
๑๐๙ 
 

วิธีการปฏิบัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ว่าด้วย การเลื่อนระดับสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
-------------- 

 
 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ .ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ ข้อ ๑๕ และ
หมวด ๖ ข้อ ๓๕.๕ ก าหนดให้องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด าเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพของสมาชิก อกท. ภายใต้การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง สถานการณ์จริง  
 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับสมาชิก มีความสอดคล้องเป็นรูปแบบเดียวกัน
ทั่วประเทศ อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ .ศ. 
๒๕๔๗ หมวด ๗ ข้อ ๓๗ แก้ไข ด้วยการยกเลิก วิธีการปฏิบัติของ อกท. ว่าด้วยการเลื่อนระดับสมาชิก พ.ศ. 
๒๕๕๐ และก าหนดวิธีการปฏิบัติไว้ดังนี้ 

 
ตอนท่ี ๑ 

คุณสมบัติของสมาชิกสามัญแต่ละระดับ 
 

 ข้อ ๑ สมาชิกใหม่ หมายถึง ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดต้ังหน่วย อกท. 
โดยได้ลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและได้ช าระเงินค่าบ ารุงองค์การ ครบถ้วนถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติ ว่าด้วย
การบริหารงานการเงิน 
 ข้อ ๒ สมาชิกระดับหน่วย ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
  ๒.๑ ขึน้ทะเบียนเป็นสมาชิก อกท. และช าระเงินค่าบ ารุงองค์การแล้ว 
  ๒.๒ เป็นสมาชิกใหม่ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน 
  ๒.๓ บอก คติพจน์ของ อกท.ได้ถูกต้องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
  ๒.๔ ได้ท าโครงการเกษตรหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอ่ืน โดยมีรายได้หรือผลผลิต
หรือผลงานเมื่อหักต้นทุนแล้วคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ บาท มีการบันทึกการท าโครงการ บัญชีรายรับ-
รายจ่ายอย่างถูกต้อง เป็นหลักฐานให้ตรวจสอบได้ตามแบบท้ายวิธีการปฏิบัตินี้ 
  ๒.๕ สามารถพูดในที่ชุมชนได้ไม่ต่ ากว่า ๑๐ นาที 



๑๑๐ 
 

  ๒.๖ ปีการศึกษาที่ผ่านมาและหรือในปีการศึกษาปัจจุบันได้เข้าร่วมกิจกรรมของ อกท. 
ระดับหน่วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลากิจกรรมที่ได้ด าเนินไปแล้ว 
  ๒.๗ มีความรู้และความเข้าใจในระเบียบและวิธีการปฏิบัติของ อกท. 
  ๒.๘ มีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพเกษตรและหรือวิชาชีพอ่ืนตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ หรือ การเป็นผู้น าจากการเข้าร่วมกิจกรรม อกท. ในสถานศึกษา และ
ชุมชน โดยมีหลักฐาน ให้ตรวจสอบได้ 
 ข้อ ๓ สมาชิกระดับภาค ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
  ๓.๑ ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก อกท. และช าระเงินค่าบ ารุงองค์การแล้ว 
  ๓.๒ เป็นสมาชิกระดับหน่วยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน 
  ๓.๓ เขียน คติพจน์ของ อกท. ได้ถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  ๓.๔ ได้ท าโครงการเกษตรหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอ่ืน โดยมีรายได้หรือผลผลิต
หรือผลงานเมื่อหักต้นทุนแล้วคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ บาท มีการบันทึกการท าโครงการ บัญชีรายรับ-
รายจา่ยอย่างถูกต้อง เป็นหลักฐานให้ตรวจสอบได้ตามแบบท้ายวิธีการปฏิบัตินี้ 
  ๓.๕ สามารถพูดในที่ชุมชนได้ไม่ต่ ากว่า ๑๕ นาที 
  ๓.๖ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาและหรือในปีการศึกษาปัจจุบันได้เข้าร่วมกิจกรรมของ 
อกท. ระดับหน่วย ไม่น้อยกว่า ๘๐% ของเวลากิจกรรมที่ได้ด าเนินไปแล้ว 
  ๓.๗ มีความรู้และความเข้าใจในระเบียบและวิธีการปฏิบัติของ อกท. 
  ๓.๘ มีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพเกษตรและหรือวิชาชีพอ่ืนตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือมีผลการ
เรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ หรือการเป็นผู้น าจากการเข้าร่วมกิจกรรม อกท. ในสถานศึกษา และชุมชน โดย
มีหลักฐาน ให้ตรวจสอบ 
 ข้อ ๔ สมาชิกระดับชาติ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
  ๔.๑ ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก อกท. และช าระเงินค่าบ ารุงองค์การแล้ว 
  ๔.๒ เป็นสมาชิกระดับภาค 
  ๔.๓ อธิบายความหมาย คติพจน์ของ อกท. ได้ถูกต้อง 
  ๔.๔ ได้ท าโครงการเกษตรหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอ่ืน โดยมีรายได้หรือผลผลิต
หรือผลงานเมื่อหักต้นทุนแล้วคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีการบันทึกการท าโครงการ บัญชีรายรับ-
รายจ่ายอย่างถูกต้อง เป็นหลักฐานให้ตรวจสอบได้ตามแบบท้ายวิธีการปฏิบัตินี้ 
  ๔.๕ สามารถพูดในที่ชุมชนได้ไม่ต่ ากว่า ๒๐ นาที 
  ๔.๖ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาและหรือในปีการศึกษาปัจจุบันได้เข้าร่วมกิจกรรมของ 
อกท. ระดับหน่วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลากิจกรรมที่ได้ด าเนินไปแล้ว 
  ๔.๗ มีความรู้และความเข้าใจในระเบียบและวิธีการปฏิบัติของ อกท. 



