
ข้อแนะน าส าหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 และรุ่นที่ 69 

วิทยาลัยมหาดไทย  สถาบันด ารงราชานุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 
***************** 

๑.    ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ 
 ที่อยู่    วิทยาลัยมหาดไทย  สถาบนัด ารงราชานุภาพ 
          เลขที่ ๑๓๕ หมู่ ๓  ซอย บางละมุง ๒ (ซอยบ้านพักคนชรา) 
 ต าบลบางละมุง  อ าเภอบางละมุง 
 จังหวัดชลบุร ี ๒๐๑๕๐ 
  หมายเลขโทรศัพท์     โทร. (๐๓๘) ๒๔๐๕๐๐-๙ ต่อ ๓๕๗๐๙  (เคาน์เตอร์กุญแจห้องพัก)      
                             โทรสาร 02 281 – 1466 ต่อ ๓๕649 

๒.   การช าระค่าลงทะเบียน 
  ต้องช าระค่าลงทะเบียนก่อนเปิดการศึกษาอบรม 
      ติดต่อโดยตรงกับคุณกมลชนก  จันทร์ดิษฐ์  โทร. ๐-๒๒๒๕-๔๘๓๘  
      กลุ่มงานการเงิน  กองคลัง  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๓.    การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม 
   ๓.๑  เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันเปิดการศึกษาอบรม (รุ่นที่ 68 วันที่ 9 มกราคม 2560  
          รุ่นที่ 69 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560) 

 หนังสือส่งตัวเข้ารับการศึกษาอบรม 
 โครงร่างการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) พร้อมส าเนา 1 ชุด 
 ค ารับรองของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน 4 ชุด พร้อมรับรองส าเนา 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๔ ชุด พร้อมรับรองส าเนา 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
 รูปถ่ายสี ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายภาพชุดเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบประจ า

หน่วยงาน พ้ืนหลังสีขาว ไม่เกิน ๖ เดือน)       
 ๓.๒  เครื่องใช้ส่วนตัว 

 อุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬาตามถนัด 
 ยารักษาโรคประจ าตัว 
 ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น 

๔.    การแต่งกายระหว่างศึกษาอบรม 
       ๔.๑  พิธีเปิดการศึกษาอบรม    

 ชุดเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว หรือชุดประจ าหน่วยงาน 
        ๔.๒  พิธีรับประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ 

 ชุดเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบประจ าหน่วยงาน 
 ๔.๓  การแต่งกายระหว่างศึกษาอบรม 

 วันจันทร์ ชุดเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว หรือชุดประจ าหน่วยงาน  
 วันปกติ  ชุดไว้ทุกข์ (ชาย: เสือ้มีปกแขนยาวสีขาว ผูกเน็คไทสีด า(ไม่มีลาย)/กางเกงสแล็คสีด า/

รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า หญิง: เสื้อสีด า สวมกระโปรงสีด า/รองเท้าคัดชูสีด า) 



 ๒ 
       ๔.๔  การศึกษาดูงานภายในประเทศ  

 ชาย      เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทด า กางเกงขายาวสีด า  
  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าหรือสีเข้ม และเสื้อสูท 

 หญิง     เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงขายาวสีด า  
           รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าหรือสีเข้ม และเสื้อสูท 

 ๔.๕  การอบรมทีศู่นย์สุขภาพมิชชั่น  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 ชาย      ชุดสุภาพและชุดวอร์ม รองเท้าและถุงเท้ากีฬา เสื้อแจ็คเก็ต 
 หญิง     ชุดสุภาพและชุดวอร์ม รองเท้าและถุงเท้ากีฬา เสื้อแจ็คเก็ต 

            ***  ส าหรับการเรียนแอโรบิคในน้ า ให้เตรียมชุดว่ายน้ าไปด้วย (ถ้ามี) หรือ กางเกงผ้าร่ม/ 
            กางเกงแอโรบิค/เสื้อยึด  
  ๔.๖  ชุดลูกเสือ  

 (๑)  หมวกปีก และเครื่องหมายหน้าหมวก  
   (๒)  เสื้อสีกากีคอพับ แขนสั้น(เหมือนเสื้อเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนสั้น)  

