ประกาศแจ้ ง
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นักเรียน นักศึกษาทีม่ คี วามประสงค์ ขอกู้เงินกองทุนฯ (กยศ. , กรอ.)
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
(ต้ องเป็ นผู้ที่เคยกู้จากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี มาแล้ วในภาคเรียนที่ 1/2560 เท่ านั้น)

สาหรับผู้ก้ รู ายเก่ า ทุกชั้นระดับ
ขั้นตอนที่ 1. ทาการยืนยันสมัครขอกู้ฯ ผ่ านระบบ e - Studentloan (ภาคเรียนที่ 2/2560)
ขั้นตอนที่ 2. ยืน่ สมัครพร้ อมส่ งหลักฐานขอกู้ฯ ในระหว่ างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. ทีห่ ้ องแนะแนวฯ ส่ งหลักฐานมีดงั นี้
1. แบบคายืนยันการขอกู้ฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 (ปริ้นจากระบบฯ) จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาใบเสร็จรับเงินค่ าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 1 ฉบับ (เฉพาะ ปวส.)
3. สาเนาใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 1 ฉบับ
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4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาทะเบียนของนักศึกษา จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง ทีม่ าลงนามฯ
จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาทะเบียนบ้ านของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง ทีม่ าลงนามฯ จานวน 1 ฉบับ
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้ อมูลค่ าเล่ าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ผ่านระบบฯ (เฉพาะระดับ ปวส. )
- กรอกยอดเงินรวม ตามใบลงทะเบียนเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 2/2560 เล่มที่......../ เลขที่ …….
- ไม่ตอ้ งปริ้ นเอกสาร
ขั้นตอนที่ 4. ให้ นักศึกษา พร้ อมบิดา หรือมารดา คนใดคนหนึ่ง มาลงนามในแบบยืนยันขอกู้ฯ
ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08. 30 น. ณ ห้ องแนะแนว (ชั้น 3)
ตึกอานวยการ
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หมายเหตุ
-

แต่งกายชุดนักศึกษา
นาบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริ ง ของนักศึกษามาแสดงด้วย
หลักฐานที่ส่ง ต้องเซ็นสาเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยเจ้าของเป็ นคนลงนามด้วยตนเอง
ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิตามวันและเวลาที่กาหนด หากไม่มาตามวันและเวลาที่กาหนดฯ ถือว่า
สละสิ ทธิ์ ขอกูฯ้
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สาหรับผู้ก้ รู ายใหม่ ทุกชั้นระดับ
(ต้ องเป็ นผู้ทเี่ คยกู้จากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี มาแล้วในภาคเรียนที่ 1/2560 เท่ านั้น)
ขั้นตอนที่ 1. ทาการยืนยันสมัครขอกู้ฯ ผ่ านระบบ e - Studentloan (ภาคเรียนที่ 2/2560)
ขั้นตอนที่ 2. ยืน่ สมัครพร้ อมส่ งหลักฐานขอกู้ฯ ในระหว่ างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ห้องแนะแนวฯ ส่ งหลักฐานมีดังนี้
1. แบบคายืนยันการขอกู้ฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 (ปริ้นจากระบบฯ) จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาใบเสร็จรับเงินค่ าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 1 ฉบับ (เฉพาะ ปวส.)
3. สาเนาใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาทะเบียนของนักศึกษา จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง ที่มาลงนามฯ
จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาทะเบียนบ้ านของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง ที่มาลงนามฯ จานวน 1 ฉบับ
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ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้ อมูลค่ าเล่ าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ผ่านระบบฯ (เฉพาะระดับ ปวส. )
- กรอกยอดเงินรวม ตามใบลงทะเบียน ภาคเรี ยนที่ 2/2560 เล่มที่......../ เลขที่ …..
- ไม่ตอ้ งปริ้ นเอกสาร
ขั้นตอนที่ 4. ให้ นักศึกษา พร้ อมบิดา หรือมารดา คนใดคนหนึ่ง มาลงนามในแบบยืนยันขอกู้ฯ
ในวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08. 30 น. ณ ห้ องแนะแนว (ชั้น 3)
ตึกอานวยการ
หมายเหตุ
- แต่งกายชุดนักศึกษา
- นาบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริ ง ของนักศึกษามาแสดงด้วย
- หลักฐานที่ส่ง ต้องเซ็นสาเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยเจ้าของเป็ นคนลงนามด้วยตนเอง
- ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิตามวันและเวลาที่กาหนด หากไม่มาตามวันและเวลาที่กาหนดฯ ถือว่า
สละสิ ทธิ์ ขอกูฯ้

