
 
 

เอกสารประกอบใบสมัครกูยืม กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 

ใบสมัครกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาน้ี ผูขอกูจะตองกรอกขอความทั้งหมดใหสมบูรณ และตรงตามความเปนจริง  พรอมทั้ง

แนบเอกสารประกอบ โดยเรียงลําดับเอกสารดังน้ี 

1. แบบคําขอกูยืมในระบบ e-Studentloan  จํานวน 1 ใบ 

2. ใบสมัครกูยืมเงิน แบบคําขอกูยืมเงิน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  (หนา 1 – 6) 

2.1 แผนผังที่ตั้งของที่อยูอาศัย (หนา 5) ใหวาดโดยเริ่มจากตัวอําเภอที่ผูขอกูพักอาศัย (วาดดวยตนเอง) 

2.2 รูปถายบานของผูขอกู (หนา 6) ใหเห็นลักษณะตัวบานระยะใกลและไกล จํานวน 2 รูป  โดยใหเจาหนาที่

ปกครองสวนทองถิ่นเซ็นรับรองบนภาพถายบานทุกรูป 

3. หนังสือรับรองรายไดของครอบครัวผูขอกู (หนา 7)  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 กรณีผูปกครองไมไดประกอบอาชีพมีเงินเดือน  ใหใชแบบฟอรมหนังสือตามขอที่ 3 โดยใหเจาหนาที่ปกครองสวน

ทองถิ่น/ขาราชการทุกระดับรับรอง  พรอมแนบสําเนาบัตรขาราชการของผูรับรอง 

3.2 กรณีผูปกครองประกอบอาชีพมีเงินเดือน 

3.2.1 หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ใหออกหนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา มารดาผู อุปการะ/

ผูปกครอง จากหนวยงานที่ผูปกครองสังกัด โดยไมตองแนบสําเนาบัตรขาราชการของผูรับรอง 

3.2.2 หนวยงานเอกชน  ใหใชแบบฟอรมหนังสือตามขอที่ 3  โดยใหบุคคลที่เปนขาราชการทุกระดับ

รับรอง  พรอมแนบสําเนาบัตรขาราชการของผูรับรอง 

4. แบบสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษา (หนา 8) รายละเอียดดังน้ี 

 ใหอาจารยที่ปรึกษาจากโรงเรียนเดิมหรืออาจารยประจําคณะที่นิสิตสังกัดเขาศึกษาสัมภาษณ 

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอกูยืม  (สําเนาทะเบียนบานตรงตามที่อยูในระบบ e -

Studentloan) อยางละ 1 ฉบับ 

6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง/ผูอุปการะ  อยางละ 1 ฉบับ 

7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของบิดา  อยางละ 1 ฉบับ 

8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของมารดา  อยางละ 1 ฉบับ 

9. ใบมรณบัตร  (กรณีบิดา/มารดา ของผูขอกูยืมเสียชีวิต) 

10. ใบเปล่ียนชื่อ - สกุล  (กรณีเปล่ียนชื่อ - สกุล ของผูขอกูยืม บิดา  มารดา ผูปกครอง) 

11. ใบแสดงผลการศึกษาในปการศึกษาทีผ่านมาของผูขอกูยืม 

11.1 รหัสนิสิต 61   ใชใบ รบ. จากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

11.2 รหัสนิสิต 57 - 60  ใชผลการเรียนปการศึกษาลาสุด 

12. สําเนาสัญญากูยืมเงินปลาสุดของผูกูยืม (เฉพาะผูกูยืมตอเน่ือง) 

13. ชั่วโมงการทําจิตอาสา จํานวน 36 ชั่วโมงสําหรับผูกูรายเกา  สวนรายใหมไมนับชั่วโมง 

14. หลักฐานการเปนหน้ีหรือสัญญากูยืมเงินนอกระบบ ในกรณีที่ครอบครัวมีหน้ีสิน 

15. เอกสารประกอบอ่ืนๆ ที่แสดงใหเห็นความจําเปนในการกูยืมเงิน   

หมายเหตุ   เอกสารใบสมัครขอที่ 5-12 (ยกเวนขอ 9) ตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับดวยลายมือของตนเอง 

ตามเอกสารหลักฐาน  

*** โปรดสงเอกสารตามวัน  เวลา  ที่กําหนด เพื่อฝกตนเองใหเปนคนตรงตอเวลา ***



แบบคําขอกูยืมเงิน 

กองท ุนเงินใหกู ย ืมเพื่อการศ ึกษา 

ประจําปการศ ึกษา …………....... 