๑๑๑ 
 

  ๔.๘ มีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพเกษตรและหรือวิชาชีพอ่ืนตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือมีผลการ
เรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ หรือการเป็นผู้น าจากการเข้าร่วมกิจกรรม อกท. ในสถานศึกษา และชุมชน โดย
มีหลักฐาน ให้ตรวจสอบ 
 

ตอนท่ี ๒ 
การขอเลื่อนระดับ 

 
 ข้อ ๕ สมาชิกใหม่ที่ประสงค์จะขอเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับหน่วย ส่งใบสมัครตามแบบที่ ๑ 
ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้ พร้อมด้วยสมุดบันทึกโครงการเกษตร และเอกสารอ่ืนๆ ที่ก าหนดต่อครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการด าเนินงาน อกท. ระดับหน่วย ก่อนน าเสนอต่อประธานคณะกรรมการอ านวยการ อกท.ระดับ
หน่วยภายในเวลาที่ก าหนด 
 ข้อ ๖ สมาชิกระดับหน่วยที่ประสงค์จะขอเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับภาค ส่งใบสมัครตามแบบที่ 
๑ ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้ พร้อมด้วยสมุดบันทึกโครงการเกษตร และเอกสารอ่ืนๆ ที่ก าหนดต่อครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการด าเนินงาน อกท. ระดับหน่วย ก่อนน าเสนอต่อประธานคณะกรรมการอ านวยการ อกท.ระดับ
ภาค ภายในเวลาที่ก าหนด 
 ข้อ ๗ สมาชิกระดับภาคที่ประสงค์จะขอเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับชาติ ส่งใบสมัครตามแบบที่ ๑ 
ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้ พร้อมด้วยสมุดบันทึกโครงการเกษตร และเอกสารอ่ืนๆ ที่ก าหนดต่อครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการด าเนินงาน อกท. ระดับหน่วย ก่อนน าเสนอต่อประธานคณะกรรมการอ านวยการ อกท.
ระดับชาติ ภายในเวลาที่ก าหนด 

 
ตอนท่ี ๓ 

การตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

 ข้อ ๘ ในการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศเลื่อนระดับจาก สมาชิกใหม่ เป็นสมาชิกระดับหน่วย 
ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
  ๘.๑ ประธานกรรมการอ านวยการ อกท. ระดับหน่วย แต่งตั้งครูที่ปรึกษาสมาชิก อกท.
ภายในหน่วย จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
  ๘.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ประชุมพิจารณาก าหนดวิธีการ วัน เวลา ในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก อกท. ผู้ขอเลื่อนระดับแต่ละคน แล้วแจ้งให้สมาชิก อกท. ผู้นั้นได้ทราบ เพื่อ
เตรียมการให้ตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป 
  ๘.๓ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ท าการตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วสรุปผลเสนอต่อ
ประธานกรรมการอ านวยการ อกท. ระดับหน่วย 



