เอกสารประกอบใบสมัครกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ใบสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานี้ ผู้ขอกู้จะต้องกรอกข้อความทั้งหมดให้สมบูรณ์ และตรงตามความเป็นจริง
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ โดยเรียงลาดับเอกสารดังนี้
1. แบบคาขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan จานวน 1 ใบ
2. ใบสมัครกู้ยืมเงิน แบบคาขอกู้ยืมเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน (หน้า 1 – 6)
2.1 แผนผังที่ตั้งของที่อยู่อาศัย (หน้า 5) ให้วาดโดยเริ่มจากตัวอาเภอที่ผู้ขอกู้พักอาศัย (วาดด้วยตนเอง)
2.2 รูปถ่ายบ้านของผู้ขอกู้ (หน้า 6) ให้เห็นลักษณะตัวบ้านระยะใกล้และไกล จานวน 2 รูป โดยให้
เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นเซ็นรับรองบนภาพถ่ายบ้านทุกรูป
3. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ (หน้า 7) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 กรณีผู้ปกครองไม่ได้ประกอบอาชีพมีเงินเดือน ให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือตามข้อที่ 3 โดยให้เจ้าหน้าที่
ปกครองส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการทุกระดับรับรอง พร้อมแนบสาเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง
3.2 กรณีผู้ปกครองประกอบอาชีพมีเงินเดือน
3.2.1 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ให้ออกหนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา มารดาผู้อุปการะ/
ผู้ปกครอง จากหน่วยงานที่ผู้ปกครองสังกัด โดยไม่ต้องแนบสาเนาบัตรข้าราชการของผู้
รับรอง
3.2.2 หน่วยงานเอกชน ให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือตามข้อที่ 3 โดยให้บุคคลที่เป็นข้าราชการทุก
ระดับรับรอง พร้อมแนบสาเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง
4. แบบสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษา (หน้า 8) รายละเอียดดังนี้
 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนเดิมหรืออาจารย์ประจาคณะที่นิสิตสังกัดเข้าศึกษาสัมภาษณ์
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้ยืม (สาเนาทะเบียนบ้านตรงตามที่อยู่ใน
ระบบ e -Studentloan) อย่างละ 1 ฉบับ
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ อย่างละ 1 ฉบับ
7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา อย่างละ 1 ฉบับ
8. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
9. ใบมรณบัตร (กรณีบิดา/มารดา ของผู้ขอกู้ยืมเสียชีวิต)
10. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของผู้ขอกู้ยืม บิดา มารดา ผู้ปกครอง)
11. ใบแสดงผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาของผู้ขอกู้ยืม
11.1รหัสนิสิต 61 ใช้ใบ รบ. จากมัธยมศึกษาตอนปลาย
11.2รหัสนิสิต 57 - 60 ใช้ผลการเรียนปีการศึกษาล่าสุด
12. สาเนาสัญญากู้ยืมเงินปีล่าสุดของผู้กู้ยืม (เฉพาะผู้กู้ยืมต่อเนื่อง)
13. ชั่วโมงการทาจิตอาสา จานวน 36 ชั่วโมงสาหรับผู้กู้รายเก่า ส่วนรายใหม่ไม่นับชั่วโมง
14. หลักฐานการเป็นหนี้หรือสัญญากู้ยืมเงินนอกระบบ ในกรณีที่ครอบครัวมีหนี้สิน
15. เอกสารประกอบอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นความจาเป็นในการกู้ยืมเงิน
หมายเหตุ เอกสารใบสมัครข้อที่ 5-12 (ยกเว้นข้อ 9) ต้องรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับด้วยลายมือของตนเอง
ตามเอกสารหลักฐาน
*** โปรดส่งเอกสารตามวัน เวลา ที่กาหนด เพื่อฝึกตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลา ***
นิสิตสามารถติดตามข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยให้นิสิตชั้นปีที่1สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับทราบข่าวสาร ส่วนนิสิต
ปี 2-4 ให้นิสิตสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ ทุนการศึกษา อาคารกิจการนิสิต
ครบถ้วนถูกขั้นตอน อย่านิ่งนอนใจ รีบเร่งเร็วไว เงินทันใจแน่นอน
คิวอาร์โค้ดสาหรับนิสิตชั้นปี 1 เท่านั้น

กยศ. 101

แบบคาขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ………….......
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

ติดรูปถ่าย
ของผู้ยื่น
แบบคาขอกู้

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นกั เรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)
ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาทีเ่ ป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)
ข้อมูลผู้ขอกูย้ ืมเงิน
1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ปีเกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ปี
สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน .................……....…..……...
นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นปีที่ ……...….…. คณะ …………..............................…..
สาขาวิชา................................................................ คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้.............….........…..
รหัสประจาตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................
2. ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อำเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……............... หมู่ที่ …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…
ตาบล/แขวง ………........…………… อำเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………...............
รหัสไปรษณีย์ ………..............……….. โทรศัพท์ ….........................…………………………
4. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เคยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................
คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................
ไม่เคยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.