สถานศ ึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ขาพเจ าม ีความประสงค ขอกู ยืมเงิน ดังนี้ 

ลักษณะที่ 1 เงินกูยมืเพ ื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย (กยศ.เดิม) 

ลักษณะที่ 2 เง ินกูย ืมเพ ื่อการศึกษา ให แกน ักเรียนหร ือน ักศ ึกษาในสาขาท่ีเป ็นความต องการหล ักฯ (กรอ.เด ิม) 
 
ขอมูลผูขอกูย ืมเงิน 

1. ช ื่อ นาย/นางสาว/นาง …….....................………..........….... ว ัน/เดือน/ปเกิด …........./....…....../.…..….. อาย ุ ………..…...… ป                        

สัญชาติ .........……….……… เช ื้อชาติ …….......……….……… เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ............................……....…..…………... 

นักเรียน/น ักศ ึกษาระดับการศ ึกษา …………........………....... ช ั้นปที่ ……...….…. คณะ …………........................................…………….. 

สาขาว ิชา................................................................ คะแนนเฉล่ียสะสมปการศึกษาก อนที่จะขอกู..........................….....................….. 

รหัสประจําตัวน ักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ช ื่ออาจารย ที่ปรึกษา.................................................... .......... 

2. ที่อยูตามทะเบียนบ าน เลขที่ …….….. หมูที ่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….......................................... 

ตําบล/แขวง ……………..................…… อำเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหว ัด ………...................................... 

รหัสไปรษณีย …..............…………….. โทรศัพท …........................………………………… 

3. ที่อยูปจจุบัน เลขท ี่ ……............... หมูที ่ …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………................................… 

ตําบล/แขวง ………........…………… อำเภอ/เขต …………....................…....………… จังหว ัด …........………………….…............... 

รหัสไปรษณีย ………..............……….. โทรศัพท ….........................………………………… 

4. สําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี 

เคยสําเร ็จการศกึษาระดับปริญญาตรี จาก............................................................................................................................. 

คณะ …………......................................................…..สาขาว ิชา....................................................................................... ไมเคย

สําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
5. เคยไดรับทุนการศึกษา 

 
ปการศ ึกษา ประเภท ช่ือทุนการศ ึกษา จำนวนเงิน 

    

    

    

ไมเคยไดรับทุนการศึกษา 
 
6.  เคยก ูยืมเงินจากกองทุนเงินใหก ูยืมเพ ื่อการศึกษา กยศ. กรอ. 

 
ปการศ ึกษา ระดับการศ ึกษา ช้ันปที ่ สถานศ ึกษา เงินที่กูย ืม 

     

     

     

ไมเคยกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหก ูย ืมเพ ื่อการศึกษา 

ติดรูปถาย  

ของผ ูยื่น  

แบบคําขอ 

กยศ. 101 
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7. ขาพเจาไดรับการอุปการะดานการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………………….………………. 

มีความสัมพ ันธ กับข าพเจาโดยเปน.....…………………………………………...............................................................…………...……………… 

8.  ขาพเจาไดรับคาใช จายเด ือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค าเลาเร ียน) 

 
ขอม ูลบิดา-มารดา 

9. บิดาขาพเจาช ื่อ …………………………………..……………...............................……      ถึงแกกรรม         ยังมีชวี ิตอยู อาย ุ………..…...... ป 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน…...........…….……………………..................……………………………………………………………………….……….…… 

จบการศึกษาสูงส ุดในระดับ…………….......…….......………..……… จากสถานศึกษา ..................................………………………….………………  

อาช ีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐว ิสาหกิจ/พนักงานองคการของรัฐ  ตําแหนง………….......................................…………………..…...  

