
ด่วนท่ี1
ท่ี มท ๐๓๐๖.๒/ว 3 ^ 00^ กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
‘ ร0 ^ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เร่ือง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นท่ี ๗๓/๒๕๖๓ 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย)
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๓๐๖.๒/ว ๑๕๗๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๒. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๓๐๖.๒/ว ๑๗๐๖๒ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมรายจังหวัด จำนวน ๑ ขุด

๒. บัญชีรายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม รุ่นท่ี ๖๘ จำนวน ๑ ขุด 
๓. แบบบัญชีรายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม รุ่นท่ี ๗๓ จำนวน ๑ ขุด 
๔. เอกสารการเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) กำหนดจัดการศึกษาอบรม 

หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นท่ี ๔๓ - ๗๒ รวม ๓๐ รุ่น ต่อมามีการปรับแผนการศึกษาอบรมใหม่ โดยให้เลื่อน 
ลำดับของผู้ศึกษาอบรมในรุ่นที่ ๖๐ ท้ังรุ่น จำนวน ๙๕ คน และรุ่นที่ ๖๘ จำนวน ๑๐ คน ไปเข้ารับการศึกษา 
อบรมในรุ่นท่ี ๕๙ ระหว่างวันที่ ๘ -  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมท้ังส้ิน ๑๐๕ คน ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวน 
พนักงานฝ่ายปกครอง น้ัน

กรมการปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) ได้ปรับแผนการศึกษาอบรมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ใหม่ เพื่อรองรับการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งมีผสเปลี่ยนแปสงการศึกษาอบรมหลักสูตร 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้

๑) รุ่นท่ี ๖๗ แสะรุ่นท่ี ๖๘ (เดิมรุ่นท่ี ๖๙) ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ ๑๗ -  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เปลี่ยนเป็นเข้ารับการศึกษาอบรม ณ ศูนย์แกอบรมมวลซน (ศูนย์!เกสมานมิตร) อำ๓ อเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามวันเวลาเดิม

๒) รุ่นท่ี ๖๘ จำนวน ๘๕ คน (ส่วนที่เหลือจากการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมแล้วในรุ่นที่ ๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๘ -  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง) ให้เล่ือนไปเข้ารับ 
การศึกษาอบรมใน รุ่นท่ี ๗๒ ระหว่างวันท่ี ๒๔ สิงหาคม -  ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายอำ๓อ

๓) ให้จังหวัดจัดส่งรายซื่อเพ ิ่มลำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
รุ่นท่ี ๗๓ ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘๐ คน ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ

ท ั้งน ี้ให ้จ ังหวัดส ่งรายซ ื่อผ ู้เข ้ารับการอบรมหลักส ูตรดังกส่าว ไปท่ี วิทยาลัยการปกครอง 
(ฝ่ายประสานการ!เกอบรม) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ หรือทางโทรสารหมายเสฃ ๐ ๒๕๗๗ ๔๔๐๖ 
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (6-๓ล11) 0๐|ว51ล61@^๓3|1.6๐๓ ภายในวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และโปรดกำชับ 
เจ ้าหน้าท ี่ ให ้แจ ้งผ ู้เข ้าร ับ การศ ึกษ าอบ รมใน ร ุ่น ท ี่ ๖๘ ตามบ ัญ ช ีรายซ ื่อ(ส ิ่งท ีม่าด ้วย ๒)ไปเข้ารับ

/ก ารศ ึกษ า...



การศึกษ่าอบรมตามวันเวลาและสถานที่ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ พร้อมแจ้งผู้เข้ารับการอบรมจัดเตรียมหน้ากากผ้า 
ส่วนตัวมาใช้ระหว่างการศึกษาอบรม โดยให้เดินหางไปรายงานตัวล่วงหน้าก่อนการศึกษาอบรม ๑ วัน 
และเดินทางกลับหลังการศึกษาอบรม ๑ วัน เพ ื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการกักตัวสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (จำนวน ๑๔ วัน) โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ไป-กลับ) 
ณ สถานที่ศึกษาอบรมตามที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรจบ จันทรัตน์)
อธิกา^^ยาลัยการปกครอง ปฏิบัติราชการแท^ 

อธิบดีกรมการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง 
ฝ่ายประสานการแกอบรม 
โทร./โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๔๔๐๖



บัญชีจำนวนผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พศ.๒(เ:๖๓

ลำดับที่ จังหวัด จำนวนผู้เข้าศึกษาอบรม หมายเหตุ

๑ กาญจนบุรี ๑
๒ กาฬสินธุ ๑
๓ กำแพงเพชร ๑
(รี̂ ขอนแก่น ๓
๕ จันทบุรี ๑
๖ ฉะเชิงเทรา ๑
๗ ชลบุรี ๑
๘ ชัยนาท ๑
๙ ชัยภูมิ ๒

๑๐ เชียงราย ๒
๑๑ เชียงใหม่ ๒
๑๒ ตราด ๑
๑๓ ตาก ๑
๑๑̂ นดรนายก ๑
๑(เ̂ นครปฐม ๑
๑๖ นครพนม ๑
๑๗ นครราชสีมา ๓
๑0ง่ึ นครสวรรค์ ๑
๑๙ นนทบุรี ๑
๒๐ น่าน ๑
๒๑ บึงกาฬ ๑
๒๒ บุรีรัมย์ ๓
๒๓ ปทุมธานี ๑
๒๔ ประจวบคีรีขันธ์ ๑
๒๔ ปราจีนบุรี ๑
๒๖ พระนครศรีอยุธยา ๑
๒๗ พะเยา ๑
๒๘ พิจิตร ๑
๒๙ พิษณุโลก ๑
๓๐ เพชรบุรี ๑

รวม ๓๙
/ ๓๑ .เพชรบุ.รณ...



หน้า ๒

ลำดับที่ จังหวัด จำนวนผู้เข้าศึกษาอบรม หมายเหตุ

๓๑ เพชรบูรณ์ ๑
๓๒ แพร่ ๑
๓๓ มหาสารคาม ๒
๓๔ มุกดาหาร ๑
๓๔ แม่ฮ่องสอน ๑
๓๖ ยโสธร ๑
๓๗ ร้อยเอ็ด ๓
๓๘ ระยอง ๑
๓๙ ราชบุรี ๑
๔๐ ลพบุรี ๑
๔๑ ลำปาง ๑
๔๒ ลำพูน ๑
๔๓ เลย ๑
๔๔ ศรีสะเกษ ๓
๔๔ สกสนคร ๑
๔๖ สมุทรปราการ ๑
๔๗ สมุทรสงคราม ๑
๔๘ สมุทรสาคร ๑
๔๙ สระแก้ว ๑
๔๐ สระบุรี ๑
๔๑ สิงห์บุรี ๑
๔๒ สุโขทัย ๑
๔๓ สุพรรณบุรี ๑
๔๔ สุรินทร์ ๓
๔๔ หนองดาย ๑
๔๖ หนองบัวลำภู ๑
๔๗ อ่างทอง ๑
๔๘ อุดรธานี ๑
๔๙ อุตรดิตถ์ ๑
๖๐ อุทัยธานี ๑
๖๑ อุบลราชธานี ๓
๖๒ อำนาจเจริญ ๑

รวม ๔®



บัญชีรายซ่ือ
ผู้เข้ารับการสิกษาอบรมหลักสูตร กานัน ผู้เหญบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รุ่นท่ี 68 (เปล่ียนเป็นรุ่นท่ี 72)
รุ่นท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง หม่ท่ี ตำบล อำ๓ อ

1 นาย สุชาติ ฉิมเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังไผ่ หวยกระเจา
2 นาย ณรงค์ วิลาจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ยอดแกง นามน
;3 นาย ธีรพ่งษ์ ทนจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ^ 1 เทพนคร เมืองๆ
4 นาย บวร พิลาคง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งชมพู ภูเวียง
5 นาย มนูศักด้ิ อินทะจัน ผู้ใหญ่บ้าน 6 น่าง๋ึว เขาสวนกวาง
6 นาย สมพงษ์ ทองโศตร ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกสูง อุบลรืตน์ ,
7 นาย ลมพงษ เพชรนาค ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาคำ อุบลร์ตนั
8. นาง ณัฐกาน กิรืยะ ผู้1หญ่บ้าน 2 ปอเวฬุ ขลุง
9 นาง สุอำพันธ ธญญ่าวุฒ กำนัน เมืองใหม่ : ราชสาส์น
10 นาย ณรงค์พักด้ี ทาฌาร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หน้าประดู่ พานทอง
11 นาย มานพ มาลัยทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 เนินขาม เนินขาม
12 นาง จุฑามาศ บุตะเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 10 โอใส ภูเขียว
13 นาย ประดษฐ บุ่ญภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าภูบ ซับใหญ่
14 นาง : พนิดา ไผ่สีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 14 กวางโจน ภูเขียว
15 นาย ภูมิวัฒน์ จินะสี กำนัน ต้า ขุนตาล
16 จ.ส.อ. อนุสรณ์ ด่านชัย ผู้ใหญ่บ้าน 12 ต้า. ขุนตาล
17- นาย ธงชัย บุญมาโตน ผู้ใหญ่บ้าน 4 มะขุนหวาน สันบ้าตอง
18, นาย พล นันตา ผู้ใหญ่บ้าน 3 . มะขุนหวาน สันบ้าตอง :
19 นาย อำพล กันทะปา ผู้ใหญ่บ้าน 8 มะขุนหวาน สันบ้าตอง
20 นาย บุญเรือง . วิจิตรสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่ากุม เมืองตราด
21 นาย อัธชย ปรวณแกวมณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ จ ะเรา แม่รามาด .
22 นาย ปร่ะจวบ ศรีวิลัย่ ผู้ใหญ่บ้าน 12 บานพรืก บาน่นา
23 นาย สุพจน นอยต้นวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไทยาวาส นครชัยศรี
24 นาย เช้ือชาย วงค์คำสาย ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าอุเทน ท่าอุ เทน
25 นาย ประนอม พ ู' ^ ม ิ ผู้ใหญ่บ้าน 17 ปากชีอง ปากซอง
26 นาย ยศพล คุณเวียง ผู้ใหญ่บ้าน ,3 ■ คลองม่วง ปากชีอง



