
  
  

 
 
 
 

ใบสมคัร 
ค่ายข้าวอจัฉริยะปี 2562 

 โครงการอนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย 
  
 

วนัท่ี............................................................ 
 

 

ช่ือผู้สมคัร.....................................................................................  นามสกลุ......................................................................... 
เพศ........................................................วนั / เดือน / ปี เกิด.....................................................................................................  
ท่ีอยูปั่จจุบนั ........................................................................................................โทรศพัท ์....................................................   
โทรสาร..........................................มือถือ.........................................อีเมล ์.............................................................................  
 

การศึกษาปัจจุบัน :  

• สถานศึกษา.............................................................................................................................................................. 
                ระดบัการศึกษา      ม.3    ม.4    ม.5    ปวช.ปี 1    ปวช.ปี 2     ปวส.ปี 1  สาขาวชิา.................     

• ผลงาน/รางวลัท่ีไดรั้บในสถานศึกษา  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง  : 

• บิดาช่ือ .....................................................................อาย.ุ..................ปี อาชีพปัจจุบนั…….................................. 
ท่ีอยู.่..……………………………………………………………………………………………………..…......... 
โทรศพัท…์………………………โทรสาร .......................................มือถือ...........................................................   
อีเมล.์...........................................................................เลขทะเบียนลูกคา้ธ.ก.ส..(หากมี)........................................ 

• มารดาช่ือ .................................................................อาย.ุ................... ปี อาชีพปัจจุบนั…….................................. 
ท่ีอยู.่..……………………………………………………………………………………………………..…......... 
โทรศพัท…์………………………โทรสาร .......................................มือถือ...........................................................   
อีเมล.์...........................................................................เลขทะเบียนลูกคา้ธ.ก.ส..(หากมี)........................................ 

• ผู้ปกครอง (ทีไ่ม่ใช่บิดา/มารดา) ช่ือ …........................................อาย.ุ.......ปี ความสมัพนัธ์กบัสมคัร….................. 
ท่ีอยู.่..……………………………………………………………………………………………………..…......... 
โทรศพัท…์………………………โทรสาร .......................................มือถือ...........................................................   
อีเมล.์...........................................................................เลขทะเบียนลูกคา้ธ.ก.ส..(หากมี)........................................ 

 

ผู้ทีส่ามารถตดิต่อได้ในกรณีเร่งด่วน :  
 

ช่ือ................................................................................................นามสกลุ............................................................................ 
ท่ีอยู.่....................................................................................................................โทรศพัท ์....................................................   
โทรสาร..........................................มือถือ.........................................อีเมล ์.............................................................................  
 

 
     ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1*1.5 นิว้ 
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การท านา   :  □   บิดา /มารดา   □   ผู้ปกครอง  เป็นผู้ท านา และ ท านามาแล้ว......................ปี 
ท่ีนาตั้งอยูท่ี่.................................................................................................................................................................... 
ขนาดท่ีนา..............................ไร่    (เป็นเจา้ของท่ีนา................... ไร่  เป็นนาเช่า...................ไร่ และอ่ืนๆ...................ไร่) 
แบ่งเป็นนาท่ีดอน(ขา้วไร่)..............................ไร่    และนาท่ีลุ่ม(นาสวน)..........................ไร่ 
 

ท่านทราบข่าวการรับสมคัรเข้าค่ายข้าวปี 2561 จาก 

□ เวบ็ไซด ์/ โปสเตอร์ / โบรชวัร์ ของมูลนิธิขา้วไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์  
□    เวบ็ไซด ์/ ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์นๆ ................................................................................................................................ 
□    วทิย/ุโทรทศัน์ .................................................................................................................................................... 
□    ผูป้กครอง/เพื่อน/บุคคลท่ีรู้จกั        □   สถานศึกษา........................................................................................... 
□    อ่ืนๆ ..................................................................................................................................................................  

