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คู่มือสาหรั บประชาชน: การรับสมัคร คัดเลือกและขึน้ ทะเบียนเป็ นนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง และระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับสมัคร คัดเลือกและขึ ้นทะเบียนเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง และระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิ นผลการเรี ยนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิ ชาชี พ พ.ศ. 2556
2)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้

3)

ระเบียบสถาบันการอาชี วศึกษาว่าด้วย การเก็บเงิ นบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
ค่
.ศ... .

4)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิ นผลการรเรี ยนตามหลักสูตร
ประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พชัน้ สูง พ.ศ. 2557

5)

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา เรื ่อง กาหนดการเก็บเงิ นบารุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา พ.ศ.2550

6)

.ศ .2548

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิ นผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรื อสายปฏิ บตั ิ การของสถาบันการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2556
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: สถาบันการศึกษา, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
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9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การรับสมัคร คัดเลือกและขึ ้นทะเบียนเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง และระดับปริ ญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3(นิตวิ ฒ
ุ ิ)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ งานทะเบียนและประเมิ นผล วพณ.พิ ษณุโลก ที อ่ ยู่ เลขที ่ 410 หมู่ 1 ถนนบึงพระพิษณุโลก ตาบลบึงพระ อาเภอเมื อง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-337551/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (1. ช่วงเปิ ดรับสมัครเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยน
นักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
2. สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาอาจมี การเปิ ดรับสมัครในวันเสาร์ อาทิ ตย์ หรื อวันหยุดราชการ)
2) สถานที่ให้ บริการ งานทะเบียนและประเมิ นผล วอศ.พิ ษณุโลก ที อ่ ยู่ เลขที ่ 60 ถนนวังจันทร์ ตาบลในเมื อง
อาเภอเมื อง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-258570/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (1. ช่วงเปิ ดรับสมัครเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยน
นักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
2. สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาอาจมี การเปิ ดรับสมัครในวันเสาร์ อาทิ ตย์ หรื อวันหยุดราชการ)
3) สถานที่ให้ บริการ งานทะเบียนและประเมิ นผล วท.พิ ษณุโลก ที ่อยู่ เลขที ่ 2 ถนนสนามบิ น ตาบลในเมื อง
อาเภอเมื อง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-302032/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (1. ช่วงเปิ ดรับสมัครเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยน
นักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
2. สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาอาจมี การเปิ ดรับสมัครในวันเสาร์ อาทิ ตย์ หรื อวันหยุดราชการ)
4) สถานที่ให้ บริการ งานทะเบียนและประเมิ นผล วท.เพชรบูรณ์ ที ่อยู่ เลขที ่ 212 ถนนสามัคคีชยั ตาบลในเมื อง
อาเภอเมื อง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 056-711455/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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5)

6)

7)