เคยได้รับทุนการศึกษา
ปีการศึกษา

ประเภท

ชือ่ ทุนการศึกษา

จำนวนเงิน

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
6. เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา

กยศ.

ชั้นปีที่

ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กรอ.
สถานศึกษา

เงินที่กยู้ ืม

-27. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.....………………………………………….....................................…………...………………
8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน)
ข้อมูลบิดา-มารดา
9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ……...........………………………..................……………………………………………………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง…………..............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….………
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง..............................................................................................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................…………………………………….……………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย
เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........……………… ไร่
รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อำเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…........ ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง…………..............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง............................................................................................ ..…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………....................................…………………………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................………………….…
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........……………… ไร่
รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……........................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อำเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยู่ด้วยกัน
หย่า
แยกกันอยู่ตามอาชีพ
อื่นๆ ระบุ......................................................................................................................... .................................

-312.พี่นอ้ งร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) ……... คน เป็นชาย ………. คน เป็นหญิง ………. คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ……….
มีพี่น้องกาลังศึกษาอยู่รวม …………… คน คือ
คนที่

เพศ

อายุ

ชั้นปี

สถานศึกษา

13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม ………….……….. คน คือ
คนที่

เพศ

อายุ

การศึกษาสูงสุด

สถานทีท่ ำงาน

รายได้เดือนละ

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีทไี่ ม่ใช่บิดา มารดา)
14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ชื่อ ………….........…….…...... สกุล …………..................... เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น.........….
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตาแหน่ง………….............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง................................................................................... ............…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................………………….………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………….. ไร่
รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อำเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………

-4ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
15. คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ ………………………………………...............…… ถึงแก่กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรของรัฐ ตาแหน่ง…………...............................…………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตาแหน่ง............................................................................................... …………...
สถานที่ทางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……
ค้าขาย โดยเป็น เจ้าของร้าน หาบเร่/แผงลอย เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................……………….…………………………………
รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………
โดย เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่
เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่
รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................
ตาบล/แขวง ……………..................…… อำเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................
รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………
• ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
ค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ค่าครองชีพ
• ข้าพเจ้าขอรับรองและยื นยันว่าข้ อความทั้งหมดนี้เ ป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มี การรับ รอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลงชื่อ …….....……………………………………………………
(....………..................……………………..…………………)
วันที่ ............ เดือน................................พ.ศ..................

-516. แผนผังแสดงที่ตั้งของทีอ่ ยู่อาศัยของนิสิตผู้ขอกู้ยืมและบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ

หมายเหตุ เขียนแผนที่บ้านเริ่มจากตัวอาเภอที่นิสิตพักอาศัยอยู่ ไปยังบ้านของนิสิตตามภาพบ้านที่นิสิตให้มา อย่าง
ละเอียด เนื่องจากมีการสุ่มตรวจเยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(วาดด้วยตนเอง)

-617. ภาพถ่ายบ้านของผู้ขอกู้ยืมและบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ

หมายเหตุ ภาพถ่ายบ้านของนิสิตผู้ขอกู้ยืม ให้เห็นลักษณะตัวบ้าน จานวน 2 รูป โดยให้เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น
เซ็นรับรองบนภาพถ่ายบ้านทุกรูป
บ้านหลังนี้สร้างมาแล้ว ……… ปี นิสิตมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้าน คือ ………………….

