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ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ และทดลองสอบ (Pre-Test) ปีการศึกษา ๒๕๖6 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

************************************* 
ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช ียงราย กำหนดการสอบคัดเลือกนักเร ียน          

เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และการรับสมัครนักเรียน           
เพื่ อทดลองสอบ (Pre -Test )  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน  
ในจังหวัดเชียงรายให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง มีคุณภาพและได้มาตรฐานการจัดการศึกษา        
ในระดับสูง และเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้ทดลองสอบ
เพื ่อนำไปวิเคราะห์ความรู ้ความสามารถ ความถนัด และความสนใจเข้าเรียนโรงเรียนองค์การบริหาร           
ส่วนจังหวัดเชียงราย ตลอดถึงพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
 เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
และการรับสมัครนักเรียนเพื่อทดลองสอบ (Pre-Test) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 โรงเรียนองค์การบริหาร    
ส ่วนจังหวัดเช ียงรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงกำหนดรายละเอียดการร ับสมัครและคุณสมบัติ                
การรับนักเรียน ดังนี้ 

๑. จำนวนนักเรียนทีเ่ปิดรับ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 
   1.1 ทดลองสอบ (Pre-Test) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   (ไม่จำกัดจำนวน) 
          (สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทดลองสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ ๑) 
    1.2 ทดลองสอบ (Pre-Test) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   (ไม่จำกัดจำนวน) 
          (สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทดลองสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ ๔) 
    1.3 ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑   จำนวน ๑๒๐ คน 
    1.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน 500 คน 
    1.5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จำนวน 700 คน 

          โดยมีรายละเอียดจำนวนแยกตามหลักสูตร ดังนี้ 
         1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
              หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)  จำนวน ๑๒๐ คน 
              (จำนวน ๔ ห้อง ๆ ละ ๓๐ คน) 
 
 
 

/๒) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑… 
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     2) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
           ๑. ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์-วิศวะ  (Genius Science-Math : GSM)       จำนวน   ๓๐ คน 
          ๒. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Talented Science-Math : TSM)    จำนวน   60 คน 
              ๒.๑ สอบคัดเลือก   จำนวน   4๐ คน 
              2.2 โควตาภายใน   จำนวน   20 คน 
          ๓. ห้องเรียนพิเศษเตรียมความพร้อมสู่สี่เหล่าทัพ (Pre-Cadet : PCD)                จำนวน   ๗๐ คน   
          ๔. ห้องเรียนความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน (Talented Chinese Program : TCP)    จำนวน   ๔๐ คน 
          ๕. ห้องเรียนความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ (Talented English Program : TEP)    จำนวน   ๙๐ คน 
     ๕.๑ สอบคัดเลือก   จำนวน  ๗๕ คน 
     ๕.๒ โควตาภายใน   จำนวน  ๑๕ คน 
          ๖. ห้องเรียนทั่วไป (Talented General Program : TGP)         จำนวน   ๗๐ คน 
          ๗. ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ และการแสดง   
              (Performing Art Program : PAP)           จำนวน   ๔๐ คน 
          ๘. ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา (Extra Sport : E-SPORT)           จำนวน   30 คน 
          9. โควตาภายนอก (ประเภทเรียนดี)           จำนวน   70 คน 

     3) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
    ๑. ห้องเรียนเตรียมแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์
        สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด (Genius Medical Program : GMP)  จำนวน ๓0 คน     

- โควตาภายใน จำนวน ๑5 คน 
- สอบคัดเลือก จำนวน 15 คน   

           ๒. ห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Genius Engineering Program : GEP)       จำนวน ๓0 คน     
- โควตาภายใน จำนวน 15 คน 
- สอบคัดเลือก จำนวน 15 คน 

     ๓. ห้องเรียนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Program : SEP)          จำนวน ๓0 คน 

- โควตาภายใน จำนวน ๑5 คน 
- สอบคัดเลือก จำนวน 15 คน 

     ๔. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science Program : SSP)                  จำนวน ๓๕ คน 
- โควตาภายใน จำนวน ๑5 คน 
- สอบคัดเลือก จำนวน ๒0 คน 