, 27 นาย สมพร ชันนอก ผู้ใหญ่บ้าน 13 หนองนัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา 0801547883
28 นาย กฤษณ วิไลวรรณวิวัฒม่ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 0805535602
29 นาย กาญจนวัฒนพันธ์ทอง กำนน - ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี - ;

30 นาย สมบูรณ์ ใจมะณี ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาตก นานัอย .น่าน 0861865529
31 นาย จันทรทา ม่ังค่ัง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปากคาด ปากค่าด บึงกาฬ 0904562825
32 นาย บุญทอง วิเศษสิทธ้ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เมืองโพธ้ี ห้วยราช บุรีรมย์ 0909058046
33 . , นาย วิรุฬห์, - แปลงดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 . ป่าชัน พลับพฤาชัย จั̂ :^ ^ ร ีรมย ^ ^ ป,883536688

‘บุ  . . 5 ; ..จ..
34 นาย ส พัุน ธนะรัมย ผู้ใหญ่บ้าน 2 เมืองโพธ้ิ ห้วยราช บุรีรัมย์ 0872422654
35 นาง สมจิตร ปีนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 บงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 0899055059
36 นาย ชิดชัย นุ่มแก้ว ' ผู้ใหญ่บ้าน 5 7; ช้างแรก บางสะพานน้อย ปร่ะจวบคีรีขันธ์ 0844136428
37 นาย อานนท์ สุนทร ผู้ใหญ่บ้าน 10 - บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 0992858559
38 นาย อุกฤษณ ย่ิงยวด ผู้ใหญ่บ้าน 8 ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา 0824495340
39' นาย นพพล แสนหลวง ผู้ใหญ่บ้าน ? แม่สุก แ ม ่ใ จ พะเยา 0843703515
40 นาย เดชา บุญไห ผู้ใหญ่บ้าน 14: บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 0894607219
41 นาย อุดม- ดวงอุปะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0897038704

, 42 ; นาย วิโรจน พงษ์เทศ ผู้ใหญ่บ้าน 7 วิงไศร .ท่ายาง เพชรบุรี 0870911492
43 นาง กำไลทิพย์ เสาร์แดน ผู้ใหญ่บ้าน 4 นารัด หนองม่วงไข่ \  แพร่ 0861882499
44 นาย จันทร์ มาโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 17 วังแสง แกํด่า มหาสารคาม 0615837173
45 นาย ฉุลอง จันทรเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาโพธ้ี กุดร์ง มหาสารคาม 0800032637
46 น่าง อะลม จันสี ผู้ใหญ่บ้าน : 18 ห้วยเตย กุดร์ง มหาสารคาม 0833298182
47 น่าย อูท์อง ประทฺเม้ลี ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองนัว ท่งหลวง มุกดาหาร 0810527089
48 น่าย ณฐฟงษ ไผ่พันธ์พฤกษ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0887641488
49 น่าย อ ุท ์ย ศรีมาเมือง กำนัน สร้างม่ิง เลงนกทา ยโสธร 0889756238
50 นาย ประนม บานเย็น่ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองนัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 0821072376
51 นาง .ลำดวน แสนยะบุตร ผู้ใหญบ้าน 2 - มะอึ ธ่วัซบุรี ร้อยเอ็ด 0 8 1 3 2 0 1 5 3 7