-7หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน

สาหรับผู้รับรองลงนาม
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วันที่..............เดือน...........................พ.ศ.
ข้าพเจ้า...................................................................................ตาแหน่ง..........................................................................
สังกัด.......................................................................สถานที่ทางาน.............................................................เลขที่........................................
หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย.................................................ถนน......................................ตาบล/แขวง.................................................
อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...............................
ขอรับรองว่า นาย /นาง/นางสาว....................................................................................................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน
ประกอบอาชีพ..........................................................................สถานทางาน.................................................................................................
เลขที่.............................. หมู่ที่................................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน...................................................
ตาบล/แขวง...................................................อาเภอ/เขต............................................................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์..........................................มีรายได้ปีละ...................................................................บาท
คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ ประกอบอาชีพ...............................................................
สถานที่ทางาน...................................................................เลขที่.........................หมู่ที่.............................ตรอกซอย......................................
ถนน...............................ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์.................................................โทรศัพท์........................................มีรายได้ปีละ...............................................................บาท
บิดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน  ถึงแก่กรรม
 ยังมีชีวิตอยู่ ประกอบอาชีพ.................................................................
สถานที่ทางาน..................................................เลขที่....................................หมู่ท.ี่ ..............................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน...............................ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต............................จังหวัด.. .........................................
รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์.................................................มีรายได้ปีละ...............................................................บาท
มารดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน  ถึงแก่กรรม
 ยังมีชีวิตอยู่ ประกอบอาชีพ.....................................................................
สถานที่ทางาน..................................................เลขที่...............................หมูท่ .ี่ .............................ตรอก/ซอย...............................................
ถนน...............................ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต..................... ...............จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์...........................................................มีรายได้ปีละ...............................................................บาท
ผู้ปกครอง (ที่มิใช่บิดา-มารดา) ของผู้ขอกู้ยืมเงิน  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ ประกอบอาชีพ......................................
สถานที่ทางาน..............................................เลขที่......................................หมู่ที่.................................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน...............................ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต................ ......................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์....................................................มีรายได้ปีละ...........................................................บาท
ลงชื่อ ………………………………………………………………………..…… ผู้รบั รอง
( ………..…………………………………………………….………..……………. )
ตาแหน่ง ...........................................................................
วันที่รับรอง ........... /............ / .............
หมายเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง พร้อมแนบสาเนาบัตรข้าราชการ
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
2.สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3.หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่
4.ข้าราชการทุกระดับ
4.1 เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กานัน นายก อบต. และ นายก อบจ.
4.2 บุคลากรในสถานศึกษา เช่น คุณครู/อาจารย์ ผู้อานวยโรงเรียน อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา
5.พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไป
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แบบสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา ...............
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ชื่อ-สกุล ............................................................................รหัสนิสิต.......... .......................................................
คณะ................................................................................. สาขา............... .........................................................
เบอร์โทรติดต่อ........................................ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจาคณะ..............................................
A : ตารางสัมภาษณ์ข้อมูลนิสิต
1. ลักษณะอาชีพบิดา
2. ลักษณะอาชีพมารดา
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท
1  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท
 ประเภทเจ้าของ เช่น ร้านเสริมสวย ,หน.รับเหมา
2  ประเภทเจ้าของ เช่น ร้านเสริมสวย ,หน.รับเหมา
ก่อสร้าง,ค้าขาย เป็นต้น
ก่อสร้าง,ค้าขาย เป็นต้น
 ประเภทค้าขาย เช่น หาบเร่,แผงลอย,เช่าร้าน เป็นต้น 3  ประเภทค้าขาย เช่น หาบเร่,แผงลอย,เช่าร้าน เป็นต้น
 รับจ้าง (ประเภทได้คา่ แรง)
4  รับจ้าง (ประเภทได้คา่ แรง)
 เกษตรกร (เจ้าของที่ดิน,เช่าที่ดิน)
4  เกษตรกร (เจ้าของที่ดิน,เช่าที่ดิน)
 ไม่ประกอบอาชีพ/แยกกันอยู/่ หย่าร้าง/ถึงแก่กรรม
5  ไม่ประกอบอาชีพ/แยกกันอยู/่ หย่าร้าง/ถึงแก่กรรม
3. ระดับรายได้บิดา มารดา
G
4. จานวนพี่น้องร่วมบิดามารดา
ผู้ปกครอง รวมกันต่อปี(ช่วงรายได้)
 รายได้ต่ากว่า 100,000 บ.
5 4.1 กาลังศึกษา (รวมนิสิต)
G 4.2 สถานะการประกอบอาชีพ
 รายได้ 100,001 – 130,000 บ.
4  คนเดียว (ตัวนิสติ )
1  ไม่ได้ประกอบอาชีพ
 รายได้ 130,001 – 160,000 บ.
3  2 คน
2  1 คน
 รายได้ 160,001 – 190,000 บ.
2  3 คน
3  2 คน
 รายได้ 190,001 – 200,000 บ.
1  4 คน
4  3 คน
 รายได้มากกว่า 200,000 บ. ขึ้นไป
0  มากกว่า 4 คน
5  มากกว่า 3 คน
5. สถานภาพของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง
 อยู่ด้วยกัน
 แยกกันอยู่ตามอาชีพ
 ไม่ได้อยู่ด้วยกัน หย่าร้าง,แยกกันอยู่,ขาดการติดต่อกับบิดาหรือมารดา,บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม
(A) คะแนนรวมข้อ 1-5
(B) คะแนนสอบสัมภาษณ์  3  2  1  0  -1  -2
(C) คะแนนพิเศษ.............คะแนน (ถ้ามี) (ไม่เกิน 10 คะแนน)
คะแนนรวมหลังสอบสัมภาษณ์ (A)+(B)+(C) 
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้สัมภาษณ์ พร้อมให้เหตุผล
 สมควรให้กยู้ ืม
 ไม่สมควรให้กู้ยืม
เพราะ............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

G
1
2
3
4
4
5

G
5
4
3
2
1
G
1
2


ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษา
สัมภาษณ์
ลายมือชื่อ
......................................
(............................................)
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์
………………………….…………..

