
ข้อช้ีแจงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่น 11 (ปกม.11) 

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 
ค่าลงทะเบียนการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตร 69,000 บาท ประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง

เช้า-บ่าย และค่าเอกสารอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปฐมนิเทศ ศึกษาดูงานต่างประเทศ และปัจฉิมนิเทศ 
ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งประกอบด้วย ค่าเดินทางพร้อมคณะ (จากสถาบันฯไปยังสถานที่จัดกิจกรรม) ค่าอาหาร
และอาหารว่างตลอดกิจกรรม และค่าที่พัก (แบบพักคู่ 2 ท่าน/ห้อง/คืน) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายระหว่างการ
เดินทางจากต้นสังกัดมายังสถาบันฯ ซึ่งอาจประกอบด้วย ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็น 
ซึ่งท่านสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ จากต้นสังกัด 

ระยะเวลาการศึกษาอบรม และสถานที่ฝึกอบรม 
หลักสูตรจัดการศึกษาอบรม จ านวน 2.5 วัน/สัปดาห์ ได้แก่ วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์(ครึ่งวัน) 

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และวันอ่ืนตามที่สถาบันก าหนดเพ่ิมเติมตามตารางการศึกษาอบรม (ระหว่างเดือน
สิงหาคม - ธันวาคม 2565) ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 
(อาคารจอดรถชั้น 5 อาคารบี) ***การจราจรหนาแน่น ควรเผื่อเวลาในการเดินทางมาเรียน*** 

การแต่งกาย ชาย: เสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค สวมสูทหรือแจ็คเก็ตสูท 
หญิง: เสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค/กระโปรง สวมสูทหรือแจ็คเก็ตสูท 

ข้อปฏิบัติการเข้าเรียนในหลักสูตร 
นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของเวลาเรียน (คือ ขาดเรียนได้ไม่เกิน 11 คาบเรียน 

(วิชา) หรือ 5.5 วัน) ทั้งนี้ การนับเวลาเรียน จะด าเนินการ ดังนี้ 

 การลงทะเบียนเข้าเรียน ใน 1 วัน ซึ่งมี 2 คาบวิชา และจะมีการลงทะเบียน รวม 2 ครั้ง คือ
 ลงทะเบียนภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น.

ส าหรับการเรียนการสอน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. และ นับเป็น 1 คาบวิชา

 ลงทะเบียนภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 12.30-13.30 น.
ส าหรับการเรียนการสอน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. และ นับเป็น 1 คาบวิชา

การขาดเรียนจ าเป็นต้องส่งใบลาและหลักฐานการขาดเรียนเพ่ือรักษาประโยชน์และสิทธิของท่านใน
อนาคต ดังนั้น ขอให้ท่านพิจารณาตารางก าหนดการศึกษาอบรมให้ละเอียดรอบคอบ ซึ่งมีผลต่อการจบการศึกษา
อบรมของหลักสูตรฯ 

การติดต่อกับวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค/ นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา โทรศัพท์  02-141-9576 และ 02-141-9569 
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โรงแรมที่พัก บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์ราชการฯ  
(นักศึกษา “ต้อง” ติดต่อประสานงานกับโรงแรมโดยตรง) 

 
1. โรงแรมเซ็นทรา (ตั้งอยู่ภายในอาคารบี ศูนย์ราชการฯ ติดห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า)                

โทร.  02-143-1234 ต่อ 8330 และ 8332  
2. โรงแรม TK Palace (ซ.แจ้งวัฒนะ 15 ข้างศูนย์ราชการฯ)  

โทร 02-574-1588 โทร. 061-748-6982  
3. โรงแรม Narra Hotel นาราโฮเตล (เลขที่ 168 ซ.แจ้งวัฒนะ 13 ถ.แจ้งวัฒนะ)                   

โทร. 091-743-5402 อีเมล์ : jittaraplace_13@hotmail.com 
4. คุณน้อยอพาร์ทเมนต์ (36/35 ถนนแจ้งวัฒนะ) มีรถรับ-ส่งมาห้องอบรมสถาบัน สามารถนัดหมาย

โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ท่ีพัก)  
โทร. 087-671-7485 

5. โรงแรมดิ อิมพิเรียล โฮม (ซ.แจ้งวัฒนะ 14 -บิ๊กซี)  
โทร. 02-990-7856 , 02-982-6635  

6. ดิไลท์ เรสซิเดนท์ (ซ.แจ้งวัฒนะ)  
โทร. 086-228-1515 

7. โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท (ซอยแจ้งวัฒนะ 10)  
โทร. 02-574-3636 

8. มายเพลส แจ้งวัฒนะ (ซอยหนึ่งคอนโดมิเนียม ถ.แจ้งวัฒนะ ตรงข้ามศูนย์ราชการฯ)            
โทร. 091-876-2529, 02-551-2191-9, 089-913-5646 

9. หนึ่งคอนโดมิเนียม (ตรงข้ามศูนย์ราชการฯ)  
โทร. 089-786-1788 

10. พริมิล่า ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ (ริมคลองประปา)  
โทร. 093-147-7220, 086-329-3539, 02-573-5770 

11. Punsamon Place (ซ.แจ้งวัฒนะ 14)  
โทร. 091-790-4559  

12. รูมฟอร์ย ู(เยื้องศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ)  
โทร. 088-602-9218, 098-669-2426 ID Line : roomforyou    

13. ไทดิเฮาส์อพาร์ทเมนท์ (ซ.แจ้งวัฒนะปากเกร็ด 19)  
โทร. 092-787-9097, 084-002-4148 

14. แมนชั่น 22 Mansion (ซอยหมู่บ้านกฤษดา ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ถ.แจ้งวัฒนะ บางตลาด) 
(ใกล้โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ ใกล้เมืองทอง เยื้องเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)  
โทร. 062-434-2289, 081-482-0283, 095-185-5544, 084-088-448 

https://www.hoteljob.in.th/mobile/hotels/105153/
https://www.facebook.com/PunsamonPlace/
https://www.booking.com/hotel/th/apartment-noi.th.html?aid=357002;label=gog235jc-searchresults-th-XX-landmark_900062256-unspec-th-com-L%3Ath-O%3AwindowsS7-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=443bc98266bb45c4c363648709b11d9f;ucfs=1;srpvid=c191437ae33c01f2;srepoch=1517391350;room1=A%2CA;hpos=9;hapos=9;dest_type=landmark;dest_id=900062256;place_id=900062256;place_id_lat=13.8891212;place_id_lon=100.5661336;place_id_ss=Government+Complex+Chaengwattana;srfid=0383bae4c340b33861c32d0a309e5a1b26fda5e5X9;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl

