
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การรบัสมคัร คดัเลอืกและขึน้ทะเบยีนเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา ระดบั

ประกาศนยีบตัรวชิาชพี ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีช ัน้สูง และระดบัปรญิญาตร ี ของสถาบนั

การอาชวีศกึษา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สถาบันการอาชวีศกึษาภาคใต ้2 กระทรวงศกึษาธกิาร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 ผูส้มัครเขา้ศกึษาตอ้งมคีณุสมบัตเิป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศการรับสมัครฯ ของสถาบันการอาชวีศกึษาและ

สถานศกึษาในชว่งนัน้ๆ 

 การขึน้ทะเบยีนเป็นนักเรยีน นักศกึษา ประกอบขัน้ตอน ดงันี้ 1)รายงานตัว 2) มอบตัวเขา้ศกึษา 3) จ่ายคา่ลงทะเบยีน 

และ 4)รับรหัสนักเรยีน นักศกึษา 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (1. ชว่งเปิดรับสมัครเป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยหลักฐานในการรับนักเรยีนนักศกึษา
เขา้เรยีนในสถานศกึษา พ.ศ. 2548 
2. สถานศกึษาในสงักัดสถาบันการอาชวีศกึษาอาจมกีารเปิดรับ
สมัครในวันเสาร ์อาทติย ์หรอืวันหยดุราชการ 
))  
งานทะเบยีน สถาบันการอาชวีศกึษาภาคใต ้2 ทีอ่ยู ่512 ถ.ภเูก็ต 
ต.ตลาดใหญ ่อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83000  และหมายเลขโทรศพัท ์
076-510626/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (1. ชว่งเปิดรับสมัครเป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยหลักฐานในการรับนักเรยีนนักศกึษา
เขา้เรยีนในสถานศกึษา พ.ศ. 2548 
2. สถานศกึษาในสงักัดสถาบันการอาชวีศกึษาอาจมกีารเปิดรับ
สมัครในวันเสาร ์อาทติย ์หรอืวันหยดุราชการ))  
วทิยาลัยเทคนคิตรัง ทีอ่ยู ่96 ม.4 ถ.ตรัง-ปะเหลยีน ต.บา้นควน 
อ.เมอืง จ.ตรัง 92000  และหมายเลขโทรศพัท ์ 075-
225297/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (1. ชว่งเปิดรับสมัครเป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยหลักฐานในการรับนักเรยีนนักศกึษา
เขา้เรยีนในสถานศกึษา พ.ศ. 2548 

2. สถานศกึษาในสงักัดสถาบันการอาชวีศกึษาอาจมกีารเปิดรับ
สมัครในวันเสาร ์อาทติย ์หรอืวันหยดุราชการ))  
วทิยาลัยเทคนคิกระบี ่ทีอ่ยู ่89 ถ.ทา่เรอื ต.ปากน ้า อ.เมอืง จ.

กระบี ่81000  และหมายเลขโทรศพัท ์ 075-611796, 
075-611797/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (1. ชว่งเปิดรับสมัครเป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยหลักฐานในการรับนักเรยีนนักศกึษา
เขา้เรยีนในสถานศกึษา พ.ศ. 2548 
2. สถานศกึษาในสงักัดสถาบันการอาชวีศกึษาอาจมกีารเปิดรับ
สมัครในวันเสาร ์อาทติย ์หรอืวันหยดุราชการ))  
วทิยาลัยเทคนคิพังงา ทีอ่ยู ่326 ถ.เพชรเกษม ต.ทา้ยชา้ง อ.

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



เมอืง จ.พังงา 82000  และหมายเลขโทรศพัท ์ 076-
412077,076-413582/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (1. ชว่งเปิดรับสมัครเป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยหลักฐานในการรับนักเรยีนนักศกึษา
เขา้เรยีนในสถานศกึษา พ.ศ. 2548 
2. สถานศกึษาในสงักัดสถาบันการอาชวีศกึษาอาจมกีารเปิดรับ
สมัครในวันเสาร ์อาทติย ์หรอืวันหยดุราชการ))  
วทิยาลัยเทคนคิภเูก็ต ทีอ่ยู ่178/1 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ ่อ.
เมอืง จ.ภเูก็ต 83000  และหมายเลขโทรศพัท ์ 076-

211343,076-221679/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (1. ชว่งเปิดรับสมัครเป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยหลักฐานในการรับนักเรยีนนักศกึษา
เขา้เรยีนในสถานศกึษา พ.ศ. 2548 

2. สถานศกึษาในสงักัดสถาบันการอาชวีศกึษาอาจมกีารเปิดรับ
สมัครในวันเสาร ์อาทติย ์หรอืวันหยดุราชการ))  
วทิยาลัยอาชวีศกึษาภเูก็ต ทีอ่ยู ่512 ถ.ภเูก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.

