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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับสมัคร คัดเลือกและขึน้ทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง และระดับปริญญาตรี  ของสถาบันการอาชีวศึกษา 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 

กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การรับสมคัร คดัเลือกและขึน้ทะเบียนเป็นนกัเรียน นกัศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู และระดบัปริญญาตรี  ของสถาบนัการอาชีวศกึษา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึน้ทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

 

2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว�าดวยหลกัฐานในการรับนกัเรียนนกัศึกษาเข�าเรียนในสถานศกึษา พ.ศ .

2548 

 

3) ระเบียบสถาบนัการอาชีวศึกษาว่าดว้ย การเก็บเงินบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค

�าธรรมเนียมการศกึษาและคา่สนบัสนนุการจดัการศกึษา ระดบัปริญญาตรี พ.ศ... . 

 

4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการรเรียนตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง พ.ศ. 2557 

 

5) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่ือง กําหนดการเก็บเงินบํารุงการศึกษาในสถานศึกษาสงักดั

สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2550 

 

6) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการของสถาบนัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สถาบนัการศกึษา, สว่นกลางท่ีตัง้อยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับสมคัร คดัเลือกและขึน้ทะเบียนเป็นนกัเรียน นกัศกึษา ระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู และระดบัปริญญาตรี ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4   

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ ที่อยู่ 319 หมู่ 8 ถนนกสิกรรม ตําบลหนองครก อําเภอเมือง 

จงัหวดัศรีสะเกษ 33000  และหมายเลขโทรศพัท์ 045-612886 โทรสาร 045-612698/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (1. ช่วงเปิดรับสมคัรเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียน

นกัศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

2. สถานศึกษาในสงักดัสถาบนัการอาชีวศึกษาอาจมีการเปิดรับสมคัรในวนัเสาร์ อาทิตย์ หรือวนัหยดุราชการ 

) 

2) สถานท่ีให้บริการ วิทยาลยัการอาชีพศรีสะเกษ ทีอ่ยู่ 358 หมู่ 8  ถนนกสิกรรม ตําบลหนองครก อําเภอเมือง 

จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 และหมายเลขโทรศพัท์ 045-611 991 โทรสาร  045-613998/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (1. ช่วงเปิดรับสมคัรเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียน

นกัศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

2. สถานศึกษาในสงักดัสถาบนัการอาชีวศึกษาอาจมีการเปิดรับสมคัรในวนัเสาร์ อาทิตย์ หรือวนัหยดุราชการ) 

3) สถานท่ีให้บริการ วิทยาลยัเทคนิคยโสธร ทีอ่ยู่ 96 หมู่ 1ถนนแจ้งสนิท ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จงัหวดั

ยโสธร 35000 และหมายเลขโทรศพัท์ 045- 709100 - 11 โทรสาร 045-709199/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (1. ช่วงเปิดรับสมคัรเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียน

นกัศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

2. สถานศึกษาในสงักดัสถาบนัการอาชีวศึกษาอาจมีการเปิดรับสมคัรในวนัเสาร์ อาทิตย์ หรือวนัหยดุราชการ) 

4) สถานท่ีให้บริการ วิทยาลยัเทคนิคอํานาจเจริญ ที่อยู่ 135 หมู่ 9 ถนนชยางกูร ตําบลนาผือ อําเภอเมือง 

จงัหวดัอํานาจเจริญ 37000 และหมายเลขโทรศพัท์ 045-541234/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (1. ช่วงเปิดรับสมคัรเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียน

นกัศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

2. สถานศึกษาในสงักดัสถาบนัการอาชีวศึกษาอาจมีการเปิดรับสมคัรในวนัเสาร์ อาทิตย์ หรือวนัหยดุราชการ) 

5) สถานท่ีให้บริการ วิทยาลยัเทคนิคเดชอดุม ทีอ่ยู่ 377 ถนนโชคชยั-เดชอดุม ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลราชธานี 34160  และหมายเลขโทรศพัท์ 045-429050 โทรสาร 045-429050/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (1. ช่วงเปิดรับสมคัรเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียน

นกัศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

2. สถานศึกษาในสงักดัสถาบนัการอาชีวศึกษาอาจมีการเปิดรับสมคัรในวนัเสาร์ อาทิตย์ หรือวนัหยดุราชการ) 

6) สถานท่ีให้บริการ วิทยาลยัอาชีวศึกษาอบุลราชธานี ทีอ่ยู่ 410 ถนนพรหมราช ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จงัหวดัอบุลราชธานี 34000  และหมายเลขโทรศพัท์ 045-254654 โทรสาร 045-245294/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (1. ช่วงเปิดรับสมคัรเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียน

นกัศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

2. สถานศึกษาในสงักดัสถาบนัการอาชีวศึกษาอาจมีการเปิดรับสมคัรในวนัเสาร์ อาทิตย์ หรือวนัหยดุราชการ) 

7) สถานท่ีให้บริการ วิทยาลยัเทคนิคอบุลราชธานี ทีอ่ยู่ ถนนแจ้งสนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดั

อบุลราชธานี 34000  และหมายเลขโทรศพัท์ 045-255047 โทรสาร  045-261077/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (1. ช่วงเปิดรับสมคัรเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียน

นกัศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

2. สถานศึกษาในสงักดัสถาบนัการอาชีวศึกษาอาจมีการเปิดรับสมคัรในวนัเสาร์ อาทิตย์ หรือวนัหยดุราชการ) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 ผู้สมคัรเข้าศกึษาต้องมีคณุสมบตัเิป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศการรับสมคัรฯ ของสถาบนัการอาชีวศกึษา

และสถานศกึษาในชว่งนัน้ๆ 

 การขึน้ทะเบียนเป็นนกัเรียน นกัศกึษา ประกอบขัน้ตอน ดงันี ้1)รายงานตวั 2) มอบตวัเข้าศกึษา 3) จา่ย

คา่ลงทะเบียน และ 4)รับรหสันกัเรียน นกัศกึษา 

 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถกูต้อง

ครบถ้วนของใบสมคัรและ

เอกสารประกอบ 
 

15 นาที สถาบนัการ

อาชีวศกึษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเ

หนือ 4 

(ระยะเวลาการ

ให้บริการจะเร่ิม

นบัระยะเวลา

ตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีผู้

รับคําร้องได้

ตรวจสอบเอกสาร

ครบถ้วนเรียบร้อย

แล้ว) 

2) 

การพิจารณา 
 

ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบ

คดัเลือกเข้าศกึษา และวนั

เวลา สถานท่ีจดัสอบ 
 

7 วนัทําการ สถาบนัการ

อาชีวศกึษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเ

หนือ 4 

(ชว่งเวลาการ

ประกาศรายช่ือ7 

วนัก่อนสอบ

คดัเลือกหรือ

เป็นไปตาม

ประกาศของ
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สถานศกึษา) 

3) 

การพิจารณา 
 

ดําเนินการสอบคดัเลือก 
 

2 วนัทําการ สถาบนัการ

อาชีวศกึษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเ

หนือ 4 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้า

ศกึษา 
 

5 วนัทําการ สถาบนัการ

อาชีวศกึษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเ

หนือ 4 

(ชว่งเวลาการ

ประกาศ 5 วนัทํา

การก่อนขึน้

ทะเบียนหรือ

เป็นไปตาม

ประกาศของ

สถาบนัฯ) 

5) 

การพิจารณา 
 

ขึน้ทะเบียนเป็นนกัเรียน 

นกัศกึษา 
 

2 วนัทําการ สถาบนัการ

อาชีวศกึษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเ

หนือ 4 

(- การขึน้ทะเบียน

จะเร่ิมนบัวนั

ดําเนินการตาม

วนัท่ีสถาบนัฯ

ประกาศ 

- รายละเอียด

เป็นไปตาม

ประกาศของ

สถานศกึษา 

- การขึน้ทะเบียน

เป็นนกัเรียน 

นกัศกึษาจะมีผลก็

ตอ่เม่ือได้จา่ย

คา่ธรรมเนียม

การศกึษา

เรียบร้อยแล้ว 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (1. ฉบบัจริงเพ่ือ

ตรวจสอบข้อมลู 

2. รับรองสําเนา

ถกูต้อง พร้อมลง

ช่ือ ณ 

สถานศกึษา 

) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (1. ฉบบัจริงเพ่ือ

ตรวจสอบข้อมลู 

2. รับรองสําเนา

ถกูต้อง พร้อมลง

ช่ือ ณ 

สถานศกึษา 

) 