  สถานท่ีทํางาน….....................................…………………………………………………………………………………….………….………….…                

                  พนักงาน/ลูกจางบริษัท ตําแหนง................................................................................................ ..... ...……………….……...  

  สถานท่ีทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………………………………….………….…… 

คาขาย โดยเปน เจาของราน หาบเร /แผงลอย เช าราน 

ลักษณะสินคา ………………………………………...................................…………………………….…………………………….…….……… 
 รับจ าง (ระบุงานใหช ัดเจน) ………………………................................……………………………………………….………………………..  

 เกษตรกรประเภท ………………………………………………………………................................... .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .……………………                 

     โดย       เปนเจ าของที่ดิน รวม ………………......…...…… ไร    เช าที่รวม ……….............……………… ไร 

รายไดปละ ………....……………….. บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ) 

ที่อยูปจจ ุบัน เลขที่ ………..….. หมูที ่………….. ตรอก/ซอย .............................……………… ถนน ……..................................................... 

ตําบล/แขวง …………….....................…… อำเภอ/เขต ….................…………..……………… จังหว ัด …....…................................................ 

รหัสไปรษณีย …..............…………….. โทรศัพท …........................………………………… 

10. มารดาขาพเจาช ื่อ ………………………………………...........................…… ถึงแกกรรม ยังมีชวี ิตอยู อาย ุ…..…………........ ป 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน..........………………………..................………………………………………………………..……………..........……………… 

จบการศึกษาสูงส ุดในระดับ………..……............…………… จากสถานศึกษา .............................................…….…………………………………… 

อาช ีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐว ิสาหกิจ/พนักงานองคการของรัฐ ตําแหนง………….......................................................…………...  

  สถานท่ีทํางาน.......…….....................................…………………………………………………..……………………………….………….…… 

                    พนักงาน/ลูกจางบริษัท ตําแหนง............................................................................................ ..………………………….……...  

  สถานท่ีทํางาน.......…….....................................…………………………………………………..……………………………….………….…… 

คาขาย โดยเปน  เจาของราน หาบเร /แผงลอย เช าราน 
ลักษณะสินคา ………………………………………....................... .............…………………………………………………………….…………      

 รับจ าง (ระบุงานใหช ัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..…………………...    

 เกษตรกรประเภท ………………………………………………………………………..………...................................…………………….… 

     โดย         เปนเจ าของที่ดิน รวม ……….......…………….....…… ไร        เช าที่รวม ………....................……………… ไร 

รายไดปละ ………....……………….. บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ) 

ที่อยูปจจ ุบัน เลขที่ ……..….….. หมูที ่………….. ตรอก/ซอย ......................……………………… ถนน ……......................................................... 
ตําบล/แขวง ………………….................…… อำเภอ/เขต …....................…………..……………… จังหว ัด ……............................................... 

รหัสไปรษณีย …..............…………….. โทรศัพท …........................………………………… 

11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

อยูดวยกัน หยา แยกก ันอยูตามอาช ีพ 
 
              อ ื่นๆ ระบ.ุ........................................................................................................................ ................................. 
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12.พ ี่นองรวมบิดามารดา (รวมผูขอกูยืม) ……….…... คน เปนชาย …..…....…. คน เปนหญิง …..………. คน ขาพเจาเปนคนที่ ……………. 

มีพ ี่นองกําลังศ ึกษาอยูรวม …………… คน คือ 
  

คนที ่
 

เพศ 
 

อายุ 
 

ช้ันป 
 

สถานศ ึกษา 
     

     

     

     
 
13. พี่นองที่ประกอบอาช ีพแลวรวม ………….……….. คน คือ 

  
คนที ่

 
เพศ 

 
อายุ 

 
การศ ึกษาสูงส ุด 

 
สถานที่ทำงาน 

 
รายไดเดือนละ 

      

      

      

      
 
 
ขอม ูลผูปกครอง (กรณีที่ไมใชบิดา มารดา) 

14. ผูปกครองของขาพเจา ช ื่อ ………….................…….…...... สกุล ……………............................. เกี่ยวของก ับขาพเจาโดยเปน.................…. 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………………….…………… 

จบการศึกษาสูงส ุดในระดับ……………………........………… จากสถานศกึษา ............................................…………………………………………    

    อาช ีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐว ิสาหกิจ/พนักงานองคการของรัฐ ตําแหนง………….............................………………..………..……...  

