
ข้อแนะนําสําหรับผู้เข้ารับการศกึษาอบรม 
หลักสูตรนกับริหารระดบักลาง (บ.มท.) รุ่นท่ี 30 

วิทยาลยัมหาดไทย  สถาบันดํารงราชานุภาพ  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย 
***************** 

๑.    ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท ์
 ที่อยู่    วิทยาลัยมหาดไทย  สถาบันดํารงราชานภุาพ 
          เลขที่ ๑๓๕ หมู่ ๓  ซอย บางละมุง ๒ (ซอยบ้านพักคนชรา) 
 ตําบลบางละมุง  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุร ี ๒๐๑๕๐ 
  หมายเลขโทรศัพท ์    โทร. (๐๓๘) ๒๔๐๕๐๐ ๙ ต่อ ๓๕๗๐๙  (เคาน์เตอร์กุญแจห้องพัก)      
                             โทรสาร 02 2811 466 ต่อ ๓๕649 

๒.   การชําระค่าลงทะเบียน 
•  ต้องชําระค่าลงทะเบียนก่อนเปิดการศึกษาอบรม 
      ติดต่อโดยตรงกับ นางนงเยาว์ บุญญาภิรมย์  
      หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  โทร. ๐ ๒๒๒2 7599  

๓.    การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม 
   ๓.๑  เอกสารที่จะตอ้งเตรยีมมาในวันเปิดการศึกษาอบรม (บ.มท. รุ่นที่ 30) 

• หนังสือส่งตัวเข้ารับการศึกษาอบรม 
• สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ จาํนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสําเนา 
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด พร้อมรับรองสําเนา 
• สําเนาทะเบียนบ้าน จาํนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนา 
• รูปถ่ายสี ขนาด ๒ นิ้ว จาํนวน 2 รูป (ถ่ายภาพชุดเคร่ืองแบบปกติขาว หรือเคร่ืองแบบประจํา

หน่วยงาน พื้นหลังสีขาว ไม่เกิน ๖ เดือน)       
 ๓.๒  เครื่องใช้ส่วนตัว 

• อุปกรณ์เคร่ืองเล่นกีฬาตามถนัด 
• ยารักษาโรคประจาํตัว 
• ของใช้ส่วนตัวท่ีจําเป็น 

๔.    การแต่งกายระหว่างศึกษาอบรม 
        ๔.๑  พิธีเปิดการศึกษาอบรม    

• ชุดเคร่ืองแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว หรือชุดประจําหน่วยงาน 
 ๔.2  การแต่งกายระหว่างศึกษาอบรม 

• วันจันทร ์ชุดเคร่ืองแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว หรือชุดประจําหน่วยงาน  
• วันปกติ  ชุดไว้ทุกข์ของหน่วยงาน (ชาย: เสื้อมีปกแขนยาวสขีาว ผูกเน็คไทสีดํา (ไมมี่ลาย)/

กางเกงสแล็คสีดํา/รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา หญิง: เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดาํ สวมกระโปรงสีดาํ/ 
รองเท้าคัดชูสีดํา) 
 
 
 
 
 



 ๒ 

       ๔.๔  การศึกษาดูงานภายในประเทศ  
• ชาย      เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทดํา กางเกงขายาวสีดํา  

  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดําหรือสีเข้ม และเสื้อสูท 
• หญงิ     เสื้อเชิ้ตสดีําแขนยาว กางเกงขายาวสีดํา  

           รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดําหรือสีเข้ม และเสื้อสูท 
  
      ๔.5  การออกกําลังกายตอนเช้า  

• ชาย     เสื้อยืดคอปก สีขาวแขนสั้น กางเกงขาสั้นสีขาว รองเท้าและถุงเท้ากีฬาสีขาว 
• หญงิ    เสื้อยืดคอปก สีขาวแขนสั้น กางเกงวอร์มขายาวสีดาํ/สีเข้ม รองเท้าและถุงเท้ากีฬาสีขาว 

  ๔.6 กิจวัตรประจําวันที่ต้องปฏิบัต ิ
• ปลุกเสียงตามสาย ทุกเชา้ เวลา 05.30 น. 
• เร่ิมกิจกรรมออกกําลังกาย ทกุเช้า เวลา ๐๖.๐๐ น. 
• เข้าแถวเคารพธงชาติ/สวดมนต์ หน้าเสาธงทุกเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. 
• เข้าห้องเรียน พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบข้อมูลข่าวสารหรือทํากิจกรรมกลุ่ม  
     เวลา ๐๘.๓๐ น. 

      หมายเหต ุ  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   

๕. การเดินทางไปวิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จงัหวัดชลบุร ี
• ที่ตั้ง   วิทยาลัยมหาดไทย ตั้งอยู่ที่ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บนเส้นทางถนนสุขุมวิท

ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๒ - ๑๓๓ ก่อนถึงเมืองพัทยา ประมาณ ๑๐ ก.ม.โดยแยกจากถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (ฝั่ง
ชายทะเล) เข้าไปประมาณ ๑ ก.ม. ตั้งอยู่ใกล้กับวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนและสถานสงเคราะห์
คนชรา อําเภอบางละมุง ใกล้ปากทางเข้าวิทยาลัยมหาดไทย มป๊ัีมน้ํามัน ปตท. (ฝั่งชายทะเล) เป็นจุดสังเกต  

• กรณีเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได ้๒ เส้นทาง 
      เส้นทางแรก เร่ิมต้นที่สี่แยกถนนบางนา - ตราด กทม. ไปตามถนนบางนา - ตราด ซึ่งอาจจะใช้

