
 
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

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

  

           คณะเกษตรศาสตร ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้จัดท าโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรโดยมีความ

ประสงคจ์ะรับสมัครนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ก าลังจะเข้าเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ จากโรงเรยีนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมีบิดาหรอืมารดามีอาชีพเป็นเกษตรกร เพื่อสอบ

คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ใน ๘ สาขาวิชา 

คอื  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร จ านวน ๑๐ คน และอีก ๗ สาขาวิชา  ได้แก่  กฏีวิทยา  ปฐพีศาสตร์  พืชไร่   พืช

สวน   โรคพชื  ส่งเสรมิและเผยแพร่การเกษตร  และสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า  จ านวน ๗๐  คน   รวมจ านวนทั้งสิ้น   

๘๐   คน   ดังมีรายละเอียดต่อไปนี.้-  

  

คุณสมบัติของผู้สมัคร  

          ๑.  เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย   

           ๒.  เป็นนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

    เท่านั้น ที่ก าลังจะเข้าเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  จากโรงเรยีน 

    มัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ และ ๕ ท้ัง ๔  

    ภาคการศึกษารวมกัน ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  

 ๓.   มีผลการเรยีนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในชั้น ม. ๔ และ ม. ๕ รวม ๔ ภาคการศึกษา 

    ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

 ๔.  มีผลการเรยีนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้น ม. ๔ และ ม. ๕ รวม ๔ ภาคการศึกษา 

    ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  

          ๕.  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา               

           ๖.  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถงึที่สุดให้จ าคุก    เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระท า  

    โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ  

           ๗. เป็นผู้ท่ีมบีิดาและ/หรอืมารดาท่ีมชีีวิตอยู่มีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก กรณีท่ีบิดา 

    และมารดาเสียชีวิต ผู้อุปการะต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก 
 

หมายเหตุ  -  ผลการเรียนเฉลี่ยที่ใช้ ณ วันที่สมัครสอบอนุโลมให้ใช้ผลการเรยีนเฉลี่ย ๓ ภาคการศึกษาได้ 

       โดยต้องไม่ต่ ากวา่ ๒.๐๐ ทั้งในกรณีขอ้ ๒- ๔ และหากมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องใช้ผล 

       การเรียนเฉลี่ยรวม ๔ ภาคการศึกษาโดยไม่ต่ ากวา่ ๒.๐๐ ทั้งในกรณีขอ้ ๒- ๔ เช่นกัน 
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หลักฐานการสมัคร  

           ๑. ใบสมัครพร้อมค ารับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารโรงเรียนของผู้สมัคร  

           ๒. รูปถา่ยหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ขนาด ๓ ซ.ม. x ๔ ซ.ม.  ถา่ยมาแล้วไม่เกนิ ๖ เดือน  

  จ านวน ๓ รูป ไม่รวมรูปที่ติดใบสมัคร พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ไว้ด้านหลังของรูปด้วย  

           ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด  

 ๔. หนังสอืรับรองอาชีพบิดา/มารดา ว่าเป็นผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก โดย 

    ผู้ใหญ่บ้านลงชื่อรับรอง 

 

สถานที่รับใบสมัคร  

           ให้ผูส้มัครสอบติดต่อขอรับใบสมัครสอบ  ณ  โรงเรียนที่ผูส้มัครสอบก าลังศึกษาอยู่  และหากใบสมัคร

สอบที่ส่งมาพร้อมนี้ไม่เพียงพอ  อนุญาตให้ทางโรงเรยีนถ่ายเอกสารหรอืดาวน์โหลดจาก 

www.agri.cmu.ac.th 

  

ระยะเวลาการรับสมัคร  

           ตั้งแต่วันที ่ ๑  กุมภาพันธ์  -  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

  

การสมัครสอบคัดเลือก  

          ๑. ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน พรอ้มเงินคา่สมัครสอบ   

คนละ  ๕๐๐ บาท   ณ  ที่ท าการรับสมัครของโรงเรียนที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่  

๒. การสมัครสอบจะด าเนินการสมัครพร้อมกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

โครงการ พสวท. ของคณะวิทยาศาสตร์ และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร โดยให้ 

นักเรียนท่ีสนใจเลอืกสมัครสอบเฉพาะโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรได้เพียง 

หนึ่งโครงการเท่านั้น 

         ๓. ต้องมีลายมือชื่อผู้อ านวยการหรืออาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด  ลงนามรับรอง 

  คุณสมบัติของผู้สมัครในค ารับรองของผู้บริหารโรงเรียนตามท่ีระบุไว้ในใบสมัคร   มิฉะนั้น 

  คณะเกษตรศาสตร์ จะถือว่าใบสมัครเป็นโมฆะ  

 ๔. ต้องมีหนังสอืรับรองอาชีพบิดา/มารดา ว่าเป็นผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก โดย 

  ผู้ใหญ่บ้านลงชื่อรับรอง 

๕.  ขอให้โรงเรยีนรวบรวมใบสมัครของนักเรยีน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครส่งถึงงาน 

บริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๓๙ 

ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 

 

 

 

http://www.agri.cmu.ac.th/
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 ๖.  คา่ธรรมเนียมการสมัครสอบ ขอใหโ้อนเงินผ่านธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

   ชื่อบัญชี โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร  เลขท่ีบัญชี   ๐๒๐๐๐๙๖๗๐๑๗๓   

   ภายในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และให้แนบส าเนาการโอนเงินดังกล่าวมาพร้อมกับใบ 

   สมัครด้วย 

           ๗.  คณะเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน 

   พรอ้มจัดส่งบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบไปยังโรงเรียนที่ผู้สมัครสอบก าลังศึกษาอยู่ และทาง Website  

    ของคณะ ซึ่งบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบนี้ถือเป็นใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบด้วย  

 ๘.  คณะเกษตรศาสตร์ จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

ก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน 

           คณะเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน  ภายในวันศุกร์ที่  

๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ซึ่งผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่  

           ๑.  โรงเรียนที่ผูส้มัครสอบก าลังศึกษาอยู่  

          ๒.  งานบรกิารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

 ๓.  ระบบ Internet ของคณะเกษตรศาสตร์  http://www.agri.cmu.ac.th   
  
ก าหนดวิชา  วันเวลา  และสถานที่สอบ  

วิชาท่ีสอบ ครอบคลุมเนือ้หาสาระพืน้ฐานวิทยาศาสตร ์ และคณิตศาสตร ์ และสาระเพิ่มเติม คณิตศาสตร ์

ฟิสิกส์ เคมี และชีววทิยา   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔ – ๕   
 

          - วันสอบข้อเขียน  

            วันอาทิตย์ท่ี   ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

            ๐๘:๓๐ – ๑๑:๐๐ น.    ข้อสอบบูรณาการวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์๑ 

            ๑๑:๐๐ – ๑๒:๓๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน  

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

          - สถานที่สอบ  

            อาคารเรียนรวม  RB   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  

ก าหนดประกาศผลสอบข้อเขียน  

           คณะเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน วันศุกร์ท่ี  ๑    

กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ สถานที่ ต่อไปนี้.-  

          ๑.  โรงเรียนที่ผูส้มัครสอบก าลังศึกษาอยู่  

           ๒.  คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

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

 

http://www.agri.cmu.ac.th/
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ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์   

           ผู้สอบผ่านข้อเขียนให้มาสอบสัมภาษณ์   ในวันเสาร์ท่ี    ๒๓  กรกฎาคม   ๒๕๕๙     เวลา   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  อาคารเฉลมิพระเกียรติ   คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
  
ก าหนดประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 

         วันประกาศผลการสอบสัมภาษณ์   ในวันจันทร์ท่ี  ๒๒  สงิหาคม  ๒๕๕๙  ณ สถานที่ต่อไปนี.้-  

           ๑.  คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

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

ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ขอให้ยืนยันการเข้าศึกษาต่อตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาท

เกษตรกร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ถึง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันศุกร์ท่ี   ๑๖  

กันยายน  ๒๕๕๙  หากพ้นก าหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและจะไม่พิจารณาไม่ว่ากรณีใด  ๆ 

ท้ังสิ้น 
 

ก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษาครั้งสุดท้าย 

         วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการ

อุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร คร้ังสุดท้าย   ในวันจันทร์ท่ี  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ สถานที่ต่อไปนี.้-  

          ๑.  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

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

ทุนการศึกษา    

           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร จะได้รับการพิจารณาให้

ได้รับทุนการศึกษา                                                                                

           ๑.  ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปรญิญาตรใีนคณะเกษตรศาสตร ์     

 จ านวน ๓ ทุน ๆ ละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยจ่ายให้เป็นรายปี ๆ ละ  ๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งจะพิจารณา 

 จากคะแนนการสอบคัดเลือก  และความจ าเป็นทางครอบครัว  

          ๒.  ทุนการศึกษาอื่น ๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้ว สามารถติดต่อสมัครขอรับ 

   ทุนการศึกษาได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยพัฒนา 

  คุณภาพนักศึกษา   คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                     
 

เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการคัดเลอืกแล้ว  

           ๑.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

    ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรแล้ว     หากประสงค์จะเข้าสอบ 

    ประเภทโควตาภาคเหนือ    หรอืสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด 

    ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  จะต้องสละสิทธิ์การเข้าศึกษาตามโครงการ 

    อุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรให้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน   หากยังเข้าสอบ 

    โควตาภาคเหนือ หรอื สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส านักงาน 



- «

~'f),:j'VI1,:jv1'h!ii 

\~ . btJ'h!~'i'i1b~~fl1"JAfl'l!l1.r'h!~fjm..J Afl'l!l1U~ ';) t'h!Ufl1"JAfl'l!l1 ~ct"ct"~ 
'U 

GTJ. 