3) 

บตัรประจําตวั

ข้าราชการหรือ

พนกังานองค์การ

ของรัฐ 

- 0 1 ฉบบั (1. กรณี

ผู้ปกครองเป็น

ข้าราชการหรือ

พนกังานองค์การ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของรัฐ 

2. รับรอง

สําเนาถกูต้อง 

) 

4) 

ทะเบียนสมรส กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (1.กรณีผู้สมคัร

เรียนระดบั

ปริญญาตรีและ

สมรสแล้ว 

2. รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

) 

5) 
ใบสําคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ถ้ามีการเปล่ียน

ช่ือ/นามสกลุ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

รูปถ่ายคร่ึงตวั ไม่

สวมแวน่ หน้า

ตรง เก็บผม 

ขนาด 1 นิว้ 

- 6 0 ฉบบั (ใช้สําหรับการรับ

สมคัรคดัเลือก) 

2) 

ใบระเบียน

แสดงผลการ

เรียน/ผล

การศกึษา 

- 1 2 ฉบบั (1. ใช้สําหรับ

การรับสมคัร

คดัเลือก 

2. รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

) 

3) 
หนงัสือรับรอง

ประสบการณ์

- 1 1 ฉบบั (1. ใช้สําหรับ

การรับสมคัร
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทํางาน (กรณี

เรียนระบบทวิ

ภาคี) 

คดัเลือกเข้าศกึษา 

2. รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

) 

4) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

สําเนาทะเบียน

บ้านของบดิา 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (1. ใช้สําหรับ

การขึน้ทะเบียน

เป็นนกัเรียน

นกัศกึษา 

2. รับรอง

สําเนาถกูต้อง 

) 

5) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

สําเนาทะเบียน

บ้านของมารดา 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (1. ใช้สําหรับ

การขึน้ทะเบียน

เป็นนกัเรียน

นกัศกึษา 

2. รับรอง

สําเนาถกูต้อง 

) 

6) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนของ 

ผู้ปกครอง (กรณี

ท่ีไมใ่ชบ่ดิา

มารดา) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (1. ใช้สําหรับ

การขึน้ทะเบียน

เป็นนกัเรียน

นกัศกึษากรณี

ผู้ปกครองท่ีไมใ่ช่

บดิา มารดาของ

ของนกัเรียน

นกัศกึษา  

2. รับรอง

สําเนาถกูต้อง 

) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

7) 

สําเนาทะเบียน

บ้านของ

ผู้ปกครอง (กรณี

ท่ีไมใ่ชบ่ดิา

มารดา) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (1.ใช้สําหรับการ

ขึน้ทะเบียนเป็น

นกัเรียนนกัศกึษา

กรณีผู้ปกครองท่ี

ไมใ่ชบ่ดิา มารดา

ของของนกัเรียน

นกัศกึษา) 

8) 

สตูบิตัร (กรณีท่ี

ไมมี่สําเนาบตัร

ประชาชน หรือ

สําเนาทะเบียน

บ้านของบดิาหรือ

มารดา) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ไม่เกิน 1000 บาทต่อภาคการศึกษา 

 ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมที่กําหนดดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ข้ึนอยู่กบัระเบียบของแต่ละสถานศึกษา 

และแต่ละสาขาทีเ่รียน)   

 

2) ค่าขึน้ทะเบียนเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ไม่เกิน 10,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

 ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมที่กําหนดดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ข้ึนอยู่กบัระเบียบของแต่ละสถานศึกษา 

และแต่ละสาขาทีเ่รียน)   

 

3) ค่าขึน้ทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 25,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

 ค่าธรรมเนียม 25,000 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมที่กําหนดดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ข้ึนอยู่กบัระเบียบของแต่ละสถานศึกษา 

และแต่ละสาขาทีเ่รียน)   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน หนงัสือร้องเรียนถึงผู้ อํานวยการสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4  ท่ี

อยู ่กม.8 ถนนวาริน-พิบลู ตําบลบุง่ไหม อําเภอวารินชําราบ จงัหวดัอบุลราชธานี รหสัไปรษณีย์ 34190 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบนัการอาชีวศกึษา ine4.ubon@gmail.com 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน หนงัสือร้องเรียนถึงผู้ อํานวยการสถานศกึษาในสงักดัสถาบนัการอาชีวศกึษา 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 