(๓)  ชาย : กางเกงสีกากีขาสั้น / หญิง : กระโปรงสีกากี (เหมือนกระโปรงเครื่องแบบสีกากี) 
(๔)  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล  กว้างไม่เกิน ๓ ซ.ม. หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูปตรา 

                        คณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
(๕)  ถุงเท้ายาวสีกากี  พับขอบไว้ใต้เข่า  ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง  
      ( ชาย : ถุงเท้ายาวสีกากี  /  หญิง : ถุงเท้าสั้นสีกากี) 
(๖)  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาล  ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
(๗)  พู่สีเขียว (คาร์เคอร์)  

       ***   - ว๊อกเก๊ิล และผ้าผูกคอ (ค่ายลูกเสือฯ จะแจกให้และขอให้น ากลับมาด้วยเพื่อใช้ในพิธีรับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์     
      ๔.๗  การออกก าลังกายตอนเช้า  

 ชาย     เสื้อยืดคอปก สีขาวแขนสั้น กางเกงขาสั้นสีขาว  รองเท้าและถุงเท้ากีฬาสีขาว 
 หญิง    เสื้อยืดคอปก สีขาวแขนสั้น กางเกงวอร์มขายาวสีด า/สีเข้ม รองเท้าและถุงเท้ากีฬาสีขาว 

  ๔.๘ กิจวัตรประจ าวันที่ต้องปฏิบัติ 
 ปลุกเสียงตามสาย ทุกเช้า เวลา 05.30 น. 
 เริ่มกิจกรรมออกก าลังกาย ทุกเช้า เวลา ๐๖.๐๐ น. 
 เข้าแถวเคารพธงชาติ/สวดมนต์ หน้าเสาธงทุกเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 เข้าห้องเรียน พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบข้อมูลข่าวสารหรือท ากิจกรรมกลุ่ม  
     เวลา ๐๘.๓๐ น. 

      หมายเหตุ    หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   

๕. การเดินทางไปวิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 ที่ตั้ง   วิทยาลัยมหาดไทย ตั้งอยู่ที่ต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บนเส้นทางถนนสุขุมวิท

ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๒ - ๑๓๓ ก่อนถึงเมืองพัทยา ประมาณ ๑๐ ก.ม.โดยแยกจากถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (ฝั่ง
ชายทะเล) เข้าไปประมาณ ๑ ก.ม. ตั้งอยู่ใกล้กับวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนและสถานสงเคราะห์
คนชรา อ าเภอบางละมุง ใกล้ปากทางเข้าวิทยาลัยมหาดไทย มีปั๊มน้ ามัน ปตท. (ฝั่งชายทะเล) เป็นจุดสังเกต  

 กรณีเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ ๒ เส้นทาง 
      เส้นทางแรก เริ่มต้นที่สี่แยกถนนบางนา - ตราด กทม.ไปตามถนนบางนา - ตราด ซึ่งอาจจะใช้เส้นทาง

ได้ทั้งทางยกระดับทางด่วนบูรพาวิถี เสียค่าผ่านทางตลอดเส้นทางประมาณ 80 บาท ลงที่ชลบุรีและเส้นทางพ้ืนราบแล้ว



 ๓ 
ออกถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เพ่ือไปนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เมื่อถึงสี่แยกนิคมแหลมฉบัง ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท
อีกประมาณ ๙ ก.ม. ผ่านวัดบางละมุง (อยู่ทางด้านขวามือ)ให้เลี้ยวขวาเข้าวิทยาลัยมหาดไทย ก่อนถึงปั๊มน้ ามัน ปตท. 
จะมีทางแยกบริเวณเกาะกลางถนนให้เลี้ยวขวาไปตามถนนอีกประมาณ ๑ ก.ม. ถึงวิทยาลัยมหาดไทย (ดูแผนที่สังเขป
วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี) 