           ๕. ห้องเรียนพิเศษเตรียมความพร้อมสู่สี่เหล่าทัพ (Pre-Cadet : PCD)          จำนวน ๓๕ คน        
- โควตาภายใน จำนวน ๑5 คน 
- สอบคัดเลือก จำนวน ๒๐ คน 

           ๖. ห้องเรียนเตรียมคุรุทายาท (Pre-Educator Program : PEP)          จำนวน 35 คน 
- โควตาภายใน จำนวน ๑5 คน 
- สอบคัดเลือก จำนวน ๒๐ คน 
 
 

/7. ห้องเรียนเตรียม….. 
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           ๗. ห้องเรียนเตรียมความพร้อมสู่พาณิชย์นาวี (สาขานายประจำเรือ (Deck Department)  
               และสาขาพนักงานประจำเรือพาณิชย์/เรือสำราญ)  

    (Merchant Marine Program : MMP)    จำนวน ๓๕ คน 
  - โควตาภายใน จำนวน ๑๕ คน 
  - สอบคัดเลือก จำนวน ๒๐ คน 
           ๘. ห้องเรียนการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  
  (Smart chef program : SCP)     จำนวน ๓๕ คน 
  - โควตาภายใน จำนวน ๑๕ คน 
  - สอบคัดเลือก จำนวน ๒๐ คน 
           ๙. ห้องเรยีนความเป็นเลิศด้านธุรกิจค้าปลีก  

     (Retail Management Program : RMP)   จำนวน ๕๐ คน       
  - โควตาภายใน จำนวน ๒๐ คน 
  - สอบคัดเลือก จำนวน ๓๐ คน 
           ๑๐. ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ และการแสดง  
                 (Performing Art Program : PAP)     จำนวน ๔๐ คน 
  - โควตาภายใน จำนวน ๒๐ คน 
  - สอบคัดเลือก จำนวน ๒๐ คน 
           11. ห้องเรียนความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ  
        (Talented English Program : TEP)    จำนวน ๔๐ คน 
  - โควตาภายใน จำนวน 15 คน 
  - สอบคัดเลือก จำนวน ๒5 คน 
           1๒. ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมบริการและการบิน  

       (Hospitality and Aviation Program : HAP) จำนวน ๔๐ คน 
- โควตาภายใน จำนวน 15 คน 
- สอบคัดเลือก จำนวน ๒5 คน 

           ๑๓. ห้องเรียนความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน  
   (Talented Chinese Program : TCP)          จำนวน ๔๐ คน   
  - โควตาภายใน จำนวน 15 คน 
  - สอบคัดเลือก จำนวน ๒5 คน 
           ๑๔. ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่นเพ่ือธุรกิจ  

       (Japanese Business Program : J-Biz)    จำนวน ๔๐ คน 
  - โควตาภายใน จำนวน 15 คน 
  - สอบคัดเลือก จำนวน ๒5 คน 
           ๑๕. ห้องเรียนผู้นำแห่งการพัฒนา  
  (Citizen Empowerment Program : CEP)         จำนวน ๓๕ คน 
  - โควตาภายใน จำนวน ๑0 คน 
  - สอบคัดเลือก จำนวน ๒5 คน 
 

         /๑๖. ห้องเรียนนวัตกรรม….. 
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 ๑๖. ห้องเรียนนวัตกรรมการจัดการเกษตรสมัยใหม่  
      (Smart Farming Innovation Program : SFIP)   จำนวน ๓๐ คน 
  - โควตาภายใน จำนวน ๑5 คน 
  - สอบคัดเลือก จำนวน 15 คน 
 17. ห้องเรียนเตรียมนักปกครองนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ (Pre Lawyer Program : PLP)  จำนวน ๓๐ คน 
  - โควตาภายใน จำนวน 20 คน 
  - สอบคัดเลือก จำนวน 10 คน 
         ๑8. ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา (Extra Sport : E-SPORT) จำนวน 30 คน 
         19. โควตาภายนอก (ประเภทเรียนดี)    จำนวน 60 คน 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) 
          2.1.๑  มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ นับอายุตามปีปฏิทิน (เกิดระหว่าง 1 มกราคม ๒๕๕๙ - 31 ธันวาคม     

๒๕๕๙) หรือสำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 (โรงเรียนเอกชน) หรือระดับชั้น
อนุบาล 2 (โรงเรียนรัฐบาล) 

          2.1.๒  มีทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ และชอบภาษาอังกฤษ 
          2.1.๓  ผู้ปกครองมีความสนใจและพร้อมให้การสนับสนุน 
 

    2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
          2.2.๑  สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ 
  กำหนด หรือเทียบเท่า 
          2.2.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สถานภาพโสด  
          2.2.3  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม โดยผู้สมัครจะต้องมี          

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และคุณสมบัติเฉพาะตามหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑) ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์-วิศวะ (Genius Science-Math : GSM) 

     - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป หากไม่ถึงเกณฑ์ 
       ที่กำหนด ต้องมีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๓.๗๕ ขึ้นไป 
๒) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Talented  Science – Math : TSM) 
     - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป หากไม่ถึงเกณฑ์ 
       ที่กำหนด ต้องมีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๓.50 ขึ้นไป 

 ๓) ห้องเรียนเตรียมความพร้อมสู่สี่เหล่าทัพ (Pre-Cadet : PCD) 
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ตั้งแต่ ๓.25 ขึ้นไป หากไม่ถึงเกณฑ ์
      ที่กำหนดต้องมีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ๓.00 ขึ้นไป  
    - สายตาสั้นไม่เกิน ๑๐๐ ตาไม่บอดสี และมีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป  
    - มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เว้นแต่กรณีบิดาเป็นทหาร

สัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร นายทหารประทวน หรือนายตำรวจประทวน          
และมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มารดามิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอนุโลมได้  

    - มีความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย ความประพฤติและบุคลิกภาพเหมาะสม  
    - มีการสอบสัมภาษณ์ 

/ ๔) ห้องเรียนความเป็นเลิศ….. 
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 ๔) ห้องเรียนความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน (Talented Chinese Program: TCP) 
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ – ๕  ตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป  

 ๕) ห้องเรียนความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ (Talented English Program : TEP) 
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ตั้งแต่ ๒.75 ขึ้นไป และในรายวิชา 
      ภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป  
 - มีการสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ 
๖) ห้องเรียนทั่วไป (Talented General Program : TGP) 
     - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
๗) ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ การแสดง (Performing Art Program : PAP) 
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป  
 - มีความรักและสนใจในสาขาวิชาศิลปะ มีความสามารถพิเศษในด้านดนตรี ศิลปะ หรือ 
      นาฏศิลป์ และมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาศิลปะท่ีเลือกพอสมควร  

 - มีการสอบสัมภาษณ์ 

๘) ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา (Extra Sport : E-SPORT)           
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป  
    - มีความสามารถด้านกีฬา และมีผลงานการแข่งขันกีฬาเหรียญทองชนิดกีฬาใดก็ได้   

ระดับภาคขึ้นไป  

    2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
          2.3.๑   สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
                       กำหนด หรือเทียบเท่า 
          2.3.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สถานภาพโสด  
          2.3.3  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม โดยผู้สมัครจะต้องมี          

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และคุณสมบัติเฉพาะตามหลักสูตร ดังนี้ 
1) ห้องเรียนเตรียมแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 

เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด (Genius 
Medical Program : GMP)            
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๓.50 ขึ้นไป และในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์      
มีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.75 ขึ้นไป  

 - มีการสอบสัมภาษณ์ 
         ๒) ห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Genius Engineering Program : GEP)    

      - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป หากไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดต้องมีผลการเรียน  
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  3.50 ขึ้นไป  

  - มีการสอบสัมภาษณ์ 
 

/3) ห้องเรียนวิศวกรรมซอฟต์แวร์….. 



