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เรื่อง  ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ 

เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียน 

 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ๑. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ จำนวน ๑ ชุด  
๒. กําหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ จำนวน ๑ ฉบับ 

   ๓. ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๔. รายละเอียดท่ีพักโรงแรม  จำนวน ๑ ชุด 
 

ด้วย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กำหนดจัดประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ เรื่อง “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ : อนาคตการจัดการมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑” และ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งท่ี ๕๐) ระหว่างวันท่ี ๑๓ -๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ในการนี้สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ขอเชิญท่านและผู้บริหาร
โรงเรียนที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาต่อไป สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.saat2016.com 
ตั้งแต่ระหว่างวันที่ ๒๐ กันยายน - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๓ ,๐๐๐ บาท ชําระผ่าน
ทางการโอนเงินท่ีบัญชี ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขบัญชี ๐๕๙-๐-๓๙๕๘๓-๑ ช่ือบัญชี 
เพื่อรับลงทะเบียน ส.บ.ม.ท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ทั้งนี้ ไม่รวมค่าท่ีพักค่าเดินทางและค่าเบี้ยเล้ียง โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถเบิกได้จากต้นสังกัด
ตามระเบียบ ของกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตามการเดินทางไปประชุมสัมมนาต้องได้รับอนุญาตจาก
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (นายวิสิทธิ์   ใจเถิง)  
 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้  
  ต้องได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน ๒ เข็มเรียบร้อยแล้ว 
ผู้ประสานงานการลงทะเบียน  
นายฉัตรชัย ธรรมครบรุี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี นายทะเบียน ส.บ.ม.ท.   โทรศัพท์  ๐๘-๕๔๓๒-๗๐๗๐ 
นางสาวปาวีณา ปล่องทอง ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี โทรศัพท์  ๐๘-๐๙๓๓-๘๑๗๐ 



 
 
 
 

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เร่ือง “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ : อนาคตการจัดการมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑” 

และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (คร้ังที่ ๕๐) 
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ัวโลกอันเนื่องมาจากผลกระทบรอบด้าน ภาวะวิกฤตการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การเชื่อมโยงกันของกระแสสื่อสังคมออนไลน์ผ่าน 
แอพพลิเคชันที่มีการพัฒนารุดหน้าเกินความคาดเดาของมนุษยชาติ รวมไปถึงการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อ
อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา ส่งผลเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมมนุษย์ในทุกมิติและทุกขอบข่ายพื้นที่ “การศึกษา” ในบทบาทหน่วยงานโครงสร้างทางสังคมที่มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการจัดประสบการณ์ การหล่อหลอมพฤติกรรมมนุษย์ให้เกิดความงอกงามและสามารถดำรงตน
อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้สภาวการณ์ท่ีพลิกผันเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องเกิดการพัฒนา
เปล่ียนแปลงให้ทันต่อความก้าวหน้าท่ีเกิดขึ้นทุกวินาที 

“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ” นับเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษาชาติให้เท่าทัน สอดรับกับวิวัฒนาการของมนุษยชาติ พร้อมทั้งเป็นเครื่องหมายสำคัญในการสร้าง
มาตรฐานของการศึกษาเพื่อการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะเพียงพอต่อการเรียนรู้อยู่กับความเปล่ียนแปลง
ของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ท่ีนับได้ว่าเป็นช่วงวัยแห่ง
การบ่มเพาะคุณลักษณะและความเป็นตัวตนของผู้เรียนก่อนจะก้าวสู่โลกแห่งการดำรงตนในสภาพจริงได้อย่างมี
คุณค่า ซึ่งในขณะนี้ ประเทศไทยกำลังอยู่ในยุคเปล่ียนผ่านของการนำเสนอพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ใหม่    ท้ังนี้ล้วนส่งผลต่อความเปล่ียนแปลงด้านการจัดการศึกษามัธยมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จึงริเริ่มโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ : อนาคตการจัดการมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑” ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการมัธยมศึกษาไทย ในบริบทของผู้บริหารสถานศึกษา อันจะ
นำไปสู่การกำหนดทิศทางการวางแผนการศึกษาตามบทบาทหน้าท่ีให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมได้รับรู้ประเด็นสำคัญและข้อเท็จจริงท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายฉบับรองท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒.๒ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมตระหนักถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติท่ีมีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  ๒.๓ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่มีความสอดคล้องต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  ๒.๔ เพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาไทย 
  ๒.๕ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมคุณภาพในการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาภายใต้บริบทของความเป็นกัลยาณมิตร 