๑๑๒ 
 

  ๘.๔ คณะกรรมการ อกท. ระดับหน่วย ประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติ และ
อนุมัติผลการเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับหน่วย แล้วจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 ข้อ ๙ การตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศเลื่อนระดับจากสมาชิกระดับหน่วยเป็นสมาชิกระดับภาค 
ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
  ๙.๑ ประธานกรรมการอ านวยการ อกท. ระดับภาคแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสมาชิก อกท.ภายใน
ภาค จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน เป็น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
  ๙.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ประชุมพิจารณาก าหนดวิธีการ วัน เวลา  
ในการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก อกท. ผู้ขอเลื่อนระดับแต่ละคน แล้วแจ้งให้สมาชิก อกท.  
ผู้นั้นได้ทราบ เพื่อเตรียมการให้ตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป 
  ๙.๓ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ท าการตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วสรุปผลเสนอต่อ
ประธานกรรมการอ านวยการ อกท. ระดับภาค 
  ๙.๔ คณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติ และ
อนุมัติผลการเลื่อนระดับเป็น สมาชิกระดับภาค แล้วจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 ข้อ ๑๐ การตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศเลื่อนระดับจากสมาชิกระดับภาค เป็นสมาชิก
ระดับชาติ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑๐.๑ ประธานกรรมการอ านวยการ อกท. ระดับชาติแต่งต้ัง ครูที่ปรึกษาสมาชิก อกท.ไม่
น้อยกว่า ๕ คน เป็น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
  ๑๐.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ประชุมพิจารณาก าหนดวิธีการ วัน เวลา ในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก อกท. ผู้ขอเลื่อนระดับแต่ละคน แล้วแจ้งให้สมาชิก อกท. ผู้นั้นได้ทราบ เพื่อ
เตรียมการให้ตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป 
  ๑๐.๓ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ท าการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วสรุปผลเสนอต่อ
ประธานกรรมการอ านวยการ อกท. ระดับชาติ 
  ๑๐.๔ คณะกรรมการ อกท. ระดับชาติ ประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติ และ
อนุมตัิผลการเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับชาติ แล้วจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 ข้อ ๑๑. เกณฑ์พิจารณาเพื่อเลื่อนระดับสมาชิก 
  ๑๑.๑ ระดับหน่วย ในแต่ละข้อต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
  ๑๑.๒ ระดับภาค ในแต่ละข้อต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และคะแนนรวม 
ทุกข้อจะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  ๑๑.๓ ระดับชาติ ในแต่ละข้อต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวม 
ทุกข้อจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 