๖ 
 

๓) ห้องเรียนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Program : SEP) 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๓.5๐ ขึ้นไป และในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์    
มีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.50 ขึ้นไป   

    - มีการสอบสัมภาษณ์ 
 ๔) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science Program : SSP) 

     - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป หากไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดต้องมีผลการเรียน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๓.00 ขึ้นไป หรือมีผลงานด้านกีฬาเป็นที่ประจักษ์  

 - มีการสอบสัมภาษณ์ 
๕) ห้องเรียนพิเศษเตรียมความพร้อมสู่สี่เหล่าทัพ (Pre-Cadet : PCD)  

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป หากไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดต้องมีผลการเรียน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๓.50 ขึ้นไป  

                           - สายตาสั้นไม่เกิน ๑๐๐ และตาไม่บอดสี  
                           - มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร ขึ้นไป  

- มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดเว้นแต่กรณีบิดาเป็นทหาร  
สัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร นายทหารประทวน หรือนายตำรวจประทวน     
และมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มารดามิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอนุโลมได้   

    - มีร่างกายแข็งแรง รูปร่างสมส่วน สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่เป็นโรคติดต่อ 
                             ร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน  
    - มีความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย ความประพฤติและบุคลิกภาพเหมาะสม  
    - มีการสอบสัมภาษณ์ 

๖) ห้องเรียนเตรียมคุรุทายาท (Pre-Educator Program : PEP)    
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั ้งแต่ ๓.๐๐ ขึ ้นไป และต้องมีผลการเร ียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ๓.๐๐ ขึ้นไป  

     - มีความสนใจอยากเป็นครู 
     - มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่  

     - มีการสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 

/๗) ห้องเรียนเตรียมความพร้อม….. 



๗ 
 

 ๗) ห้องเรียนเตรียมความพร้อมสู่พาณิชย์นาวี (สาขานายประจำเรือ (Deck Department) 
และสาขาพนักงานประจำเรือพาณิชย์/เรือสำราญ) (Merchant Marine Program : 
MMP) มี 2 สาขา ดังนี้ 
(๑) สาขานายประจำเรือ 
 - เพศชาย มีสัญชาติไทย ความสูง ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป และตาไม่บอดสี 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป หากไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีผลการเรียน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๓.๕๐ ขึ้นไป 

        - ผู ้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี ่ยวข้องกับ ยาเสพติด มีความสนใจ        
มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง  

        - มีการสอบสัมภาษณ์ 
    (๒) สาขาพนักงานประจำเรือพาณิชย์/สำราญ   
 - เพศชายหรือเพศหญิง 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
(จำนวน 5 ภาคเรียน) ๒.๕๐ ขึ้นไป   

  - มีสัญชาติไทย มีความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร และตาไม่บอดสี 
  - มีความประพฤติด ีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
  - มีความสนใจ มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง 
  - มีการสอบสัมภาษณ์ 

๘) ห้องเรียนการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Smart chef program : SCP) 
   - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป  
    - มีความสนใจด้านงานครัว การประกอบอาหาร และงานบริการ  

  - มีการสอบสัมภาษณ์ 
๙) ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านธุรกิจค้าปลีก (Retail Management Program : RMP) 
     - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๒.5๐ ขึ้นไป  
    - สัญชาติไทย อายุ ๑๕ – ๑๘ ปี  
    - ความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน ๙๐ กิโลกรัม  
    - ไม่มีบุคลิกลักษณะต้องห้าม (มีรอยสัก รอยเจาะตามร่างกาย ตาบอดสี ผิดปกติ ตาเหล่)  
    - ไมม่ีโรคประจำตัว (หัวใจ หอบหืด ลมชัก แพ้ความเย็น)  
    - ไมเ่ป็นผู้เสพสารเสพติด พิษสุราเรื้อรัง ไมเ่คยก่อคดีอาชญากรรม  
    - สามารถฝึกประสบการณ์ตามร้าน 7-Eleven สาขาที่กำหนดไว้ได ้ 
  - มีการสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 