~f),j~ bfl'l!l t'l"JA1~lPl{ ~~~~~'VIt'fl1"Jb~1Afl'l!l1v1'h!Vi 

a:'. ~vi1~f'Ufl1"J~~b~'f)flt,ih~1Afl'l!l1t'h!~f),j:::bfl'l!llPl'i~1~t'l4 3-.JVl11'V1U1~m~'l:J,:jtVl~ t'l13-.J 
-u 

llPl"J,:jfl1"J'f) ~3-.J Afl'l!l1 bYJ'f)'VI1U1'V1b fl'l!l t'l'ifl'l~:::~'f),:jAfl'l!l1~'h!IPlf),j:::bfl'l!llPl'i~1~t'l4 ~Vi 
q 

~'l'Ufi 'J'h!m3-J d'f)'h!1"lJVI~fl~lPl'i'i:::l?1'UtHfYfY1t'l~"lJ'f),:jIPlf),j:::b fl'l!l t'l'i~1~lPl{ ~'h!'i'i1b~~ 

W''l~1fl'l~11''WJ1~iJ~'VIi"lJ'f)1'f)'h!ii1u~f),j::: 

((P1'l '61 (?l "j' 'l ''i''l ''j' t'j (9l"j' . 'i'Yt1J"61:1 "i' ~"j' 1l'VIu 'l ) 

"j''[J'l(P] rnu~ {mn fl'l"j' bb'VI 'h! 

(p]rnuinlPlrn:; b fl ~(/1'Jm ~(/11 



ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ 
ตามโครงการอุดมศึกษาเพ่ือทายาทเกษตรกร 

ประจ าปีการศึกษา   2560 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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............. โรงเรียน ........................................................................... จงัหวดั ............................................ 
 ซ่ึงเป็นโรงเรียน  [  ]  รัฐบาล     [  ]  เอกชน     [  ]  สายวทิย ์– คณิต     [  ]  สายอ่ืน ระบุ................................................. 
 -มีคะแนนเฉล่ียทุกวชิาในชั้น ม.4 - 5   ทั้ง 3 ภาคการศึกษารวมกนัไม่ต ่ากวา่  2.00  คือ............... และมผีลการเรียนเฉลีย่ในกลุ่ม 
 สาระวทิยาศาสตร์ ในช้ัน ม.4 และ ม.5 รวม 3 ภาคการศึกษาไม่ต า่กว่า 2.00 คือ............... และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในช้ัน  ม.4  
 และ ม.5 รวม 3 ภาคการศึกษาไม่ต า่กว่า 2.00 คือ...............  

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                                               
              สตัวศาสตร์และสตัวน์ ้า 
5. ข้าพเจ้าได้ส่งเงนิค่าธรรมเนียมสมคัรสอบ จ านวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนผ่านธนาคารออมสิน สาขา 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ช่ือบัญชี  โครงการอุดมศึกษาเพ่ือทายาทเกษตรกร  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. ผู้สมคัรเป็นผู้ทีม่ ี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 

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศกึษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ปีการศกึษา  2560 

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

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)………………...................................………………………… ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี.......……………….. 

ต าบล....................................................อ าเภอ...............................................จงัหวัด..................................................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิอง  นาย/น.ส. ........................................................................................................................... 

ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียน.................................................................และได้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ตามโครงการอุดมศึกษาเพ่ือทายาทเกษตรกร ประจ าปกีารศึกษา  2560  นัน้ ขอรับรองว่านักเรียน

ดังกล่าว เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัตถิูกต้องตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลอืกเป็นนักศกึษาในคณะเกษตรศาสตร์ ตาม

โครงการอุดมศกึษาเพื่อทายาทเกษตรกร คือ  

บิดา/ มารดา  มชีวีติอยู ่ มีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชพีหลักคอื      ท านา    ท าสวน    ท าไร่     เลีย้งสัตว ์

   อาชีพอื่น ๆ ระบุให้ชัดเจน………….........................................………………….. 

 ถึงแก่กรรม  (โปรดระบุอาชพีขณะเมื่อมีชีวิตอยู่)………………......................……………………………... 

  

 ขอรับรองว่าข้อความท่ีระบุไว้เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

      ลงช่ือ……....................…………………………………… 

      (                                                          ) 

                    ต าแหนง่   ผู้ใหญ่บ้าน  

      วันท่ี...……….. เดอืน…….….................…. พ.ศ. ……........…  

 

                    

หมายเหตุ  :- กรณีท่ีบิดา/ มารดา หรือผู้อุปการะมีอาชพีอ่ืน  โปรดระบุให้ชัดเจน   ตัวอยา่งเช่น    อาชีพรับจ้าง    ให้

ระบุว่า รับจ้างก่อสร้าง    รับจ้างท านา   ท าสวน  เลีย้งสัตว ์  เป็นต้น   หรืออาชีพค้าขาย   ให้ระบุว่า   ค้าขายสนิค้า

ประเภทใด  เชน่   ค้าพชืไร่   พชืผัก   หรือค้าขายเบ็ดเตล็ด  เป็นต้น 

 