๑๑๓ 
 

ตอนท่ี ๔ 
การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น 

 
 ข้อ ๑๒. ในการคัดเลือก สมาชิกดีเด่นระดับหน่วย ให้ปฏิบัติ ดังน้ี. 
  ๑๒.๑ สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นระดับหน่วย  
ส่งใบสมัครตามแบบที่ ๒ ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้ พร้อมด้วยสมุดบันทึกโครงการเกษตร และเอกสารอ่ืนๆ ที่
ก าหนดต่อครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงาน อกท. ระดับหน่วย ก่อนน าเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
อ านวยการ อกท.ระดับหน่วยภายในเวลาที่ก าหนด 
  ๑๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามข้อ ๘.๑ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกที่มี
คุณสมบัติและผลงานดีเด่นให้เป็น สมาชิกดีเด่นระดับหน่วย แล้วเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกต่อ
คณะกรรมการ อกท. ระดับหน่วย เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วจัดท าประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 ๑๒.๓ คัดเลือกสมาชิกเป็นสมาชิกดีเด่นระดับหน่วยได้ไม่เกินปีการศึกษาละ ๑๐ คน 
 ข้อ ๑๓. ในการคัดเลือก สมาชิกดีเด่นระดับภาค ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑๓.๑ สมาชิกระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติ ที่ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกเป็น
สมาชิกดีเด่นระดับภาค ส่งใบสมัครตามแบบที่ ๒ ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้ พร้อมด้วยสมุดบันทึกโครงการเกษตร 
และเอกสารอ่ืนๆ ที่ก าหนดต่อครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงาน อกท. ระดับหน่วย ก่อนน าเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการอ านวยการ อกท.ระดับภาค ภายในเวลาที่ก าหนด 
  ๑๓.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามข้อ ๙.๑ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกที่มี
คุณสมบัติและผลงานดีเด่นให้เป็น สมาชิกดีเด่นระดับภาค แล้วเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกต่อ
คณะกรรมการ อกท. ระดับภาค เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วจัดท าประกาศให้ทราบทั่วกัน 
  ๑๓.๓ คัดเลือกสมาชิก เป็นสมาชิกดีเด่นระดับภาคได้ไม่เกินปีการศึกษาละ ๕ คน 
 ข้อ ๑๔. การคัดเลือก สมาชิกดีเด่นระดับชาติ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑๔.๑ สมาชิกระดับภาค และระดับชาติ ที่ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่น
ระดับชาติ ส่งใบสมัครตามแบบที่ ๒ ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้ พร้อมด้วยสมุดบันทึกโครงการเกษตร และเอกสาร
อ่ืนๆ ที่ก าหนดต่อครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงาน อกท. ระดับหน่วย ก่อนน าเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการอ านวยการ อกท.ระดับชาติ ภายในเวลาที่ก าหนด 
  ๑๔.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๐.๑ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกที่มี
คุณสมบัติและผลงานดีเด่นให้เป็น สมาชิกดีเด่นระดับชาติ แล้วเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกต่อ
คณะกรรมการ อกท. ระดับชาติ เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วจัดท าประกาศให้ทราบทั่วกัน 
  ๑๔.๓ คัดเลือกสมาชิก เป็นสมาชิกดีเด่นระดับชาติได้ไม่เกินปีการศึกษาละ ๘ คน 
 ข้อ ๑๕. เกณฑ์พิจารณาเพื่อคัดเลือกสมาชิกดีเด่น 



๑๑๔ 
 

  ๑๕.๑ ระดับหน่วย ในแต่ละข้อต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และคะแนนรวมทุกข้อ
จะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
   ทั้งนี้ให้ผู้ได้คะแนนอันดับที่ ๑ – ๑๐ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่น 
  ๑๕.๒ ระดับภาค ในแต่ละข้อต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐และคะแนนรวม 
ทุกข้อจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
   ทั้งนี้ให้ผู้ได้คะแนนอันดับที่ ๑ – ๕ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่น 
  ๑๕.๓ ระดับชาติ .ในแต่ละข้อต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และเมื่อรวมคะแนนทุก
ข้อจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
   ทั้งนี้ให้ผู้ได้คะแนนอันดับที่ ๑-๒ ของแต่ละภาค เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
สมาชิกดีเด่น 

 
ตอนท่ี ๕ 

การรักษาการและการใช้วิธีการปฏิบัติ 
 

 ข้อ ๑๖ ให้ประธานกรรมการอ านวยการ อกท.ระดับชาติ รักษาการให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัตินี้ 
 ข้อ ๑๗ ให้ใช้วิธีการปฏิบัตินี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้วิธีการปฏิบัตินี้เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
(นายพรณรงค์   วรศิลป์) 

ประธานกรรมการอ านวยการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 

 
 
 

 
 



๑๑๕ 
 

 
ใบสมัครเลื่อนระดับสมาชิก 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

             วันที่...........เดือน ........................พ.ศ. .................... 
              ข้าพเจ้านาย/นางสาว.................................................ทะเบียนเลขที่......................  หน่วย................ 
ปัจจุบันก าลังศึกษาในหลักสูตร........................ปีที่...........................เป็นสมาชิกระดับ......................มีความ
ประสงค์จะขอเลื่อนระดับสมาชิกเป็น 

 สมาชิกระดับหน่วย 
     สมาชิกระดับภาค 
                  สมาชิกระดับชาติ 
โดยข้าพเจ้ามีคุณสมบัติของสมาชิกครบถ้วนตามวิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วยการเลื่อนระดับสมาชิก  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
  ๑. เกียรติบัตรเลื่อนระดับสมาชิก ระดับหน่วย ระดับภาค ระดับชาติ 
  ๒. สมุดบันทึกโครงการ.......................................... จ านวน.........เล่ม 
  ๓. แฟ้มสะสมงาน จ านวน...........................แฟ้ม 
  ๔. อ่ืนๆ.................................................. 
 