 

เอกสารประกอบใบสมคัร  (ต้องส่งเอกสารครบทั้ง 5 รายการจงึจะได้รับการพจิารณา)  
1.     ส าเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัร 

        2.     ภาพถ่ายของผูส้มคัรขนาด 1*1.5 น้ิว จ านวน 1  ภาพ 
3.     ส าเนาบตัรประชาชนของบิดาและมารดา  หรือของผูป้กครอง 
4.  หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา (ฟอร์ม 1)  
5.  เอกสารแสดงความคิดเห็นเร่ืองขา้วของผูส้มคัร (ฟอร์ม 2)  

 

 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในเอกสารฉบบัน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

 

ลงช่ือ..................................................................(ผูส้มคัร) 
                                                                       (.................................................................) 

           วนัท่ี........................................................ 
 

               รับรองโดย..................................................................(บิดา/มารดา หรือผูป้กครอง) 
                                                             (.............................................................) 

             วนัท่ี .....................................................  

 
 

 ส่งใบสมัคร (ดาวโหลดใบสมัครได้ที ่www.thairice.org)  และเอกสารประกอบ  
ภายในวนัที ่ 1 กรกฎาคม 2562 มายงั 

 

มูลนิธิขา้วไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 317 อาคารวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท ์02-942 7620  02-942 7626  โทรสาร  02-942 7621    

E-mail : ricefoundthailand@yahoo.com 
 
 
 
  
 
 

คุณสมบติัผูส้มคัร  
1. เป็นลูกหลานชาวนา 
2. อายรุะหวา่ง 15 – 19  ปี   
3. ก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัม.3-ม.5  ปวช. ปี 1 – 2   หรือ  ปวส. ปี 1 

 

ผลการตดัสินของคณะกรรมการคดัเลือกถือเป็นส้ินสุด 
 
 

http://www.thairice.org/
mailto:ricefoundthailand@yahoo.com
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ฟอร์ม 1 
 
 

 

 
 

  ค่ายข้าวอจัฉริยะปี 2562 
 

       หนังสือรับรองจากสถานศึกษา 
                

  วนัท่ี......................................................... 
 

ขา้พเจา้................................................................................... □ ครูใหญ่........................... □ ผูอ้  านวยการ........................... 
 

สถานศึกษา...............................................................................................   ท่ีอยู.่....................................................................   
 

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

โทรศพัท.์..........................โทรสาร...........................มือถือ........................... อีเมล.์................................................................ 
 

ขอรับรองวา่ผูส้มคัรเขา้ค่ายขา้วอจัฉริยะปี 2562 (นาย / นางสาว)......................................................................เป็น 
 

นกัเรียน/นกัศึกษา ในสถานศึกษา.............................................................................................................จริงและก าลงัศึกษา 
 

อยูร่ะดบั   ม.3    ม.4    ม.5    ปวช.ปี 1    ปวช.ปี 2   หรือ   ปวส.ปี 1 สาขาวิชา....................................... 
 
ขา้พเจา้ขอแนบส าเนา      บตัรประชาชน  หรือ    บตัรขา้ราชการ  ของขา้พเจา้มาพร้อมน้ีดว้ย  

 
 
 
 

ลงช่ือ..................................................................(ผูรั้บรอง)      
 

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

             ครูใหญ่  หรือผูอ้  านวยการสถานศึกษา    
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ฟอร์ม 2 
 
 
  

 

ค่ายข้าวอจัฉริยะปี 2562 
 

เอกสารแสดงความคดิเห็นเร่ืองข้าวของผู้สมัคร 
 

ช่ือผู้สมัคร........................................................................................................................................................ 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัประสบการณ์การท านา   
 

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

ความคิดเห็นในเร่ืองปัญหาของข้าวและชาวนาไทยในปัจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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มองอนาคตของข้าวและชาวนาไทยอย่างไร   
 

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

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

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

ในอนาคตท่านประสงค์จะท าอาชีพอะไร  
 

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

เหตุผลที่อยากเข้าค่ายข้าวอจัฉริยะปี 2562 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 