/๓. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ... 
 



๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๓.๑ ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมเข้าใจถึงประเด็นสำคัญและข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
  ๓.๒ ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมตระหนักถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติท่ีมีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  ๓.๓ ผู ้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมมีความเข้าใจเกี ่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่มีความสอดคล้องต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  ๓.๔ เกิดเครือขา่ยความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาไทย 
  ๓.๕ ผู้บริหารโรงเรียนท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมตระหนักถึงวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาภายใต้บริบทของความเป็นกัลยาณมิตร 
 

๔. รูปแบบการประชุมสัมมนา 
  ๔.๑ การบรรยาย/การเสวนา 
  ๔.๒ การอภิปรายเชิงวิชาการ 
  ๔.๓ การประชุมปฏิบัติการ 
  ๔.๔ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษา 
  ๔.๕ การประชุมกลุ่มย่อย 
  ๔.๖ การศึกษาดูงาน 
๕. วิทยากร 
  ๕.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๕.๒ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๕.๓ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๕.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
  ๕.๕ ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา 
๖. ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา 
  ๖.๑ สมาชิก ส.บ.ม.ท. ทุกประเภท 
  ๖.๒ ผู้ทรงเกียรติท่ี ส.บ.ม.ท. เชิญ 
๗. วัน เวลา สถานที่จัดประชุม 
  ๗.๑ จัดประชุมระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  ๗.๒ จัดประชุมท่ี หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
  ๗.๓ ศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาเป็นตัวอย่างท่ีดีในการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
๘. งบประมาณ (จากการประมาณการ) 
  รายการรับ 
  ๘.๑ ค่าลงทะเบียนจำนวน ๒,๐๐๐ คน คนละ ๓,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๘.๒ เงินบริจาค  เป็นเงิน     ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
  รวมรายรับ  เป็นเงิน  ๖,๒๕๐,๐๐๐  บาท 
  รายการจ่าย 
  ๘.๓ ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน     ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๘.๔ ค่าบํารุงสถานท่ีอาหารและเครื่องด่ืม  เป็นเงิน  ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๘.๕ ค่าเอกสารสำหรับการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เป็นเงิน     ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
  ๘.๖ ค่าของท่ีระลึก  เป็นเงิน  ๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท 
 

/๘.๗ ค่าใช้จ่าย... 
 



  ๘.๗ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ารับรอง  เป็นเงิน     ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
  รวมรายจ่าย  เป็นเงิน  ๕,๙๕๐,๐๐๐  บาท 
 หมายเหตุ คาดว่าจะมีรายได้เป็นกองทุนของสมาคม  เป็นเงิน     ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
๙. การลงทะเบียน 
  ๙.๑ สมาชิกลงทะเบียนล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกำหนด 
  ๙.๒ ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สมาชิกสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตามท่ีจ่ายจริงและอย่างประหยัด 
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 
 
 
 
         ลงช่ือ                                ผู้เสนอโครงการ 
 (นายรังสิมันต์  ยาละ) 
 เลขาธิการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
 
             ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายประวัติ  สุทธิประภา) 
 อุปนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
 
             ลงช่ือ                                ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายวิสิทธิ์   ใจเถิง) 
 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
  



 
 
 

กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เร่ือง “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ : อนาคตการจัดการมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑” 

และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (คร้ังที่ ๕๐) 
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. กีฬาสัมพันธ์ ส.บ.ม.ท. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / นันทนาการ 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารและของท่ีระลึก  
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  ปฐมนิเทศ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาฯ 
๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารและของท่ีระลึก (เพิ่มเติม) 

รายงานตัวเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  พิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ กล่าวต้อนรับโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

นายก ส.บ.ม.ท. กล่าวรายงาน 
ประธานในพิธี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเปิดงาน   
การเสวนาเร่ือง “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ : อนาคตการจัดการมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑” 
โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา     

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งท่ี ๕๐) 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งท่ี ๔๙) 
๑๗.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.  กิจกรรมสานสายใยความรักความผูกพันของมวลสมาชิก 
 
วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้บริหารดีเด่นปี ๒๕๖๓ รายงานตัวเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  การเสวนาเรื่อง “บทบาทผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่” 

โดย คณะวิทยากร 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐น.  การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น  

ซักซ้อมลำดับข้ันตอนพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารดีเด่น 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย กล่าวต้อนรับ 

นายก ส.บ.ม.ท. กล่าวรายงาน 
พิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ 
การบรรยายพิเศษ  โดย ดร.อัมพร พินะสา  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  สรุปผลการประชุมสัมมนาฯ  
 



วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔  
๐๘.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.  การแสดงการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น  
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตาม ว๑๐/๒๕๖๔” 
โดย วิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  การแสดงการดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีเป็นแบบอย่างในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา 
 
วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ศึกษาดูงาน  ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมนิทัศน์ และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี  
ณ สถานท่ีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอืน่ ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดที่พัก โรงแรม 
 

โรงแรมอื่น ๆ สมาชิกสามารถติดต่อได้โดยตรง  

ลำดับ
ที่ ฃ่ือโรงแรม 

ห่างจาก 
มชร. 

ราคาห้องพัก 
(บาท) 

เตียง
เด่ียว 

เตียง
คู ่

รวม
อาหาร
เช้า 

เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยู ่

1 Na Na Doo Homestay 5.9 กม. 869-1806    081-993-5033 ริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100 

2 เฮือนจันทร์ทิพย์ 8.4 กม. 567-810    053-712087 168/2 ถนน ธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 

3 
เดอะ เลเจ้นด์ เชียงราย บูติก 
 ริเวอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

6.9 กม. 2,236-9,900    053-910400 124/15 หมู่ที่ 21 ถนน เกาะลอย ตำบล เวียง อำเภอเมืองเชียงราย 
เชียงราย 57000 

4 Connect Hostel 9.3 กม. 489-659    053-711672 935/20 ถนนพหลโยธิน ตำบล เวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 
57000 

5 Chian Guesthouse 7.3 กม. 200-700    053-713388 172 หมู่ที่ 21 เกาะลอย ซอย 2 ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 
เชียงราย 57000 

6 Bann Tawan Hostel & Spa 8.1 กม. 480-1,080    086-944-9961 575/2 ถนน รัตนเขต ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 

7 Sleepy House Chiang Rai 8.6 กม. 500-1,450    064-114-9919 90/5 หมู่ 18 ซอย สันป่าหนาด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 
57000 

8 Blue Lagoon Hotel 8.8 กม. 836-1,147    053-752789 Blue Lagoon Hotel  903/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง
เชียงราย เชียงราย 57000 

9 โรงแรมเดอะสเปซ 9.2 กม. 657-1,113    053-600422 930 14 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 

10 เฮือนไทรแก้ว รีสอร์ท 9.0 กม. 640    092-232-8965 220 หมู่ 24 ซอย สันโค้งหลวง 6 ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 
เชียงราย 57000 

11 Maison De Chiang Rai 7.9 กม. 1190-2380    096-860-6368 เลขที่ 23/1 หมู่ 1 ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 

12 โรงแรม นาค นครา 7.9 กม. 1,051-4,410    053-717700 661 ถ อุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 

 
 
 



โรงแรมอื่น ๆ สมาชิกสามารถติดต่อได้โดยตรง 

ลำดับ
ที่ ฃ่ือโรงแรม 

ห่างจาก 
มชร. 