  สถานท่ีทํางาน.......………………………….....................................…………………………………………………………….…………..……  

                     พนักงาน/ลูกจางบริษัท ตําแหนง............................................................................................. .........................…….……...  

  สถานท่ีทํางาน.......……..............................................................…………………………………………………………….…………..…… 

คาขาย โดยเปน เจาของราน หาบเร /แผงลอย เช าราน 

ลักษณะสินคา ………………………………………...................................………………….…………………………………….………………  

 รับจ าง (ระบุงานใหช ัดเจน) ………………………................................………………………………………………….. เกษตรกร  

 ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………………………………….………  

    โดย      เปนเจ าของที่ดิน รวม ……….......………………....…… ไร   เช าที่รวม ……….....................…………….. ไร 

รวมรายไดปละ ………....……………….. บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ) 
ที่อยูปจจ ุบัน เลขที่ …….………... หมูที ่………….. ตรอก/ซอย .............................……………… ถนน ………………..................................... 

ตําบล/แขวง …………..……..................…… อำเภอ/เขต …..............………………..……………… จังหว ัด ………........................................... 

รหัสไปรษณีย …..............…………….. โทรศัพท …........................………………………… 
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ขอมูลคูสมรสของผูขอกูย ืมเง ิน (ถ ามี) 

15. คูสมรสขาพเจา ช ื่อ ……………………………………….……...................……           ถึงแกกรรม  ยังมีชวี ิตอยู อายุ ………….…..... ป 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน.........………………………..................………………………………………….………………………........………………… 

จบการศึกษาสูงส ุดในระดับ…………….......…………..…….… จากสถานศึกษา ...................................…………….…………………………………                

    อาช ีพ         รับราชการ/พนักงานรัฐว ิสาหกิจ/พนักงานองคกรของรัฐ ตําแหนง…………......................................………………….………...  

  สถานท่ีทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………………………….…….………….……  

                     พนักงาน/ลูกจางบริษัท ตําแหนง............................................................................................... ………………………………...  

  สถานท่ีทํางาน.......…….....................................………………………………………………………………….……………….………….…… 

คาขาย โดยเปน เจาของราน หาบเร /แผงลอย เช าราน 

ลักษณะสินคา ………………………………………...................................……………….…………………………….………………………… 
 รับจ าง (ระบุงานใหช ัดเจน) ………………………................................. .. ... ... .. .. ... .. ..…………………………………………………..      

 เกษตรกรประเภท ………………………………………………………………...................................…………………………………….……     

     โดย      เปนเจ าของที่ดิน รวม ………...................…...…… ไร   เช าที่รวม …………..……...........……………  ไร 

รวมรายไดปละ ………....……………….. บาท (หากไมแนนอนใหประมาณการ) 

ที่อยูปจจ ุบัน เลขที่ …………….. หมูที ่………….. ตรอก/ซอย ......................………..………… ถนน ……..................................................... 

ตําบล/แขวง …………….......................…… อำเภอ/เขต …..............……………….……………… จังหว ัด ………………………........................... 

รหัสไปรษณีย …..............…………….. โทรศัพท …........................………………………… 
 

• ขาพเจามีความประสงคจะขอกูยืมเงินเพ ื่อใชในการศึกษาจากกองท ุนเงินใหกูยืมเพ ื่อการศ ึกษา ดังน้ี                

คาเลาเรียน คาใช จายที่เก่ียวเน ื่องกับการศ ึกษา คาครองช ีพ 

•  ข าพเจ าขอร ับรองและย ืนย ันว าข อความทั้งหมดน้ีเป ็นความจร ิง  หากปรากฏภายหล ังว าได ม ีการร ับรอง ข อความอ ัน