8)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (1. ช่วงเปิ ดรับสมัครเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยน
นักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
2. สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาอาจมี การเปิ ดรับสมัครในวันเสาร์ อาทิ ตย์ หรื อวันหยุดราชการ)
สถานที่ให้ บริการ งานทะเบียนและประเมิ นผล วอศ.อุตรดิ ตถ์ ที อ่ ยู่ เลขที ่ 9 ถนนแปดว่า ตาบลท่าอิ ฐ
อาเภอเมื อง จังหวัดอุตรดิ ตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-411221/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (1. ช่วงเปิ ดรับสมัครเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยน
นักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
2. สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาอาจมี การเปิ ดรับสมัครในวันเสาร์ อาทิ ตย์ หรื อวันหยุดราชการ)
สถานที่ให้ บริการ งานทะเบียนและประเมิ นผล วท.อุตรดิ ตถ์ ที ่อยู่ เลขที ่ 81 หมู่ 2 ถนนพาดวารี ตาบลป่ าเซ่า
อาเภอเมื อง จังหวัดอุตรดิ ตถ์ 65000 โทรศัพท์ 055-412917/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (1. ช่วงเปิ ดรับสมัครเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยน
นักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
2. สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาอาจมี การเปิ ดรับสมัครในวันเสาร์ อาทิ ตย์ หรื อวันหยุดราชการ)
สถานที่ให้ บริการ งานทะเบียนและประเมิ นผล วอศ.สุโขทัย ที อ่ ยู่ เลขที ่ 108 ถนนสิ งหวัฒน์ ตาบลธานี
อาเภอเมื อง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 055-611789/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (1. ช่วงเปิ ดรับสมัครเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยน
นักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 2. สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาอาจมี การเปิ ดรับ
สมัครในวันเสาร์ อาทิ ตย์ หรื อวันหยุดราชการ)
สถานที่ให้ บริการ งานทะเบียนและประเมิ นผล วท.สุโขทัย ที ่อยู่ เลขที ่ 2/4 หมู่ 5 ถนนจรดวิ ถีถ่อง ตาบล
บ้านกล้วย อาเภอเมื อง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 055-611202/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (1. ช่วงเปิ ดรับสมัครเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยน
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นักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 2. สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชี วศึกษาอาจมี การเปิ ดรับ
สมัครในวันเสาร์ อาทิ ตย์ หรื อวันหยุดราชการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้สมัครเข้ าศึกษาต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศการรับสมัครฯ ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาและสถานศึกษาในช่วงนันๆ
้
การขึ ้นทะเบียนเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา ประกอบขันตอน
้
ดังนี ้ 1)รายงานตัว 2) มอบตัวเข้ าศึกษา 3) จ่าย
ค่าลงทะเบียน และ 4)รับรหัสนักเรี ยน นักศึกษา
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
15 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สถาบันการ
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 3

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของใบสมัครและ
เอกสารประกอบ

การพิจารณา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 7 วันทาการ
คัดเลือกเข้ าศึกษา และวัน
เวลา สถานที่จดั สอบ

สถาบันการ
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 3

การพิจารณา

ดาเนินการสอบคัดเลือก

2 วันทาการ

การพิจารณา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ า

5 วันทาการ

สถาบันการ
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 3
สถาบันการ

1)

2)

3)
4)

หมายเหตุ

(ระยะเวลาการ
ให้ บริการจะเริ่ม
นับระยะเวลา
ตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
รับคาร้ องได้
ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้ วนเรี ยบร้ อย
แล้ ว)
(ช่วงเวลาการ
ประกาศรายชื่อ7
วันก่อนสอบ
คัดเลือกหรื อ
เป็ นไปตาม
ประกาศของ
สถานศึกษา)
-

(ช่วงเวลาการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ศึกษา

การพิจารณา

ขึ ้นทะเบียนเป็ นนักเรี ยน
นักศึกษา

2 วันทาการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 3

สถาบันการ
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 3

5)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมายเหตุ

ประกาศ 5 วันทา
การก่อนขึ ้น
ทะเบียนหรื อ
เป็ นไปตาม
ประกาศของ
สถาบันฯ)
(- การขึ ้นทะเบียน
จะเริ่มนับวัน
ดาเนินการตาม
วันที่สถาบันฯ
ประกาศ
- รายละเอียด
เป็ นไปตาม
ประกาศของ
สถานศึกษา
- การขึ ้นทะเบียน
เป็ นนักเรี ยน
นักศึกษาจะมีผลก็
ต่อเมื่อได้ จา่ ย
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
เรี ยบร้ อยแล้ ว
)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

บัตรประจาตัว
ข้ าราชการหรื อ
พนักงานองค์การ
ของรัฐ

0

1

ฉบับ

ทะเบียนสมรส

0

1

ฉบับ

1)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

2)

3)

4)

กรมการปกครอง

หมายเหตุ
(1. ฉบับจริงเพื่อ
ตรวจสอบข้ อมูล
2. รับรองสาเนา
ถูกต้ อง พร้ อมลง
ชื่อ ณ
สถานศึกษา
)
(1. ฉบับจริงเพื่อ
ตรวจสอบข้ อมูล
2. รับรองสาเนา
ถูกต้ อง พร้ อมลง
ชื่อ ณ
สถานศึกษา
)
(1. กรณี
ผู้ปกครองเป็ น
ข้ าราชการหรื อ
พนักงานองค์การ
ของรัฐ
2.
รับรอง
สาเนาถูกต้ อง
)
(1.กรณีผ้ สู มัคร
เรี ยนระดับ
ปริญญาตรี และ
สมรสแล้ ว
2. รับรองสาเนา
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ที่