เมอืง จ.ภเูก็ต 83000  และหมายเลขโทรศพัท ์ 076-
214818,076-226169/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (1. ชว่งเปิดรับสมัครเป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยหลักฐานในการรับนักเรยีนนักศกึษา
เขา้เรยีนในสถานศกึษา พ.ศ. 2548 
2. สถานศกึษาในสงักัดสถาบันการอาชวีศกึษาอาจมกีารเปิดรับ
สมัครในวันเสาร ์อาทติย ์หรอืวันหยดุราชการ))  
วทิยาลัยเทคนคิระนอง ทีอ่ยู ่155 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน 
อ.เมอืง จ.ระนอง 85000  และหมายเลขโทรศพัท ์ 077-

811393/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (1. ชว่งเปิดรับสมัครเป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยหลักฐานในการรับนักเรยีนนักศกึษา
เขา้เรยีนในสถานศกึษา พ.ศ. 2548 
2. สถานศกึษาในสงักัดสถาบันการอาชวีศกึษาอาจมกีารเปิดรับ
สมัครในวันเสาร ์อาทติย ์หรอืวันหยดุราชการ))  
วทิยาลัยการอาชพีตรัง ทีอ่ยู ่70 ม.4 ถ.ตรัง-ปะเหลยีน ต.บา้น
ควน อ.เมอืง จ.ตรัง 92000  และหมายเลขโทรศพัท ์ 075-

501068,075-501069/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 30 วันท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของใบสมัครและเอกสาร
ประกอบ 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาการใหบ้รกิารจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่
เจา้หนา้ทีผู่รั้บค ารอ้งไดต้รวจสอบเอกสารครบถว้นเรยีบรอ้ย
แลว้))  

15 นาท ี สถาบันการอาชวีศกึษา

ภาคใต ้2 
 

2) การพจิารณา 
ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบคัดเลอืกเขา้ศกึษา และวันเวลา 
สถานทีจั่ดสอบ 

(หมายเหต:ุ (ชว่งเวลาการประกาศรายชือ่7 วันกอ่นสอบคัดเลอืก

7 วันท าการ สถาบันการอาชวีศกึษา
ภาคใต ้2 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

หรอืเป็นไปตามประกาศของสถานศกึษา))  
3) การพจิารณา 

ด าเนนิการสอบคดัเลอืก 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วันท าการ สถาบันการอาชวีศกึษา

ภาคใต ้2 
 

4) การพจิารณา 
ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา 
(หมายเหต:ุ (ชว่งเวลาการประกาศ 5 วันท าการกอ่นขึน้ทะเบยีน
หรอืเป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ))  

5 วันท าการ สถาบันการอาชวีศกึษา
ภาคใต ้2 

 

5) การพจิารณา 
ขึน้ทะเบยีนเป็นนักเรยีน นักศกึษา 
(หมายเหต:ุ (- การขึน้ทะเบยีนจะเริม่นับวันด าเนนิการตามวันที่
สถาบันฯประกาศ 
- รายละเอยีดเป็นไปตามประกาศของสถานศกึษา 
- การขึน้ทะเบยีนเป็นนักเรยีน นักศกึษาจะมผีลก็ตอ่เมือ่ไดจ้่าย
คา่ธรรมเนียมการศกึษาเรยีบรอ้ยแลว้ 
))  

2 วันท าการ สถาบันการอาชวีศกึษา
ภาคใต ้2 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(1. ฉบับจรงิเพือ่ตรวจสอบขอ้มลู 
2. รับรองส าเนาถกูตอ้ง พรอ้มลงชือ่ ณ สถานศกึษา 
) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. ฉบับจรงิเพือ่ตรวจสอบขอ้มลู 

2. รับรองส าเนาถกูตอ้ง พรอ้มลงชือ่ ณ สถานศกึษา 
) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

บตัรประจ าตวัขา้ราชการหรอืพนกังานองคก์ารของรฐั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(1. กรณีผูป้กครองเป็นขา้ราชการหรอืพนักงานองคก์าร
ของรัฐ 

2. รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
) 

- 

4) 
 

ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(1.กรณีผูส้มัครเรยีนระดับปรญิญาตรแีละสมรสแลว้ 
2. รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

