........................................................) 
               บิดา/มารดา 
         วนัท่ี........... เดือน................. พ.ศ........ 
 
ค ารับรองของครู/อาจารย์ประจ าช้ัน   ขอรับรองวา่เป็นความจริง 
 
        ลงช่ือ ............................................................. 
            (...........................................................) 
                    ครู/อาจารยป์ระจ าชั้น 
         วนัท่ี........... เดือน................. พ.ศ........ 
ค ารับรองของผู้อ านวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่ 
 
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................. ต  าแหน่ง............................................. ขอรับรองวา่ 

1.  ขอ้ความท่ีผูส้มคัรระบุไวใ้นใบสมคัรน้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
2. เป็นผู้ทีม่ ีบิดา/ มารดา มอีาชีพเป็นเกษตรกร เป็นอาชีพหลกั 
3. ผูส้มคัรเป็นผูมี้ความประพฤติดีและมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นไปตามประกาศโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาท 
 เกษตรกร  เร่ือง   การรับสมคัรคดัเลือกเป็นนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ทุกประการ 

 
 
        ลงช่ือ       ..................................................................... 
         (...................................................................) 
         ต าแหน่งผูอ้  านวยการ/อาจารยใ์หญ่/ครูใหญ่ 
         วนัท่ี............. เดือน.................... พ.ศ........... 
                   ประทบัตราโรงเรียนเป็นส าคญั 



 
 
 
 

หนังสือรับรองอาชีพ บิดา/มารดา 
ผู้สมคัรสอบคดัเลอืกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ตามโครงการอดุมศึกษาเพือ่ทายาทเกษตรกร ปีการศึกษา  2557 
--------------------------------- 

 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/น.ส.)………………………………………… ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี.......……………….. 
ต าบล....................................อ าเภอ...................................จงัหวดั.................................... 
ไดต้รวจสอบคุณสมบติัของ  นาย/น.ส. ....................................................................................................................... 
  
ซ่ึงเป็นนกัเรียนโรงเรียน.......................................................และไดส้มคัรสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจ าปีการศึกษา  2557  นั้น ขอรับรองวา่นกัเรียนดงักล่าว 
เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามประกาศการรับสมคัรสอบคดัเลือกเป็นนกัศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อ
ทายาทเกษตรกร คือ  
บิดา/ มารดา   มีชีวติอยู ่ อาชีพเกษตรกร       ท านา   ท าสวน   ท าไร่         เล้ียงสตัว ์

 อาชีพอ่ืน ๆ ระบุใหช้ดัเจน…………………………….. 
  ถึงแก่กรรม  (โปรดระบุอาชีพขณะเม่ือมีชีวติอยู)่……………………………………………... 

  
 ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีระบุไวเ้ป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      ลงช่ือ………………………………………… 
               (                                                             ) 
                          ต าแหน่ง   ผูใ้หญ่บา้น  
      วนัท่ี……….. เดือน…….…...…. พ.ศ…….…  
                    
 
หมายเหต ุ :- กรณีท่ีบิดา/ มารดา หรือผูอุ้ปการะมีอาชีพอ่ืน  โปรดระบุใหช้ดัเจน   ตวัอยา่งเช่น    อาชีพรับจา้ง    ใหร้ะบุวา่ รับจา้ง
ก่อสร้าง    รับจา้งท านา   ท าสวน  เล้ียงสตัว ์  เป็นตน้   หรืออาชีพคา้ขาย   ใหร้ะบุวา่   คา้ขายสินคา้ประเภทใด  เช่น   คา้พืชไร่   
พืชผกั   หรือคา้ขายเบ็ดเตลด็  เป็นตน้ 

 

 

 