: 52 นาย สวาด โพนพันนา ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองนัว อาจส่ามารถ . ร้อยเอ็ด 0981124681
53 นาย หิรัญ หนาแน่น ผู้ใหญ่บ้าน 3 วงหว้า แ ก ล ง ระยอง 0861416118
54 นาย สมโภซ่น์ เสาร์เพ็ซร ผู้ใหญ่บ้าน 4 หวยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี 0895053014
55 นาง พูนศรี วุฒิสาร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท์ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี 0892371622
56 นาย สามารถ แก้วหน่อ ผู้ใหญ่บ้าน 1 จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0843102732



57 นาย เรวัต คุณยศยิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 13 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 0850332191
58 นาย ถาวร อุ่นทรวง ผู้ใหญ่บ้าน 6 พยุห้ พยห้ ศรีสะเกษ 0651214125
59 นาย วิลัยรตน์ วังทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ 0883676181
60 นาย สมชัย ขันติวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 0857777130
61 นาย สมาน ซมช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 0874563715
62 นาย ปรีชา รักษาราษฎร ผู้ใหญ่บ้าน 7 ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร 0642058742
63 นาย พิชิตย์ เหล็กการกล ผู้ใหญ่บ้าน 15 สว่างแดนดิน^ สว่างแดนดิน: สกลนคร 0856774115
64 นาย ป้ญญา ดาราศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ’ บางดวน มืองสมทรปรากา' สมุทรปราการ 0814994146
65 นาง ลัาวัลย์ พันธคำสิงห กานน 6 บางซาง อัมพวา สมุทรสงคราม 0861703425
66 จังหวัดย่ังไม่ล่งรายซ่ือมา สมุทรสาคร
67 นาย สายยวน หย์นครบุรี ผู้ใหญ่บ้าน 24 ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแก้ว 0614270947
68 นาย ปรเมศ ศรีวัฒนทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ม่วงหวาน หนองแซง สระบุรี 0842355269
69 นาย สุเทพ เพซรัแสงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 พิกลทอง ทาช้าง สิงห์บุรี 0868025451
70 นาง ม่ิงขวัญ ทาริยะอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทุงเสล่ียม : ทุงเสล่ียม สุโขทัย 0829216244
71 น.ส. ธนพรรณ คซาชัย ผู้ใหญ่บ้าน 3 โพธ้ิพระยา เมืองฯ สุพรรณบุรี 0822963233
72 นาง ฉวีวรรณ เปรียบกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 8 ' ช่างข่ี) ศีขรภูมิ สุรินทร์ 0621645195
73 นาย เฉลิม คิดดีจริง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ตาเบา ปราสาท สุรินทร์ 0800626471
74 นาย สุพรรณ ย่ิงยง ผู้ใหญ่บ้าน 2 คอโค เมืองฯ สุรินทร์ 0896275686
75 นาง ธนพร โล ผู้ใหญ่บ้าน: 3 เทพคีรี นาวัง หนองบวสำภู 0621341061
76 นาย บุญช่วย โตรส ผู้ใหญ่บ้าน 3 เทวราซ ไชโย อ่างทอง 0644750924
77 นาย เนรมิต พิลาวิน ผู้ใหญ่บ้าน 8 โคกก่ง ซานุมาน อำนาจเจริญ ^ 0933414604
78 นาง ส ำ ล ี วรรณรักษ์ . ผู้ใหญ่บ้าน 4 หน่องไผ เมืองๆ อุดรธานี 0986649745
79 นาย อรรถพล บุญศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองไผ่ เมืองๆ อุดรธานี 0810527589
80 นาย ทวีวัฒน อินมาสม กานน บานหมอ พิขัย อุตรดิตถ^ 0895483888
81 นาย ณรงค์ เกตุกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 6 พลวงสองนาง สว่างอารมณ อุทัยธานี 0 8 9 9 5 7 8 5 8 4

82 นาย ปียญา พละศักด้ี ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาโพธ้ิกลาง โขงเจียม อุบลราซธานี 0866461722
83 นาย ไพบูลย์ วงศ์พิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 โนนกุง ตระการพืซผล อุบลราซธานี 0801674932
84 นาง สราวุธ สกุลสุข ผู้ใหญ่บ้าน 6 คาไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี 0649109295
85 นาย อุทัย กิติราช ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาดี นาเยีย อุบลราซธานี 0804662231



บัญซีรายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นท่ี ๗๓/ ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรียนปลัดอำ๓ อ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

จังหวัด.......................................
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ลงซื่อ................................................................ผู้รับรองข้อมูล
( .............................................................................................. )

ตำแหน่ง จ่าจังหวัด



การเตรียมตัวเข้ารับการสืกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ฟห้ญบ่า้น วิทยาลัยการปกครอง

การรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด 
โดยมีสิงท่ีต้องเตรียมมาระหว่างการอบรม ตังน้ี

๑. รูปถ่ายเคร่ืองแบบหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ น้ิว (ย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีในวันรายงานตัว) 
๒. เคร่ืองแบบสิกากีคอพับแขนยาว
๓. ชาย กางเกงขายาวสืดำหรือกรมท่า เสัอเช้ิตสีขาวแขนยาว อย่างน้อย ๒ ชุด 
๔. หญิง เน้ีอเช้ิตสีขาวแขนสัน กระโปรงสีดำหรือกรมท่าอย่างน้อย ๒ ชุด 
๔. รองเท้าหนังหุ้มส้น/หุ้มข้อ สีดำ
๖. เนคไทวิทยาลัยการปกครอง (มีจำหน่ายท่ีร้านสโมสรวิทยาลัยการปกครอง/เจ้าหน้าท่ี)
๗. ชาย กางเกงกีฬาชาสันสีขาวล้วน หญิง กางเกงวอร์มสีดำหรือกรมท่า อย่างน้อย ๒ ตัว
๘. เสัอกีฬาสีขาวล้วน แขนสัน มีปก อย่างน้อย ๒ ตัว
๙. รองเท้าผ้าใบ/ลุงเท้า สีขาวล้วน ส์าหรับเล่นกีฬาและทำกิจกรรม
๑๐. ของใช้ส่วนตัวท่ีจำเป็น เซ่น หน้ากากผ้าใช้ระหว่างการสิกษาอบรมทุกวัน

การแตง่กาย
๑. วันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว 
๒. วันอังคาร ถึง วันศุกร์

ขาย แต่งกายเสัอเช้ิตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไท กางเกงขายาว สีดำหรือกรมท่า 
หญิง เสัอเช้ิตแขนส้ันสีขาว กระโปรงสีดำหรือกรมท่า

ฝ่ายประสานการแกอบรม วิทยาลัยการปกครอง 
ถนนรังสิต -นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐

หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์กลาง ๐ ๒๔๗๗ ๔๔๐๒ /  ๐ ๒๔๗๗ ๔๔๐๔ และ ๐ ๒๔๗๗ ๔๔๒๙

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการแกอบรม ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๗๓
ฝ่ายประสานการแกอบรม ๐ ๒๔๗๗ ๔๙๐๖ ๐๘ ๔๗๐๐ ๑๙๔๑,๐๖ ๓๙๐๑ ๒๘

๐๖ ๓๙๐๑ ๒๘๔๔ ๐๘ ๐๘๑๘ ๒๙๔๖,๐๘ ๘๑๙๒ ๔๔
โรงเรียนนายอำเภอ ๐๘ ๑๙๐๒ ๐๓๖๙ ๐๘ ๑๘๐๑ ๘๙๘๒
โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ๐๖ ๓๙๐๑ ๒๘๖๑
โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง ๐๖ ๓๙๐๑ ๒๑๑๑ ๐๖ ๓๙๐๑ ๒๘๒๗
โรงเรียนปลัดอำเภอ ๐๘ ๔๗๐๐ ๑๙๔๒ ๐๖ ๓๙๐๑ ๒๘๔๗
ศูนย์การเรียนรู้และแกอบรมภาคเหนีอ
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ๐๖ ๓๙๐๑ ๒๔๖๑ ๐๘ ๔๗๒๒ ๘๙๘๔
ศูนย์การเรียนรู้และแกอบรมภาคเหนือ 1

■ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ๐๙ ๔๖๙๑ ๖๙๒๔ ๐๖ ๓๙๐๑ ๔ ๙
ศูนย์การเรียนรู้และแกอบรมภาคใต้
อ.เมีองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ๐๘ ๙๑๖๒ ๘๒๖๙ ๐๖ ๓๙๐๑ ๒๘๔๑
ศูนย์แกอบรมมวลชน(ศูนย์แกสมานมิตร)
อ.เมืองใ;!ระจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๐๘ ๔๗๐๐ ๑๙๔๔ ๐๙ ๘๔๑๓ ๔๔๐๔
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