ใบส าคญัการเปลีย่นชือ่ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ถา้มกีารเปลีย่นชือ่/นามสกลุ) 

กรมการปกครอง 

6) 

 

รูปถา่ยครึง่ตวั ไมส่วมแวน่ หนา้ตรง เก็บผม ขนาด 1 นิว้ 

ฉบบัจรงิ 6 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใชส้ าหรับการรับสมัครคัดเลอืก) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

7) 

 

ใบระเบยีนแสดงผลการเรยีน/ผลการศกึษา 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 2 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. ใชส้ าหรับการรับสมัครคัดเลอืก 

2. รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
) 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองประสบการณท์ างาน (กรณีเรยีนระบบทวภิาค)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. ใชส้ าหรับการรับสมัครคัดเลอืกเขา้ศกึษา 
2. รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

) 

- 

9) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(1. ใชส้ าหรับการขึน้ทะเบยีนเป็นนักเรยีนนักศกึษา 
2. รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
) 

กรมการปกครอง 

10) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาทะเบยีนบา้นของมารดา 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. ใชส้ าหรับการขึน้ทะเบยีนเป็นนักเรยีนนักศกึษา 

2. รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชนของ ผูป้กครอง (กรณีทีไ่มใ่ชบ่ดิามารดา) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(1. ใชส้ าหรับการขึน้ทะเบยีนเป็นนักเรยีนนักศกึษากรณี
ผูป้กครองทีไ่มใ่ชบ่ดิา มารดาของของนักเรยีนนักศกึษา  

2. รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
) 

กรมการปกครอง 

12) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูป้กครอง (กรณีทีไ่มใ่ชบ่ดิามารดา) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(1.ใชส้ าหรับการขึน้ทะเบยีนเป็นนักเรยีนนักศกึษากรณี
ผูป้กครองทีไ่มใ่ชบ่ดิา มารดาของของนักเรยีนนักศกึษา) 

กรมการปกครอง 

13) 
 

สูตบิตัร (กรณีทีไ่มม่สี าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาทะเบยีนบา้น
ของบดิาหรอืมารดา) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่าระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา ไม่เกนิ 1000 บาทต่อภาค
การศกึษา 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนียมทีก่ าหนดดังกลา่วเป็นคา่ใชจ้่ายโดยประมาณ 
ขึน้อยูก่บัระเบยีบของแตล่ะสถานศกึษา และแตล่ะสาขาทีเ่รยีน))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

2) ค่าขึน้ทะเบียนเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง ไม่เกนิ 
10,000 บาทตอ่ภาคการศกึษา 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนียมทีก่ าหนดดังกลา่วเป็นคา่ใชจ้่ายโดยประมาณ 

 คา่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 
  
 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ขึน้อยูก่บัระเบยีบของแตล่ะสถานศกึษา และแตล่ะสาขาทีเ่รยีน))  
3) คา่ขึน้ทะเบยีนเรยีนระดบัปรญิญาตร ีไม่เกนิ 25,000 บาทตอ่ภาค

การศกึษา 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนียมทีก่ าหนดดังกลา่วเป็นคา่ใชจ้่ายโดยประมาณ 
ขึน้อยูก่บัระเบยีบของแตล่ะสถานศกึษา และแตล่ะสาขาทีเ่รยีน))  

 คา่ธรรมเนยีม 25,000 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1)  หนังสอืรอ้งเรยีนถงึผูอ้ านวยการสถาบันการอาชวีศกึษาภาคใต ้2 ทีอ่ยู ่512 ถ.ภเูก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอืง 
จ.ภเูก็ต 83000  และหมายเลขโทรศัพท ์076-510626 
(หมายเหต:ุ -)  

2)  จดหมายอเิล็กทรอนกิสข์องสถาบันการอาชวีศกึษา  E-mail: veis2pk@gmail.com 

(หมายเหต:ุ -)  
3) หนังสอืรอ้งเรยีนถงึผูอ้ านวยการสถานศกึษาในสงักัดสถาบันการอาชวีศกึษา 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: (ใสช่ือ่กระบวนงาน) 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: (ชือ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ในสว่นของกระบวนงาน) (Division, Department, Ministry) 

ประเภทของงานบรกิาร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: (ใสช่ือ่ ก.ม.ทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต) 

ระดบัผลกระทบ: (ใสร่ะดับผลกระทบ) 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: (ใสพ่ืน้ทีใ่หบ้รกิาร) 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: (ใสก่ฎหมายทีก่ าหนดระยะเวลา)  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: (ใสร่ะยะเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ  

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ  
 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่่มอื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


