ขอแนะนําสําหรับผูเขารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุน ที่ 68 และรุน ที่ 69
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
*****************
๑. ที่อยู/ หมายเลขโทรศัพท
ที่อยู วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดํารงราชานุภาพ
เลขที่ ๑๓๕ หมู ๓ ซอย บางละมุง ๒ (ซอยบานพักคนชรา)
ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
หมายเลขโทรศัพท โทร. (๐๓๘) ๒๔๐๕๐๐-๙ ตอ ๓๕๗๐๙ (เคานเตอรกุญแจหองพัก)
โทรสาร 02 281 – 1466 ตอ ๓๕649
๒. การชําระคาลงทะเบียน
 ตองชําระคาลงทะเบียนกอนเปดการศึกษาอบรม
ติดตอโดยตรงกับคุณกมลชนก จันทรดิษฐ โทร. ๐-๒๒๒๕-๔๘๓๘
กลุมงานการเงิน กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓. การเตรียมตัวเขารับการศึกษาอบรม
๓.๑ เอกสารที่จะตองเตรียมมาในวันเปดการศึกษาอบรม (รุนที่ 68 วันที่ 9 มกราคม 2560
รุนที่ 69 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560)
 หนังสือสงตัวเขารับการศึกษาอบรม
 โครงรางการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study) พรอมสําเนา 1 ชุด
 คํารับรองของผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง
 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 4 ชุด พรอมรับรองสําเนา
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๔ ชุด พรอมรับรองสําเนา
 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ฉบับ พรอมรับรองสําเนา
 รูปถายสี ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายภาพชุดเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบประจํา
หนวยงาน พื้นหลังสีขาว ไมเกิน ๖ เดือน)
๓.๒ เครื่องใชสวนตัว
 อุปกรณเครื่องเลนกีฬาตามถนัด
 ยารักษาโรคประจําตัว
 ของใชสวนตัวที่จําเปน
๔. การแตงกายระหวางศึกษาอบรม
๔.๑ พิธีเปดการศึกษาอบรม
 ชุดเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว หรือชุดประจําหนวยงาน
๔.๒ พิธีรับประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
 ชุดเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบประจําหนวยงาน
๔.๓ การแตงกายระหวางศึกษาอบรม
 วันจันทร ชุดเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว หรือชุดประจําหนวยงาน
 วันปกติ ชุดไวทุกข

๒
๔.๔ การศึกษาดูงานภายในประเทศ
 ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทดํา กางเกงขายาวสีดํา
รองเทาหนังหุมสนสีดําหรือสีเขม และเสื้อสูท
 หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงขายาวสีดํา
รองเทาหนังหุมสนสีดําหรือสีเขม และเสื้อสูท
๔.๕ การอบรมทีศ่ ูนยสุขภาพมิชชัน่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
 ชาย ชุดสุภาพและชุดวอรม รองเทาและถุงเทากีฬา เสื้อแจ็คเก็ต
