กาหนดการกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562

ผู้ก้ รู ายเก่ า ปวช. 2, 3 และ ปวส. 2
ต้ องเป็ นผู้ที่เคยทาสั ญญากู้เงินฯ จากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีมาแล้ว ในปี การศึกษา 2561
วัน/เดือน/ปี
ตั้งแต่ บัดนีเ้ ป็ นต้ นไป

ดาเนินการ

ยื่นสมัครขอกู้ฯ ผ่านระบบ e -Studentloan (กยศ.)

หมายเหตุ
ใช้ อนิ เตอร์ เน็ต

วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ลงชื่อรับใบสมัครขอกูฯ้

วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2562 ส่ งใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานการขอกูฯ้
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

(หลักฐานขอกูฯ้ ต้องครบถ้วนทุกฉบับ)

วันที่ 24 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการพิจารณาให้กยู้ มื ฯ

ห้องแนะแนวฯ
ห้องแนะแนวฯ

บอร์ ดแนะแนวฯ

วัน/เดือน/ปี
วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ดาเนินการ

นักศึกษาต้ องกรอกข้ อมูลในระบบ e- Studentloan

หมายเหตุ

ใช้อินเตอร์เน็ต

(แบบยืนยันค่าเล่าเรี ยนฯ ผ่านระบบฯ )
* ไม่ตอ้ งปริ้ นเอกสารใดๆ
วันที่ 29 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 น.

นักเรียนมาลงนามในแบบยืนยันขอกู้ฯ (ต่ อสั ญญากู้ฯ)

ห้องแนะแนวฯ

* ต้องพาบิดาหรื อมารดา มาลงนามฯ
(หากไม่พาบิดาหรื อมารดา ไม่สามารถกูฯ้ ได้
กรณี บิดามารดาเสี ยชีวิตทั้ง 2 คน แจ้งงานแนะแนวฯ ก่อน)

* ไม่ตอ้ งนาเอกสารใดๆ
หมายเหตุ
1. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษา
2. นักศึกษาต้องปฏิบตั ิตามทุกขั้นตอน ตามวันที่และเวลา ที่วิทยาลัยฯ กาหนดอย่างเคร่ งครัด
3. เอกสารประกอบการขอกูฯ้ ต้องส่ งให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องทุกฉบับ

กาหนดการกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562

ผู้ก้ รู ายใหม่ ทุกระดับชั้น และ ผู้ก้ รู ายเก่า ระดับชั้น ปวส.1
ผู้ก้ รู ายใหม่ หมายถึง นักศึกษาไม่ เคยขอกู้ฯ จากสถานศึกษาใดๆ
ผู้ก้ รู ายเก่ า ระดับ ปวส. 1 หมายถึง นักศึกษาเคยกู้เงินฯ มาแล้วจากโรงเรียนเดิม หรือกู้มาจาก
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีมาแล้ว
วัน/เดือน/ปี
ตั้งแต่ บัดนีเ้ ป็ นต้ นไป
วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ดาเนินการ

ยื่นสมัครขอกู้ฯ ผ่านระบบ e -Studentloan (กยศ.)

ลงชื่อรับใบสมัครขอกู้ฯ

วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2562 ส่ งใบสมัครขอกู้ฯ พร้ อมหลักฐานการขอกู้ฯ
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

(หลักฐานขอกู้ฯ ต้ องครบถ้ วนทุกฉบับ)

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ ก้ ยู ืมฯ

วัน/เดือน/ปี

ดาเนินการ

หมายเหตุ
ใช้ อนิ เตอร์ เน็ต

ห้ องแนะแนวฯ

ห้ องแนะแนวฯ
บอร์ ดแนะแนวฯ
หมายเหตุ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

นักศึกษาต้ องกรอกข้ อมูลผ่ านระบบ e- Studentloan
(แบบสั ญญากู้ฯ สี ฟ้า ในระบบฯ)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

* นักศึกษาพร้ อมนาบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งที่ระบุ

เวลา 08.30 น.

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.30 น.

ในสัญญากู้ฯ เพื่อมาลงนามในสั ญญากู้ฯ
* นาสัญญากู้ฯ ที่พมิ พ์จากระบบฯ จานวน 2 ชุด
นักศึกษาต้ องกรอกข้ อมูลระบบ e - Studentloan.or.th
(แบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ผ่ านระบบฯ)
* ไม่ ต้องปริน้ เอกสารใดๆ
* นักเรียนมาลงนามในแบบยืนยันฯ
* ต้ องพาบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งที่ระบุในสัญญาฯ
มาลงนามในแบบยืนยันฯ

ใช้ อนิ เตอร์ เน็ต

ห้ องประชุมทักษิณา
อาคาร 5

ใช้ อนิ เตอร์ เน็ต

ห้ องแนะแนวฯ

หมายเหตุ
1. นักศึกษาต้ องแต่ งกายชุ ดนักศึกษา
2. นักศึกษาต้ องปฏิบัติตามทุกขั้นตอน ตามวันที่และเวลา ที่วทิ ยาลัยฯ กาหนดอย่ างเคร่ งครัด
3. เอกสารประกอบการขอกู้ฯ ต้ องส่ งให้ ครบถ้ วน และตรวจสอบความถูกต้ องทุกฉบับ

