แบบสั มภาษณ์ ผ้ กู ้ ยู มื กองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาหรับนักศึกษา
ชื่อ-สกุล นักศึกษา (นาย/นางสาว) ......................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน................................................................................... รหัสนักศึกษา.............................................................................
ชั้นปี ที่ .......... หลักสูตร ......... ปี ภาควิชา ...............................................................คณะ...................................................................................
 ภาคปกติ  ภาคสมทบ (ระบุวนั และเวลาเรี ยน)...............................................................................................................................
สาหรับผูส้ มั ภาษณ์
คะแนน

รายละเอียดข้ อมูลของนักศึกษา
1. ผลการเรี ยนในภาคการศึกษานี้..............................

 เข้าศึกษาเป็ นปี แรก

2. การแต่ งกายถูกต้ องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 ดีมาก
 ปานกลาง

 น้อย

3. บุคลิกภาพ และกิริยามารยาท
 ดีมาก

 น้อย

 ปานกลาง

4. สถานภาพครอบครัวปัจจุบันของนักศึกษา
 บิดาและมารดาอยูร่ ่ วมกัน
 บิดาและมารดาไม่ได้อยูร่ ่ วมกัน
เนื่องจาก
 ขาดการติดต่อกับบิดา มารดา บุคคลอื่นเป็ นผูอ้ ุปการะ
5. อาชีพของบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ
บิดา หรือ ผูอ้ ุปการะที่เป็ นเพศชาย

 ถึงแก่กรรม

3
2
1
3
2
1

 แยกทางกัน

อายุ................ปี

มารดา หรือ ผูอ้ ุปการะทีเ่ ป็ นเพศหญิง อายุ................ปี

 เกษตรกร …………………………………………………
 มีที่ดินทากินเป็ นของตนเอง ..................... ไร่
 เช่าที่ดิน
...................... ไร่
 รับจ้างทัว่ ไป (ไม่มีหน่วยงาน)
โปรดระบุ ..........................................................................
 ค้าขาย โปรดระบุ ………………………………………….
 ขายของรถเข็น / หาบเร่
 เช่าร้าน
 มีร้านเป็ นของตัวเอง
 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 ลูกจ้างประจา
 พนักงานราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย
 ลูกจ้างชัว่ คราว
 พนักงานบริ ษทั
 รายวัน
 รายเดือน
 อื่น ๆ ......................................................................
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ
 ปกติอยูบ่ า้ น
 ป่ วย (ไม่สามารถประกอบอาชีพได้)
 พิการ .........................................................................
 อยูร่ ะหว่างหางาน

 เกษตรกร …………………………………………………
 มีที่ดินทากินเป็ นของตนเอง ..................... ไร่
 เช่าที่ดิน
...................... ไร่
 รับจ้างทัว่ ไป (ไม่มีหน่วยงาน)
โปรดระบุ ..........................................................................
 ค้าขาย โปรดระบุ ………………………………………….
 ขายของรถเข็น / หาบเร่
 เช่าร้าน
 มีร้านเป็ นของตัวเอง
 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 ลูกจ้างประจา
 พนักงานราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย
 ลูกจ้างชัว่ คราว
 พนักงานบริ ษทั
 รายวัน
 รายเดือน
 อื่น ๆ ......................................................................
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ
 ปกติอยูบ่ า้ น
 ป่ วย (ไม่สามารถประกอบอาชีพได้)
 พิการ ...............................................................
 อยูร่ ะหว่างหางาน

1
3
5
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คะแนน

6. รายได้รวม (ยังไม่ หักค่ าใช้ จ่าย) ของผูอ้ ุปการะ ต่ อเดือน
 ต่ากว่า 10,000 บาท
 10,000 – 20,000 บาท
 20,001 – 25,000 บาท
 25,001 – 30,000 บาท
 เกินกว่า 30,000 ขึ้นไป
7. บุคคลที่อยูใ่ นครอบครัวที่ผอู ้ ุปการะต้องเลี้ยงดูท้ งั หมด มีกี่คน ใครบ้าง ( โปรดระบุ )
 มากกว่า 5 คนขึ้นไป ได้แก่………………………………………………………………………………………………………………..
 4 คนได้แก่..........................................................................................................................................................................................................
 3 คนได้แก่………………………………………………………………………………………………………………….……………..
 1 - 2 คนได้แก่....................................................................................................................................................................................................
8. จานวนพี่นอ้ งที่กาลังศึกษาอยู่ (รวมนักศึกษา)
 มากกว่า 3 คนขึ้นไป
 3 คน
 2 คน
 1 คน
9. สภาพที่พกั อาศัยของผู้อปุ การะนักศึกษา
 อยูบ่ า้ นเช่า ราคาค่าเช่า...................................................บาท/เดือน
 อาศัยอยูร่ ่ วมกับญาติพี่นอ้ ง โดยบ้านดังกล่าวเป็ นบ้านของ..............................................................
 มีบา้ นหรื อที่พกั อาศัยเป็ นของตนเองแต่อยูใ่ นระหว่างการผ่อนชาระ ผ่อนเดือนละ................................................บาท
 เป็ นที่พกั อาศัยสวัสดิการของที่ทางาน
 มีบา้ นหรื อที่พกั อาศัยเป็ นของตนเอง

5
4
3
2
1
5
4
3
1
5
4
3
1
5
4
3
2
1

ข้ อมูลทีข่ อเพิม่ เติม
ที่พักอาศัยขณะมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 อยูบ่ า้ นของตนเองกับผูป้ กครองอาเภอ/เขต........................................................จังหวัด.....................................................
 อาศัยอยูร่ ่ วมกับญาติพี่น้อง โดยบ้านดังกล่าวเป็ นบ้านของ..............................................................
 เช่าหอพักชื่อ........................................................... อยูก่ บั .................................จานวน.............................คน
ค่าเช่ารวมค่าน้ าและค่าไฟ......................บาทต่อเดือน
 บ้านเช่าสถานที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณ................................................................................อยูก่ บั .....................................
จานวน...................คน ค่าเช่ารวมค่าน้ าและค่าไฟ...........................................บาทต่อเดือน
 อื่น ๆ ( โปรดระบุ )................................................................................................................................................
ภาระหนีส้ ินของผู้อุปการะ
 ผ่อนค่าบ้าน งวดละ ........................................... บาทต่อเดือน หรื อ บาทต่อปี
 ผ่อนค่ารถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ งวดละ...........................................บาทต่อเดือน หรื อ บาทต่อปี
 ค่าเช่าที่ดิน เป็ นเงิน..................................................บาทต่อเดื อน หรื อ บาทต่อปี
 อื่น ๆ โปรดระบุ..............................................................เป็ นเงิน............................บาทต่อเดือน หรื อ บาทต่อปี

รวมคะแนน
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
หากตรวจพบว่าข้อมูลไม่เป็ นความจริ ง ข้าพเจ้ายินยอม
ยกเลิกสัญญาขอกูย้ มื เงินโดยไม่มีขอ้ แม้ใด ๆ ทั้งสิ้ น
ลงชื่อ ..................................................................
(.............................................................)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

ความคิดเห็นของกรรมการ.............................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................................
(.............................................................)
กรรมการสัมภาษณ์