เส้นทางได้ทั้งทางยกระดับทางด่วนบูรพาวิถี เสียค่าผ่านทางตลอดเส้นทางประมาณ 80 บาท ลงที่ชลบุรีและเส้นทางพื้น
ราบแล้วออกถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เพื่อไปนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เม่ือถึงสี่แยกนิคมแหลมฉบัง ให้เลี้ยวซ้ายไปตาม
ถนนสุขุมวิทอีกประมาณ ๙ ก.ม. ผ่านวัดบางละมุง (อยู่ทางด้านขวามือ)ให้เลี้ยวขวาเข้าวิทยาลัยมหาดไทย ก่อนถึง
ปั๊มน้ํามัน ปตท. จะมีทางแยกบริเวณเกาะกลางถนนให้เลี้ยวขวาไปตามถนนอีกประมาณ ๑ ก.ม. ถึงวิทยาลัยมหาดไทย 
(ดูแผนที่สังเขปวิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี) 

      เส้นทางที่สอง เร่ิมต้นที่สี่แยกพระรามเก้า(ศรีนครินทร์)ไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ถนน 
มอเตอร์เวย์กรุงเทพ-ชลบุรี (ตลอดเส้นทางจะเสียค่าธรรมเนียม ๒ ครั้งๆละ ๓๐ บาท) มุ่งหน้าไปตามเส้นทางสู่เมือง
พัทยา โดยไม่ผ่านเข้าตัวจังหวัดชลบุรี โดยเมื่อเห็นป้ายทางหลวง“แหลมฉบัง/ระยอง”ให้ใช้เส้นทางซ้ายมือแยกไปท่าเรือ
แหลมฉบัง จนถึงป้ายทางหลวงท่ีกํากับเส้นทาง “พัทยา/แหลมฉบัง”ให้เลี้ยวแยกทางซ้ายมือเข้าสู่ถนนสุขุมวิท เดินทาง
ต่อไปอีกประมาณ ๙ ก.ม. ผ่านวัดบางละมุง (อยู่ทางด้านขวามือ) ให้เลี้ยวขวาเข้าวิทยาลัยมหาดไทย ก่อนถึง
ปั๊มน้ํามัน ปตท. จะมีทางแยกบริเวณเกาะกลางถนนให้เลี้ยวขวาไปตามถนนอีกประมาณ ๑ ก.ม. ถึงวิทยาลัยมหาดไทย 

• กรณีเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ สามารถใช้บริการ ได้ทั้งที่สถานีขนส่งเอกมัย 
(ถนนสุขุมวิท) และสถานีขนส่งหมอชิตแห่งใหม่ โดยลงวัดบางละมุง (ปากซอยวัดบางละมุงอยู่ทางขวามือ) สถานีขนส่ง
เอกมัย (ถนนสุขุมวิท) ค่ารถโดยสารปรับอากาศ ชัน้ ๑ (ปอ.๑) กรุงเทพ - พัทยาราคา ๑๑๓ บาท/ค่ารถโดยสาร  
ปรับอากาศ ชั้น ๒ (ปอ.๒) กรุงเทพ-พัทยา ราคา ๙๗ บาท สถานีขนส่งหมอชิตแห่งใหม่ ค่ารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ 
(ปอ.๑) กรุงเทพ - พัทยา ราคา 133 บาท/คา่รถโดยสาร ปรับอากาศ ชั้น ๒ (ปอ.๒) กรุงเทพ-พัทยา ราคา ๑๐๗ บาท  
 



 ๓ 

• กรณีเดินทางโดยรถตู้ประจําทาง ข้ึนรถที่หน้าโรงภาพยนตร์เซ็นจูรี ทางลงรถไฟฟา้ BTS  
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ค่าโดยสารคนละ ๑2๐ บาท โดยลงวดับางละมุง (ปากซอยวัดบางละมุงอยู่ทางขวามือ)  
ปากซอยวัดบางละมุงมีมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้าวิทยาลัยมหาดไทย ค่าโดยสาร ๒5 บาท 

๖. สถานทีศึ่กษาอบรม 
• อาคารที่พัก เป็นตึกสูง ๕ ชั้น มีลิฟต์ข้ึน - ลง ห้องพักเตียงคู่ (พักห้องละ ๒ คน) เคร่ืองปรับอากาศ 

โทรศัพท์ภายใน เครื่องรับโทรทัศน์ โต๊ะเขียนหนังสือ โคมไฟฟ้า ตู้ใส่เสื้อผ้า ห้องน้ําภายใน 
• อาคารเรียน : ชั้น ๑ ห้องบริหารงานทั่วไป จํานวน ๑ ห้อง ห้องสมุด จํานวน ๒ ห้อง 
  : ช้ัน ๒  ห้องเธียเตอร ์  จํานวน ๑ ห้อง  และห้องเรียน จํานวน ๑ ห้อง   
                      : ช้ัน ๓  ห้องเรียน       จํานวน ๒ ห้อง ห้องแบ่งกลุ่มย่อย จํานวน ๔ ห้อง  
• สิ่งอํานวยความสะดวกด้านวิชาการ ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครือ่งรับ - ส่งโทรสาร 
• สิ่งอํานวยความสะดวก/นันทนาการ ได้แก่ สนามเทนนิส สนามตระกร้อ โต๊ะปิงปอง สนามหญ้าเล่น

ฟุตบอล สนามเปตอง ห้องฟิตเนส และห้องคาราโอเกะ  
• สิ่งอํานวยความสะดวกทั่วไป  ได้แก่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริการรับซักรีดเสื้อผ้าโดยเอกชน 

ร้านค้าสิ่งของเครือ่งใช้จําเป็น และเคร่ืองดื่ม หนังสือพิมพ์ ยาสามัญ น้ําดื่ม สบู ่ผ้าเช็ดตัว และกระดาษทิชช ู
 