เป ็นเท ็จ ข าพเจ าย ินยอมร ับผ ิดชอบความเส ียหายท่ีอาจเก ิดข้ึนแก กองท ุนเง ินให กู ย ืมเพ ื่อการศ ึกษา  
 
 

ลงช ื่อ …….....…………………………………………………… 

(....………..................……………………..…………………) 

ว ันที่ ............ เดือน................................พ.ศ.................. 
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16. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยูอาศัยของนิสิตผูขอกูยืมและบิดา มารดา หรือผูปกครอง/ผูอุปการะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ เขียนแผนที่บานเริ่มจากตัวอําเภอที่นิสิตพักอาศัยอยู ไปยังบานของนิสิตตามภาพบานที่นิสิตใหมา อยางละเอียด 

เน่ืองจากมีการสุมตรวจเยี่ยมบานนิสิตกองทุนฯ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (วาดดวยตนเอง) 
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17. ภาพถายบานของผูขอกูยืมและบิดา มารดา หรือผูปกครอง/ผูอุปการะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ภาพถายบานของนิสิตผูขอกูยืม ใหเห็นลักษณะตัวบาน จํานวน 2 รูป  โดยใหเจาหนาที่ปกครองสวนทองถิ่นเซ็นรับรอง

บนภาพถายบานทุกรูป 
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หนังสือรับรองรายไดของครอบครัวของผูขอกูยืมเงิน 
 

        วันที่..............เดือน...........................พ.ศ................ 

  ขาพเจา.............................................................................ตําแหนง....................................................................... 

สังกัด.................................................................สถานที่ทํางาน............................................................เลขที่........................................

หมูที.่..............ตรอก/ซอย.........................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง................................................... 

อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท............................... 

ขอรับรองวา นาย /นาง/นางสาว...............................................................................................................ผูขอกูยืมเงิน 

ประกอบอาชีพ................................................................สถานทํางาน................................................................................................. 

เลขที่.......................... หมูที.่.........................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน......................................................... 

ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด....................................................... 

รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท..........................................มีรายไดปละ...................................................................บาท 

 คูสมรสของผูขอกูยืมเงิน         ถึงแกกรรม    ยังมีชีวิตอยู    ประกอบอาชีพ...................................................... 

สถานที่ทํางาน..........................................................เลขที่.........................หมูที่.............................ตรอกซอย...................................... 

ถนน..............................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................................

รหัสไปรษณีย........................................โทรศัพท........................................มีรายไดปละ...............................................................บาท 

 บิดาของผูขอกูยืมเงิน    ถึงแกกรรม           ยังมีชีวิตอยู ประกอบอาชีพ........................................................ 

สถานทีท่ํางาน................................................เลขที่....................................หมูที.่.......................ตรอก/ซอย......................................... 

ถนน...............................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...........................................

รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท.................................................มีรายไดปละ...............................................................บาท 

  มารดาของผูขอกูยืมเงิน    ถึงแกกรรม  ยังมีชีวิตอยู ประกอบอาชีพ............................................................ 

สถานที่ทํางาน.................................................เลขที่...........................หมูที.่.........................ตรอก/ซอย............................................... 

ถนน...............................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.............................................

รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพท...........................................................มีรายไดปละ...........................................................บาท 

 ผูปกครอง (ที่มิใชบิดา-มารดา) ของผูขอกูยืมเงิน   ถึงแกกรรม    ยังมีชีวิตอยู ประกอบอาชีพ.................................

สถานที่ทํางาน..............................................เลขที่.................................หมูที่..........................ตรอก/ซอย............................................ 

ถนน...............................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด......................................

รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท....................................................มีรายไดปละ..........................................................บาท 

 

ลงชื่อ …………………………………………………………………..…… ผูรับรอง 

( ………..…………………………………………………….………..……………. ) 

ตําแหนง ........................................................................... 

วันที่รับรอง ........... /............ / ............. 
 