      เส้นทางท่ีสอง เริ่มต้นที่สี่แยกพระรามเก้า(ศรีนครินทร์)ไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ถนน 
มอเตอร์เวย์กรุงเทพ-ชลบุรี (ตลอดเส้นทางจะเสียค่าธรรมเนียม ๒ ครั้งๆละ ๓๐ บาท) มุ่งหน้าไปตามเส้นทางสู่เมือง
พัทยา โดยไม่ผ่านเข้าตัวจังหวัดชลบุรี โดยเมื่อเห็นป้ายทางหลวง“แหลมฉบัง/ระยอง”ให้ใช้เส้นทางซ้ายมือแยกไปท่าเรือ
แหลมฉบัง จนถึงป้ายทางหลวงที่ก ากับเส้นทาง “พัทยา/แหลมฉบัง”ให้เลี้ยวแยกทางซ้ายมือเข้าสู่ถนนสุขุมวิท เดินทาง
ต่อไปอีกประมาณ ๙ ก.ม. ผ่านวัดบางละมุง (อยู่ทางด้านขวามือ) ให้เลี้ยวขวาเข้าวิทยาลัยมหาดไทย ก่อนถึง
ปั๊มน้ ามัน ปตท. จะมีทางแยกบริเวณเกาะกลางถนนให้เลี้ยวขวาไปตามถนนอีกประมาณ ๑ ก.ม. ถึงวิทยาลัยมหาดไทย 

 กรณีเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ สามารถใช้บริการ ได้ทั้งที่สถานีขนส่งเอกมัย 
(ถนนสุขุมวิท) และสถานีขนส่งหมอชิตแห่งใหม ่โดยลงวดับางละมุง (ปากซอยวัดบางละมุงอยู่ทางขวามือ)   

       สถานีขนส่งเอกมัย(ถนนสุขุมวิท) ค่ารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ (ปอ.๑) กรุงเทพ - พัทยา 
ราคา ๑๑๓ บาท  / ค่ารถโดยสาร ปรับอากาศ ชั้น ๒ (ปอ.๒) กรุงเทพ -  พัทยา ราคา ๙๗ บาท  

           สถานีขนส่งหมอชิตแห่งใหม่ ค่ารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ (ปอ.๑) กรุงเทพ - พัทยา ราคา 
133 บาท  / ค่ารถโดยสาร ปรับอากาศ ชั้น ๒ (ปอ.๒) กรุงเทพ -  พัทยา ราคา ๑๐๗ บาท  

 กรณีเดินทางโดยรถตู้ประจ าทาง ขึ้นรถที่หน้าโรงภาพยนตร์เซ็นจูรี ทางลงรถไฟฟ้า BTS  
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ค่าโดยสารคนละ ๑2๐ บาท  โดยลงวัดบางละมุง (ปากซอยวัดบางละมุงอยู่ทางขวามือ)  
                    ปากซอยวัดบางละมุงมีมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้าวิทยาลัยมหาดไทย ค่าโดยสาร  ๒5 บาท 

๖.   สถานทีศ่ึกษาอบรม 
 อาคารที่พัก เป็นตึกสูง ๕ ชั้น มีลิฟต์ขึ้น-ลง ห้องพักเตียงคู่ (พักห้องละ ๒ คน)  เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ภายใน 

เครื่องรับโทรทัศน์ โต๊ะเขียนหนังสือ โคมไฟฟ้า ตู้ใส่เสื้อผ้า ห้องน้ าภายใน 
 อาคารเรียน : ชั้น ๑ ห้องบริหารงานทั่วไป จ านวน ๑ ห้อง ห้องสมุด จ านวน ๒ ห้อง 
  : ชั้น ๒  ห้องเธียเตอร์ จ านวน  ๑  ห้อง  และห้องเรียน  จ านวน ๑ ห้อง   
                      : ชั้น ๓  ห้องเรียน     จ านวน  ๒  ห้อง  ห้องแบ่งกลุ่มย่อย จ านวน ๔ ห้อง  
 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิชาการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องรับ - ส่งโทรสาร 
 สิ่งอ านวยความสะดวก/นันทนาการ ได้แก่ สนามเทนนิส สนามตระกร้อ โต๊ะปิงปอง สนามหญ้าเล่น

ฟุตบอล สนามเปตอง ห้องฟิตเนส และห้องคาราโอเกะ  
 สิ่งอ านวยความสะดวกทั่วไป  ได้แก่  เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริการรับซักรีดเสื้อผ้าโดยเอกชน 

ร้านค้าสิ่งของเครื่องใช้จ าเป็น และเครื่องดื่ม หนังสือพิมพ์  ยาสามัญ น้ าดื่ม  สบู่ ผ้าเช็ดตัว และกระดาษทิชชู 
 