ราคาห้องพัก 
(บาท) 

เตียง
เด่ียว 

เตียง
คู ่

รวม
อาหาร
เช้า 

เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยู ่

13 
ไดมอนด์ปาร์คอินน์เชียงรายรี
สอร์ท 

8.8 กม. 700-1,150    053-754960 74/6 m.18 Robwiang Mueang, เชียงราย 57000 

14 บ้านวราบดี 8.6 กม. 690-1,080    053-754488 59, 1 ซอย สันป่าหนาด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 

15 บ้านสุนทรีย์ รีสอร์ท 8.6 กม. 764-2,072    053-601484 47/6 หมู่ 12 ซอย ประสานมิตร ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 
เชียงราย 57000 

16 
Nakaraj Princess Chiang Rai - 
Walking Street 

8.1 กม. 1530    052-027523 697/4 ถนน ศรีเกิด ตำบล เวียง อำเภอ เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 

17 โรงแรม ไฮเชียงราย 8.8 กม. 864-1,620    053-716699 902 / 3 ถนน พหลโยธิน ตำบล เวียง อำเภอ เมืองเชียงราย เชียงราย 
57000 

18 เชียงราย กรีนพาร์ค รีสอร์ท 9.6 กม. 590-1,000    053-755195 ถนน 18 มิถุนา ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 

19 โมรา บูติก โฮเทล 7.8 กม. 1,620-2,340    053-717702 648, 6 ถ อุตรกิจ ตำบลเวียง เมือง, เชียงราย 57000 

20 The Heritage Chiang Rai 7.8 กม. 1,394-1,763    052-055888 สันทราย 199 หมู่ 13 ถ. พหลโยธิน ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย 
เชียงราย 57000 

21 Maison De Chiang Rai 7.9 กม. 1,190    096-860-6368 เลขที่ 23/1 หมู่ 1 ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 

22 
Pan Kled Villa Eco Hill 
Resort 

8.0 กม. 960-2,040    089-266-4448 หมู่ที่ 24 481 ถนน ดอยเขาควาย อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 

23 OYO 901 Bannsawasdee 7.7 กม. 501-1,252    081-952-5296 801/1 ถนน ถนน กองยาว ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 
57000 

24 Grand Vista Hotel Chiangrai 10.3 กม. 1,283-1,890    053-746053 185 หมู่ 25 ถ. พหลโยธิน ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 
57000 

25 
Hop Inn Chiang Rai Clock 
Tower 

8.4 กม. 800    02-659-2899 413, 1 ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 

26 Hop Inn Chiang Rai 9.2 กม. 700    02-659-2899 934 28 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 



โรงแรมอื่น ๆ สมาชิกสามารถติดต่อได้โดยตรง  
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เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยู ่

27 Bedvilla Chiangrai 6.8 กม. 990-1,500    053-160555 หมู่ที่ 3 399/5 ถนนแม่ฟ้าหลวง ซอย 1 อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 
57100 

28 สุขนิรันดร์ 8.4 กม. 1,870    053-798788 424/1 ถนน บรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 
57000 

29 Annahouse 5 กม. 749-1,280    085-217-6812 237/3 หมู่ที่ 5 อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100 

30 ทีคการ์เดน รีสอร์ท 3 กม. 1,000    053-793333 155 หมู่ 19 ตำบล บ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100 

31 เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 7 กม. 1,000-1,500    053-798555 4 6 ถนนแม่กก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100 

32 เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท 8 กม. 2,251    053-603333 ถ. แควหวาย ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 



  
 