หมายเหตุ   การรับรองรายไดของครอบครัวใหบุคคลดังตอไปน้ีเปนผูรับรอง พรอมแนบสําเนาบัตรขาราชการ 

 1.เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 

 2.สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 3.หัวหนาสถานศึกษาที่ผูขอกูยืมเงินศึกษาอยู 

 4.ขาราชการทุกระดับ 

4.1 เจาหนาที่ปกครองสวนทองถ่ิน  เชน  ผูใหญบาน  กํานัน  นายก อบต.  และ นายก อบจ.  

4.2 บุคลากรในสถานศึกษา เชน  คุณคร/ูอาจารย  ผูอํานวยโรงเรียน  อาจารยในระดับอุดมศึกษา 

5.พนักงานหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจระดับหัวหนาหนวยงานข้ึนไป 

สําหรับผูรบัรองลงนาม  

กยศ. 102 
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แบบสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษา 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  ประจําปการศึกษา ............... 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 

ช่ือ-สกุล ............................................................................รหัสนิสิต.......... ....................................................... 

คณะ................................................................................. สาขา............... ......................................................... 

เบอรโทรติดตอ........................................ ช่ืออาจารยที่ปรึกษา/อาจารยประจําคณะ..............................................  

 

A : ตารางสัมภาษณขอมูลนิสิต  

1. ลักษณะอาชีพบิดา  2. ลักษณะอาชีพมารดา G 

 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท 1  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท 1 

 ประเภทเจาของ เชน รานเสริมสวย ,หน.รับเหมา

กอสราง,คาขาย เปนตน 

2  ประเภทเจาของ เชน รานเสริมสวย ,หน.รับเหมา

กอสราง,คาขาย เปนตน 

2 

 ประเภทคาขาย เชน หาบเร,แผงลอย,เชาราน เปนตน 3  ประเภทคาขาย เชน หาบเร,แผงลอย,เชาราน  เปนตน 3 

 รับจาง (ประเภทไดคาแรง) 4  รับจาง (ประเภทไดคาแรง) 4 

 เกษตรกร (เจาของที่ดิน,เชาที่ดิน) 4  เกษตรกร (เจาของที่ดิน,เชาที่ดิน) 4 

 ไมประกอบอาชีพ/แยกกันอยู/หยาราง/ถึงแกกรรม 5  ไมประกอบอาชีพ/แยกกันอยู/หยาราง/ถึงแกกรรม 5 

3. ระดับรายไดบิดา  มารดา 

ผูปกครอง รวมกันตอป(ชวงรายได) 
G 4. จํานวนพี่นองรวมบิดามารดา 

 รายไดต่ํากวา 100,000 บ. 5 4.1 กําลังศึกษา (รวมนิสิต) G 4.2 สถานะการประกอบอาชีพ G 

 รายได 100,001 – 130,000 บ. 4  คนเดียว (ตัวนิสิต) 1  ไมไดประกอบอาชีพ 5 

 รายได 130,001 – 160,000 บ. 3  2 คน 2  1 คน 4 

 รายได 160,001 – 190,000 บ. 2  3 คน 3  2 คน 3 

 รายได 190,001 – 200,000 บ. 1  4 คน 4  3 คน 2 

 รายไดมากกวา 200,000 บ. ขึ้นไป 0  มากกวา 4 คน 5  มากกวา 3 คน 1 

5. สถานภาพของบิดา/มารดา  หรือผูปกครอง G 

 อยูดวยกัน                     แยกกันอยูตามอาชีพ 1 

 ไมไดอยูดวยกัน หยาราง,แยกกันอยู,ขาดการติดตอกับบิดาหรือมารดา,บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม 2 

(A) คะแนนรวมขอ 1-5   

(B) คะแนนสอบสัมภาษณ  3  2  1  0  -1  -2 

(C) คะแนนพิเศษ.............คะแนน (ถามี) (ไมเกิน  10  คะแนน) 

คะแนนรวมหลังสอบสัมภาษณ (A)+(B)+(C)   
 

ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาผูสัมภาษณ  พรอมใหเหตุผล 

              สมควรใหกูยืม           ไมสมควรใหกูยืม 

เพราะ

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
 

ลงนามอาจารยที่ปรึกษาสัมภาษณ 

 

        ......................................... 

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

วัน/เดือน/ป ที่สัมภาษณ 

………………………….………….. 

 