/๑๐) ห้องเรียนความเป็นเลิศ… 



๘ 
 

๑๐) ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ และการแสดง (Performing Art Program : PAP) 
      - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป  
      - มีความชอบและสนใจในสาขาวิชาศิลปะ มีความสามารถพิเศษ หรือมีพื้นฐานในด้าน 

ดนตรี ศิลปะ หรือนาฏศิลป์ หรือมีพ้ืนความรู้ในวิชาศิลปะท่ีเลือกพอสมควร 
      - มีการสอบสัมภาษณ์ 
๑๑) ห้องเรียนความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ (Talented English Program : TEP) 
      - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๒.75 ขึ้นไป และในรายวิชาภาษาอังกฤษต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป  

     - มีการสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ 
 ๑๒) ห้องเรียนความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน (Talented Chinese Program : TCP) 

    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  

    - มีความสนใจภาษาจีน สามารถทุ่มเทต่อการเรียนภาษาจีนกลางได้  
    - มีการสอบทักษะทางภาษาจีน 

๑๓) ห้องเรียนผู้นำแห่งการพัฒนา (Citizen Empowerment Program : CEP)  
      - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป  
    - มีความสนใจด้านการถ่ายภาพ รายการโทรทัศน์ การตัดต่อวิดีโอและการออกแบบ 

กราฟฟิก  
    - มีการสอบสัมภาษณ์ 

1๔) ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมบริการและการบิน (Hospitality and 
Aviation Program : HAP)  

          - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๒.75 ขึ้นไป และในรายวิชาภาษาอังกฤษต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป   

     - มีใจรักในงานบริการ หรือสนใจอาชีพด้านธุรกิจการบิน  
     - มีบุคลิกภาพด ีรักและสนใจเรียนภาษา มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์  
     - สามารถฝึกงานในธุรกิจหรือสถานประกอบการด้านการบริการที่กำหนดได้ 
     - มีการสอบสัมภาษณ์ 

๑๕) ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ (Japanese Business Program : J - Biz)    
    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป  
    - มีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีพ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่น และกล้าแสดงออก    
    - มีการสอบสัมภาษณ์ 
 

/๑๖) ห้องเรียนนวัตกรรม… 



๙ 
 

๑๖) ห้องเรียนนวัตกรรมการจัดการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming Innovation 
Program : SFIP) มี 2 สาขาดังนี้ 

    (๑) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agricultural 
Science and Technology)  
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป  
  - มีความชอบด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือนักเรียนมีความสนใจด้านธุรกิจ

ทางการเกษตร  
  - มีการสอบสัมภาษณ์ 

     (๒) สาขาวิชาชีพธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ (Modern agribusiness)  
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป  
   - มีความชอบในการปฏิบัติงานเกษตร และมีความสนใจด้านธุรกิจทางการเกษตร  
   - มีการสอบสัมภาษณ์ 

๑๗) ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา (Extra Sport : E-SPORT)  
   - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป  
      - มีความสามารถด้านกีฬา และมีผลงานการแข่งขันกีฬาเหรียญทองชนิดกีฬาใดก็ได้   

ระดับภาคขึ้นไป 
 18) ห้องเรียนเตรียมนักปกครอง นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ (Pre Lawyer Program : PLP) 

      - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
(จำนวน 5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาสังคมศึกษา      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (จำนวน 5 ภาคเรียน)  ตั้งแต่ 
3.00 ขึ้นไป   

  - มีความชอบด้านกฎหมาย ด้านการเมืองการปกครอง และสังคมศาสตร์  
  - มีการสอบสัมภาษณ์ 

3. การทดลองสอบ (Pre-Test) 
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖5 ตามหลักสูตร 
  กระทรวงศึกษาธิการกำหนด หรือเทียบเท่า 
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖5 ตามหลักสูตร 
  กระทรวงศึกษาธิการกำหนด หรือเทียบเท่า 

