ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
------------------------------------คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทาโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรโดย
มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่กาลังจะเข้าเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมีบิดาหรือมารดามี

อาชีพเป็นเกษตรกร

เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใน ๘ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จานวน ๕ คน และอีก ๗
สาขาวิชา ได้แก่ กีฏวิทยา ปฐพีศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน โรคพืช ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และ
สัตวศาสตร์ จานวน ๖๕ คน รวมจานวนทั้งสิ้น ๗๐ คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี.้ คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นผู้ทีอ่ าศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๒. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เท่านั้น ที่กาลังจะเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ และ ๕ รวมกัน
ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในชั้น ม. ๔ และ ม. ๕ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๔. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้น ม. ๔ และ ม. ๕ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๕. เป็นผู้ที่มรี ่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๖. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
๗. เป็นผู้ที่มีบิดาหรือมารดามีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก

-๒หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครพร้อมคารับรองของผู้บริหารโรงเรียนของผู้สมัคร
๒. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๓ ซ.ม. x ๔ ซ.ม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๓ รูป เขียนชื่อ นามสกุล ไว้ด้านหลังของรูปด้วย
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด
๔. หนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา ว่าเป็นผู้มีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก โดยผู้ใหญ่บ้าน
ลงชื่อรับรอง
สถานที่รับใบสมัคร
ให้ผู้สมัครสอบติดต่อขอรับใบสมัครสอบ ณ โรงเรียนที่ผู้สมัครสอบกาลังศึกษาอยู่ และหากใบ
สมัครสอบที่ส่งมาพร้อมนี้ไม่เพียงพอ อนุญาตให้ทางโรงเรียนถ่ายเอกสารได้
ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
การสมัครสอบคัดเลือก
๑. ให้นักเรียนที่มีสทิ ธิ์สมัครสอบยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน พร้อมเงินค่าสมัครสอบ
คนละ ๕๐๐ บาท ณ ที่ทาการรับสมัครของโรงเรียนที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่
๒. การสมัครสอบจะดาเนินการสมัครพร้อมกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
โครงการ พสวท. ของคณะวิทยาศาสตร์ และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร โดยให้
นักเรียนที่สนใจเลือกสมัครสอบเฉพาะโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรได้เพียง
หนึ่งโครงการเท่านั้น
๓. ต้องมีลายมือชื่อผู้อานวยการหรืออาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด ลงนามรับรอง
คุณสมบัติของผู้สมัครในคารับรองของผู้บริหารโรงเรียนตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร มิฉะนั้น
คณะเกษตรศาสตร์ จะถือว่าใบสมัครเป็นโมฆะ
๔. ต้องมีหนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา ว่าเป็นผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก โดย
ผู้ใหญ่บ้านลงชื่อรับรอง
๕. ขอให้โรงเรียนรวบรวมใบสมัครของนักเรียน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยโอนเงินผ่านธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อบัญชี โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๐๙๖๗๐๑๗๓
ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และให้แนบสาเนาการโอนเงินดังกล่าวมาพร้อมกับใบ
สมัครด้วย

-๓๖. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะแจ้งประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์เข้าสอบข้อเขียน
พร้อมจัดส่งบัตรประจาตัวผูเ้ ข้าสอบไปยังโรงเรียนที่ผู้สมัครสอบกาลังศึกษาอยู่ และทาง Website
ของคณะ ซึ่งบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบนี้ถอื เป็นใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบด้วย
๗. คณะเกษตรศาสตร์ จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กาหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์เข้าสอบข้อเขียน ภายในวัน
ศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผูส้ มัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
๑. โรงเรียนที่ผู้สมัครสอบกาลังศึกษาอยู่
๒. งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. ระบบ Internet ของคณะเกษตรศาสตร์ http://www.agri.cmu.ac.th
กาหนดวิชา วันเวลา และสถานที่สอบ
วิชาที่สอบ ครอบคลุมเนือ้ หาสาระพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสาระเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๕
- วันสอบข้อเขียน
วันอาทิตย์ท่ี 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
กาหนดประกาศผลสอบข้อเขียน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผูท้ ี่สอบผ่านข้อเขียน วันศุกร์ที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สถานที่ ต่อไปนี้.๑. โรงเรียนที่ผู้สมัครสอบกาลังศึกษาอยู่
๒. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. ระบบ Internet ของคณะเกษตรศาสตร์ http://www.agri.cmu.ac.th