         ลงชื่อ............................................ผู้สมัคร 
       (.............................................) 
ค ารับรองของครูที่ปรึกษาโครงการ 

............................................................................................................................................................. 
 
            ลงชื่อ.............................................. 
       (.............................................) 
ค ารับรองของครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงาน อกท.ระดับหน่วย 

........................................................................................................................................................................... 
                ลงชื่อ.............................................. 
         (.............................................) 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว 



๑๑๖ 
 

 

 
บันทึกข้อความ 

ที่ ......./..................                                     วันที่......................................... 
เร่ือง ส่งใบสมัครเลื่อนระดับสมาชิก  

 
เรียน   ประธานคณะกรรมการอ านวยการ อกท. หน่วยแพร่ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ใบสมัครเลื่อนระดับสมาชิก จ านวน......ชุด 
 
 ด้วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี หน่วยแพร่ ได้ด าเนินการรับสมัครสมาชิกที่มีความประสงค์ขอเลื่อนระดับจากสมาชิก
ระดับ.....ภาค........เป็นสมาชิกระดับ......ชาต.ิ.........มีสมาชิกสมัครจ านวน....................คน ดังรายละเอียดที่
แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
     
     ลงชื่อ         .................................................... 
       (.....................................................) 
     นายก อกท. หน่วย............................. ......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

แบบใบสมัครสมาชิกดีเด่น 

 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

-------------------- 
      วันที่ .......... เดือน .........................พ.ศ. ...... ....... 
 ข้าพเจ้านาย/นางสาว......................................................ทะเบียนเลขที.่.............................หน่วย...........................
ปัจจุบนัก าลังศึกษาในหลักสูตร............................................ปีที.่.......................เปน็สมาชิกระดับ..................................มีความ
ประสงคข์อสมัครเป็น   สมาชิกดีเด่นระดับชาต ิ
     
 โดยข้าพเจ้ามีคุณสมบัตขิองสมาชิกครบถ้วนตามวิธีการปฏิบตัิของ อกท. พ.ศ. ๒๕๕๔   และได้แนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี ้
  ๑. เกียรติบตัรเลื่อนระดบัสมาชิก  ระดับหน่วย  ระดับภาค  ระดับชาต ิ
  ๒. แฟ้มสะสมงาน จ านวน...........................แฟ้ม 
  ๓. อื่นๆ..........................................................  
   
 
         ลงช่ือ    ............................................ ผู้สมัคร 
       (.............................................) 

ค ารับรองของครูทีป่รึกษา
............................................................................................................................................................. 
         ลงช่ือ     ............................................. 
       (.............................................) 
ค ารับรองของครูทีป่รึกษาคณะกรรมการ อกท. ระดับหน่วย
............................................................................................................................................................. 
             ลงช่ือ.............................................. 
       (.............................................) 
        ครทูี่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนนิงาน อกท. 
       หน่วย.................................... 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว 



๑๑๘ 
 

 
เรียน    ประธานคณะกรรมการอ านวยการ อกท. หน่วย.......แพร่............ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. แบบใบสมัครสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่น จ านวน...๑...ชุด 

 ด้วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี  หน่วย...........แพร่............... ได้ด าเนินการรับสมัครสมาชิกที่มีความประสงค์สมัคร
สมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่น มีสมาชิกสมัครจ านวน......๑....คน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อม
หนังสือฉบับนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
     
      ลงชื่อ.................................... 
      (..................................................) 
      นายก อกท. หน่วย....แพร่............. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ที่ ......./..................                                      วันที่.  ๒๐   เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เร่ือง ส่งแบบใบสมัครสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่น  