5)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ถูกต้ อง
)
(ถ้ ามีการเปลี่ยน
ชื่อ/นามสกุล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
รูปถ่ายครึ่งตัว ไม่ สวมแว่น หน้ า
ตรง เก็บผม
ขนาด 1 นิ ้ว
ใบระเบียน
แสดงผลการ
เรี ยน/ผล
การศึกษา

6

หนังสือรับรอง
ประสบการณ์
ทางาน (กรณี
เรี ยนระบบทวิ
ภาคี)
บัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อ
สาเนาทะเบียน
บ้ านของบิดา

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ใช้ สาหรับการรับ
สมัครคัดเลือก)

1

2

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(1. ใช้ สาหรับ
การรับสมัคร
คัดเลือก
2. รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
)
(1. ใช้ สาหรับ
การรับสมัคร
คัดเลือกเข้ าศึกษา
2. รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
)
(1. ใช้ สาหรับ
การขึ ้นทะเบียน
เป็ นนักเรี ยน
นักศึกษา
2.
รับรอง
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ที่

5)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

บัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อ
สาเนาทะเบียน
บ้ านของมารดา

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของ
ผู้ปกครอง (กรณี
ที่ไม่ใช่บดิ า
มารดา)

1

1

ฉบับ

สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บ้ านของ
ผู้ปกครอง (กรณี
ที่ไม่ใช่บดิ า
มารดา)

1

1

ฉบับ

สูตบิ ตั ร (กรณีที่
ไม่มีสาเนาบัตร

0

1

ฉบับ

6)

7)

8)

กรมการปกครอง

หมายเหตุ
สาเนาถูกต้ อง
)
(1. ใช้ สาหรับ
การขึ ้นทะเบียน
เป็ นนักเรี ยน
นักศึกษา
2.
รับรอง
สาเนาถูกต้ อง
)
(1. ใช้ สาหรับ
การขึ ้นทะเบียน
เป็ นนักเรี ยน
นักศึกษากรณี
ผู้ปกครองที่ไม่ใช่
บิดา มารดาของ
ของนักเรี ยน
นักศึกษา
2.
รับรอง
สาเนาถูกต้ อง
)
(1.ใช้ สาหรับการ
ขึ ้นทะเบียนเป็ น
นักเรี ยนนักศึกษา
กรณีผ้ ปู กครองที่
ไม่ใช่บดิ า มารดา
ของของนักเรี ยน
นักศึกษา)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชน หรื อ
สาเนาทะเบียน
บ้ านของบิดาหรื อ
มารดา)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ไม่ เกิน 1000 บาทต่ อภาคการศึกษา
ค่ าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนี ยมที ่กาหนดดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ขึ้นอยู่กบั ระเบี ยบของแต่ละสถานศึกษา
และแต่ละสาขาทีเ่ รี ยน)
2)

ค่ าขึน้ ทะเบียนเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ไม่ เกิน 10,000 บาทต่ อภาคการศึกษา
ค่ าธรรมเนียม 10,000 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนี ยมที ่กาหนดดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ขึ้นอยู่กบั ระเบี ยบของแต่ละสถานศึกษา
และแต่ละสาขาทีเ่ รี ยน)

3)

ค่ าขึน้ ทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ไม่ เกิน 25,000 บาทต่ อภาคการศึกษา
ค่ าธรรมเนียม 25,000 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนี ยมที ่กาหนดดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ขึ้นอยู่กบั ระเบี ยบของแต่ละสถานศึกษา
และแต่ละสาขาทีเ่ รี ยน)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หนังสือร้ องเรี ยนถึงผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ที่อยู่ วิทยาลัย
พณิชยการบึงพระพิษณุโลก เลขที่ 410 หมู่ 1 ถนนบึงพระ-พิษณุโลก ตาบลบึงพระ อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 65000 เบอร์ โทรศัพท์ 055-337611-2
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการอาชีวศึกษา vintc03@gmail.com
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หนังสือร้ องเรี ยนถึงผู้อานวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
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4)

หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

14/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
3 สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