-๔กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผูส้ อบผ่านข้อเขียนให้มาสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กาหนดประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
วันประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สถานที่ตอ่ ไปนี.้ ๑. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. ระบบ Internet ของคณะเกษตรศาสตร์ http://www.agri.cmu.ac.th
ผู้ท่ผี ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ขอให้ยืนยันการเข้าศึกษาต่อตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อ
ทายาทเกษตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ถึง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวัน
ศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หากพ้นกาหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์
ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาท
เกษตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งสุดท้าย)
วันประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งสุดท้าย
ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สถานที่ตอ่ ไปนี.้ ๑. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. ระบบ Internet ของคณะเกษตรศาสตร์ http://www.agri.cmu.ac.th
ทุนการศึกษา
ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร จะได้รับพิจารณา
ให้ได้รับทุนการศึกษา
๑. ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ศกึ ษาในระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์
จานวน ๒ ทุน ๆ ละ ๘๐,๐๐๐ บาท โดยจ่ายให้เป็นรายปี ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะพิจารณา
จากคะแนนการสอบคัดเลือก และความจาเป็นทางครอบครัว
๒. ทุนการศึกษาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-๕เงื่อนไขสาหรับผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว
๑. ผู้ท่ไี ด้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรแล้ว หากประสงค์จะเข้าสอบ
ประเภทโควตาภาคเหนือ หรือสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จะต้องสละสิทธิ์การเข้าศึกษาตามโครงการ
อุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรให้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน หากยังเข้าสอบ
โควตาภาคเหนือ หรือ สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาอีก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทั้ง
สองทางทันที
๒. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖
๓. ผู้ท่ไี ด้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตาม
โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรแล้วหากคณะเกษตรศาสตร์ตรวจพบใน
ภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือข้อความที่ระบุไว้ไม่เป็นความจริง
คณะเกษตรศาสตร์ จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที
๔. ผู้ท่ไี ด้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตาม
โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรจะต้องศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ให้
ครบถ้วนตามเงื่อนไขหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์ จนสาเร็จ
การศึกษา โดยไม่มีสิทธิ์ขอโอนย้ายคณะ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงนาม ธีระ วิสิทธิ์พานิช
(รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช)
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ติดรู ปถ่าย

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์
ขนาด
ตามโครงการอุดมศึกษาเพือ่ ทายาทเกษตรกร
3 x 4 ซม.
ประจาปี การศึกษา 2557
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ให้ ผ้ สู มัครสอบกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ ทุกข้ อ
1. ประวัตสิ ่ วนตัว
1.1 ชื่อและนามสกุล

[ ] นาย [ ] นางสาว..........................................................................................................................
[ ] Mr. [ ] Miss ....................................................….......................................................................
(เขียนภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )
เชื้อชาติ ................................................ สัญชาติ ............................................... ศาสนา .......................................................
1.2 เกิดวันที่ ............................ เดือน ................................................... พ.ศ. .................................. อายุ ................................ ปี
สถานที่เกิด อาเภอ/เขต .............................................................................. จังหวัด ..............................................................
1.3 ที่อยูป่ ั จจุบนั (สามารถติดต่อทางไปรษณี ย)์ เลขที่ ................... หมู่ที่ ....................... ตรอก/ซอย ........................................
ถนน ......................................................... ตาบล/แขวง ................................................ อาเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ........................... โทรศัพท์ (ถ้ามี) ...............................................

2. ประวัตกิ ารศึกษา
ปั จจุบนั กาลังเรี ยนชั้น ม.6 โรงเรี ยน .......................................................................... จังหวัด ....................................................
ซึ่งเป็ นโรงเรี ยน [ ] รัฐบาล [ ] เอกชน -มีระดับคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในชั้น ม.4 - 5 รวมกันไม่ต่ากว่า 2.00
และมีผลการเรียนเฉลีย่ ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในชั้น ม.4 และ ม.5 ไม่ ตา่ กว่ า 2.00 คือ...............
และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในชั้น ม.4 และ ม.5 ไม่ ตา่ กว่ า 2.00 คือ...............

3. ข้ อมูลเกีย่ วกับครอบครัว
3.1 ชื่อบิดา .......................................................... [ ] มีชีวติ อยู่ อายุ...........ปี ระดับการศึกษา .......................... [ ] ถึงแก่กรรม
อาชีพเกษตรกร [ ] ทานา จานวน.........ไร่ [ ] ทาไร่ จานวน............ไร่ [ ] ทาสวน จานวน..........ไร่ [ ] เลี้ยงสัตว์
โปรดระบุชนิดของพืช/สัตว์ที่ทาการเกษตร คือ............................................. และการเกษตรอื่น ๆ (ระบุ)..........................
3.2 ชื่อมารดา ..................................................... [ ] มีชีวติ อยู่ อายุ............ปี ระดับการศึกษา .......................... [ ] ถึงแก่กรรม
อาชีพเกษตรกร [ ] ทานา จานวน.........ไร่ [ ] ทาไร่ จานวน..........ไร่ [ ] ทาสวน จานวน............ไร่ [ ] เลี้ยงสัตว์
โปรดระบุชนิดของพืช/สัตว์ที่ทาการเกษตร คือ............................................... และการเกษตรอื่น ๆ (ระบุ).........................
3.3 บิดามารดา มีบุตร/ธิดา ทั้งสิ้น (ที่ยงั มีชีวติ อยู.่ .......คน) เป็ นชาย.........คน เป็ นหญิง.........คน ท่านเป็ นบุตร/ธิดา คนที่........