 หญิง ชุดสุภาพและชุดวอรม รองเทาและถุงเทากีฬา เสื้อแจ็คเก็ต
*** สําหรับการเรียนแอโรบิคในน้ํา ใหเตรียมชุดวายน้ําไปดวย (ถามี) หรือ กางเกงผารม/
กางเกงแอโรบิค/เสื้อยึด
๔.๖ ชุดลูกเสือ
(๑) หมวกปก และเครื่องหมายหนาหมวก
(๒) เสื้อสีกากีคอพับ แขนสั้น(เหมือนเสื้อเครือ่ งแบบสีกากีคอพับแขนสัน้ )
(๓) ชาย : กางเกงสีกากีขาสั้น / หญิง : กระโปรงสีกากี (เหมือนกระโปรงเครือ่ งแบบสีกากี)
(๔) เข็มขัดหนังสีน้ําตาล กวางไมเกิน ๓ ซ.ม. หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตรา
คณะลูกเสือแหงชาติภายในกรอบชอชัยพฤกษ
(๕) ถุงเทายาวสีกากี พับขอบไวใตเขา ใตพับขอบมีรอยรัดถุง
( ชาย : ถุงเทายาวสีกากี / หญิง : ถุงเทาสั้นสีกากี)
(๖) รองเทาหนังหรือผาใบสีน้ําตาล ไมมีลวดลาย หุมสนชนิดผูก
(๗) พูสีเขียว (คารเคอร)
*** - วอกเกิ๊ล และผาผูกคอ (คายลูกเสือฯ จะแจกใหและขอใหนํากลับมาดวยเพื่อใชในพิธรี บั
เครื่องหมายวูดแบดจ
๔.๗ การออกกําลังกายตอนเชา
 ชาย เสื้อยืดคอปก สีขาวแขนสั้น กางเกงขาสั้นสีขาว รองเทาและถุงเทากีฬาสีขาว
 หญิง เสื้อยืดคอปก สีขาวแขนสั้น กางเกงวอรมขายาวสีดํา/สีเขม รองเทาและถุงเทากีฬาสีขาว
๔.๘ กิจวัตรประจําวันที่ตองปฏิบตั ิ
 ปลุกเสียงตามสาย ทุกเชา เวลา 05.30 น.
 เริ่มกิจกรรมออกกําลังกาย ทุกเชา เวลา ๐๖.๐๐ น.
 เขาแถวเคารพธงชาติ/สวดมนต หนาเสาธงทุกเชา เวลา ๐๘.๓๐ น.
 เขาหองเรียน พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ รับทราบขอมูลขาวสารหรือทํากิจกรรมกลุม
เวลา ๐๘.๓๐ น.
หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบลวงหนา
๕. การเดินทางไปวิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 ที่ตั้ง วิทยาลัยมหาดไทย ตั้งอยูที่ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บนเสนทางถนนสุขุมวิท
ระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๒ - ๑๓๓ กอนถึงเมืองพัทยา ประมาณ ๑๐ ก.ม.โดยแยกจากถนนสุขุมวิทฝงตะวันตก
(ฝงชายทะเล) เขาไปประมาณ ๑ ก.ม. ตั้งอยูใกลกับวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนและสถาน
สงเคราะหคนชรา อําเภอบางละมุง ใกลปากทางเขาวิทยาลัยมหาดไทย มีปมน้ํามัน ปตท. (ฝงชายทะเล) เปนจุดสังเกต
 กรณีเดินทางโดยพาหนะสวนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได ๒ เสนทาง
เสนทางแรก เริ่มตนที่สี่แยกถนนบางนา - ตราด กทม.ไปตามถนนบางนา - ตราด ซึ่งอาจจะใชเสนทาง
ไดทั้งทางยกระดับทางดวนบูรพาวิถี เสียคาผานทางตลอดเสนทางประมาณ 80 บาท ลงที่ชลบุรีและเสนทางพื้นราบ

๓
แลวออกถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เพื่อไปนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เมื่อถึงสี่แยกนิคมแหลมฉบัง ใหเลี้ยวซายไปตามถนน
สุขุมวิทอีกประมาณ ๙ ก.ม. ผานวัดบางละมุง (อยูทางดานขวามือ)ใหเลี้ยวขวาเขาวิทยาลัยมหาดไทย กอนถึง