4. การรับสมัคร 
    4.๑ สมัครด้วยตัวเอง เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
           ณ ห้องสมุด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
    4.๒ สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ http://www.crpao.ac.th (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง) 
    4.๓ ค่าสมัครสอบ จำนวน ๑๐๐ บาท 
 



๑๐ 
 

5. เอกสารประกอบการรับสมัคร  
    5.๑ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว      จำนวน ๑ ใบ 
    5.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)    จำนวน ๑ ใบ 
    5.3 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน  จำนวน ๑ ใบ 
    5.4 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง  จำนวน ๑ ใบ 

6. กำหนดวันรับสมัครสอบคัดเลือก    
ตั้งแต่วันที่ ๒8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 (สามารถจ่ายเงินค่าสมัครสอบออนไลน์ 

จำนวน 100 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ ๒8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5) 

7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 

8. กำหนดการสอบคัดเลือก 
    - ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  
       วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 (สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน) 
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
       วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6  
             - สอบข้อเขียน (ภาคเช้า) เวลา 08.30 น.- 12.00 น. 
            - สอบสัมภาษณ์ (ภาคบ่าย) ตั้งแตเ่วลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
       วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6  
            - สอบข้อเขียน (ภาคเช้า) เวลา 08.30 น.- 12.00 น. 
            - สอบสัมภาษณ์ (ภาคบ่าย) ตั้งแตเ่วลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
      หมายเหตุ : วิชาที่สอบ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  

 ภาษาจีน (เฉพาะที่กำหนด) 

9. ประกาศผลสอบ 
       วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
       และเว็บไซต ์http://www.crpao.ac.th 

10. รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      - ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑   
   วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
      - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    
   วันอาทิตย์ ที ่5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
      - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    
   วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

/11. รายละเอียดค่าธรรมเนียม… 



๑๑ 
 

11. รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
       ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  

1) ค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตร English Program       ๑๐,๙๐๐ บาท/ภาคเรียน 
        (ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ/ห้องเรียนพิเศษ) 

2) ค่าชมรมผู้ปกครอง (แรกเข้า)             ๑๕๐ บาท/ปี 
3) ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน    ๓๐๐ บาท/ปี 
4) ค่ากิจกรรมกีฬาสี              ๒๐๐ บาท/ปี 
5) ค่าปรับพ้ืนฐานการเรียน/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    ๙๐๐ บาท 
6) ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน/แฟ้มรายงาน   ๑๕๐ บาท 
7) ค่าประกันของเสียหาย (คืนให้เมื่อสำเร็จการศึกษา)      ๑,๐๐๐ บาท 

                           รวม ๑๓,๖๐๐ บาท 
       ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

๑. ค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษ (GSM / Pre-Cadet / GMP / GEP / SEP / PLP) 
    (ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ค่าเรียนระบบ Online)     ๓,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน 
๒. ค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษ  
    (TSM / TCP / TEP / PAP / PEP / SCP / SSP / HAP / J – Biz / SFIP / MMP)   
    (ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ค่าเรียนระบบ Online)    ๒,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน 
๓. ค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียน (E-Sport / CEP / TGP / RMP)  ฟรี/ตลอดปีการศึกษา 
๔. ค่าชมรมผู้ปกครอง (แรกเข้า)        ๑๕๐  บาท/ปี 
๕. ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน        ๓๐๐  บาท/ปี 
๖. ค่ากิจกรรมกีฬาสี         ๒๐๐  บาท/ปี 
๗. ค่าปรับพ้ืนฐานการเรียน/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     ๙๐๐  บาท 
๘. ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน/แฟ้มรายงาน       ๑๕๐  บาท 
๙. ค่าประกันของเสียหาย (คืนให้เมื่อสำเร็จการศึกษา)                   ๑,๐๐๐  บาท 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ เครื่องแต่งกาย ชุดวอร์ม ชุดพ้ืนเมือง ชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด กระเป๋า สมุด    
               ประมาณ ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท/คน (ตามความต้องการ) 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕65 
 

 
                                                    (นายศราวุธ  สุตะวงค์) 
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 