4. สาขาวิชาที่ประสงค์ จะเข้ าศึกษา
เศรษฐศาสตร์เกษตร
7 สาขาวิชา คือ กีฏวิทยา ปฐพีศาสตร์ฯ พืชไร่ พืชสวน โรคพืช ส่ งเสริ มฯ และ
สัตวศาสตร์
5. ข้ าพเจ้ าได้ ส่งเงินค่ าธรรมเนียมสมัครสอบ จานวน 500 บาท (ห้ าร้ อยบาทถ้ วน) โดยโอนผ่ านธนาคารออมสิ น สาขา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี โครงการอุดมศึกษาเพือ่ ทายาทเกษตรกร เลขที่บัญชี 020009670173 และได้ แนบ
สาเนาการโอนเงินมาพร้ อมนีแ้ ล้ ว

-2ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้ทุกประการ หากพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อข้อความที่ระบุไว้น้ นั ไม่เป็ นความจริ ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตัดสิ ทธิ์การเข้าสอบและจะไม่ขอรับคืนเงินค่าสมัครสอบแต่อย่างใด และตัดสิ ทธิ์การเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ตาม
โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร
ลงชื่อผูส้ มัคร .............................................................
(............................................................)
วันที่........... เดือน.................. พ.ศ........

คารับรองของบิดา/มารดา

ขอรับรองว่าเป็ นความจริ ง
ลงชื่อ

คารับรองของครู /อาจารย์ ประจาชั้น

.............................................................
(...........................................................)
บิดา/มารดา
วันที่........... เดือน................. พ.ศ........
ขอรับรองว่าเป็ นความจริ ง

ลงชื่อ

.............................................................
(...........................................................)
ครู /อาจารย์ประจาชั้น
วันที่........... เดือน................. พ.ศ........

คารับรองของผู้อานวยการ/อาจารย์ ใหญ่ /ครู ใหญ่
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................. ตาแหน่ง............................................. ขอรับรองว่า
1. ข้อความที่ผสู ้ มัครระบุไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
2. เป็ นผู้ทมี่ ี บิดา/ มารดา มีอาชีพเป็ นเกษตรกร เป็ นอาชีพหลัก
3. ผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีความประพฤติดีและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นไปตามประกาศโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาท
เกษตรกร เรื่ อง การรับสมัครคัดเลือกเป็ นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกประการ

ลงชื่อ

.....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่งผูอ้ านวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครู ใหญ่
วันที่............. เดือน.................... พ.ศ...........
ประทับตราโรงเรี ยนเป็ นสาคัญ

หนังสื อรับรองอาชีพ บิดา/มารดา
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการอุดมศึกษาเพือ่ ทายาทเกษตรกร ปี การศึกษา 2557
--------------------------------ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)………………………………………… ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่.......………………..
ตาบล....................................อาเภอ...................................จังหวัด....................................
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/น.ส. .......................................................................................................................
ซึ่งเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยน.......................................................และได้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจาปี การศึกษา 2557 นั้น ขอรับรองว่านักเรี ยนดังกล่าว
เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเป็ นนักศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อ
ทายาทเกษตรกร คือ
บิดา/ มารดา  มีชีวติ อยู่ อาชีพเกษตรกร
 ทานา
 ทาสวน
 ทาไร่  เลี้ยงสัตว์
 อาชีพอื่น ๆ ระบุให้ชดั เจน……………………………..
 ถึงแก่กรรม (โปรดระบุอาชีพขณะเมื่อมีชีวติ อยู)่ ……………………………………………...
ขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้เป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………
(
)
ตาแหน่ง ผูใ้ หญ่บา้ น
วันที่……….. เดือน…….…...…. พ.ศ…….…

หมายเหตุ :- กรณี ที่บิดา/ มารดา หรื อผูอ้ ุปการะมีอาชีพอื่น โปรดระบุให้ชดั เจน ตัวอย่างเช่น อาชีพรับจ้าง ให้ระบุวา่ รับจ้าง
ก่อสร้าง รับจ้างทานา ทาสวน เลี้ยงสัตว์ เป็ นต้น หรื ออาชีพค้าขาย ให้ระบุวา่ ค้าขายสิ นค้าประเภทใด เช่น ค้าพืชไร่
พืชผัก หรื อค้าขายเบ็ดเตล็ด เป็ นต้น