ปมน้ํามัน ปตท. จะมีทางแยกบริเวณเกาะกลางถนนใหเลี้ยวขวาไปตามถนนอีกประมาณ ๑ ก.ม. ถึงวิทยาลัยมหาดไทย
(ดูแผนที่สังเขปวิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี)
เสนทางทีส่ อง เริ่มตนที่สี่แยกพระรามเกา(ศรีนครินทร)ไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ถนน
มอเตอรเวยกรุงเทพ-ชลบุรี (ตลอดเสนทางจะเสียคาธรรมเนียม ๒ ครั้งๆละ ๓๐ บาท) มุงหนาไปตามเสนทางสู
เมืองพัทยา โดยไมผานเขาตัวจังหวัดชลบุรี โดยเมื่อเห็นปายทางหลวง“แหลมฉบัง/ระยอง”ใหใชเสนทางซายมือแยกไป
ทาเรือแหลมฉบัง จนถึงปายทางหลวงที่กํากับเสนทาง “พัทยา/แหลมฉบัง”ใหเลี้ยวแยกทางซายมือเขาสูถนนสุขุมวิท
เดินทางตอไปอีกประมาณ ๙ ก.ม. ผานวัดบางละมุง (อยูทางดานขวามือ) ใหเลี้ยวขวาเขาวิทยาลัยมหาดไทย กอน
ถึงปมน้ํามัน ปตท. จะมีทางแยกบริเวณเกาะกลางถนนใหเลี้ยวขวาไปตามถนนอีกประมาณ ๑ ก.ม. ถึงวิทยาลัยมหาดไทย
 กรณีเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ สามารถใชบริการ ไดทั้งที่สถานีขนสงเอกมัย
(ถนนสุขุมวิท) และสถานีขนสงหมอชิตแหงใหม โดยลงวัดบางละมุง (ปากซอยวัดบางละมุงอยูทางขวามือ)
สถานีขนสงเอกมัย(ถนนสุขุมวิท) คารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ (ปอ.๑) กรุงเทพ - พัทยา
ราคา ๑๑๓ บาท / คารถโดยสาร ปรับอากาศ ชั้น ๒ (ปอ.๒) กรุงเทพ - พัทยา ราคา ๙๗ บาท
สถานีขนสงหมอชิตแหงใหม คารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ (ปอ.๑) กรุงเทพ - พัทยา ราคา
133 บาท / คารถโดยสาร ปรับอากาศ ชั้น ๒ (ปอ.๒) กรุงเทพ - พัทยา ราคา ๑๐๗ บาท
 กรณีเดินทางโดยรถตูประจําทาง ขึ้นรถที่หนาโรงภาพยนตรเซ็นจูรี ทางลงรถไฟฟา BTS
อนุสาวรียชัยสมรภูมิ คาโดยสารคนละ ๑2๐ บาท โดยลงวัดบางละมุง (ปากซอยวัดบางละมุงอยูทางขวามือ)
ปากซอยวัดบางละมุงมีมอเตอรไซดรับจางเขาวิทยาลัยมหาดไทย คาโดยสาร ๒5 บาท
๖. สถานทีศ่ ึกษาอบรม
 อาคารที่พัก เปนตึกสูง ๕ ชั้น มีลิฟตขึ้น-ลง หองพักเตียงคู (พักหองละ ๒ คน) เครื่องปรับอากาศ โทรศัพทภายใน
เครื่องรับโทรทัศน โตะเขียนหนังสือ โคมไฟฟา ตูใสเสื้อผา หองน้ําภายใน
 อาคารเรียน : ชั้น ๑ หองบริหารงานทั่วไป จํานวน ๑ หอง หองสมุด จํานวน ๒ หอง
: ชั้น ๒ หองเธียเตอร จํานวน ๑ หอง และหองเรียน จํานวน ๑ หอง
: ชั้น ๓ หองเรียน จํานวน ๒ หอง หองแบงกลุมยอย จํานวน ๔ หอง
 สิ่งอํานวยความสะดวกดานวิชาการ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องรับ - สงโทรสาร
 สิ่งอํานวยความสะดวก/นันทนาการ ไดแก สนามเทนนิส สนามตระกรอ โตะปงปอง สนามหญาเลน
ฟุตบอล สนามเปตอง หองฟตเนส และหองคาราโอเกะ
 สิ่งอํานวยความสะดวกทั่วไป ไดแก เครื่องซักผาหยอดเหรียญ บริการรับซักรีดเสื้อผาโดยเอกชน รานคา
สิ่งของเครื่องใชจําเปน และเครื่องดื่ม หนังสือพิมพ ยาสามัญ น้ําดื่ม สบู ผาเช็ดตัว และกระดาษทิชชู

